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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i detta arbete. Samtliga respondenter på 

fallföretaget har varit mycket hjälpsamma och positiva i bemötandet kring studien. Jag vill 

varmt uttrycka mitt tack till Helena Björknert från MindSearch, Ensize AB som ställt upp med 

websystem, support och dialog. Utan ditt stöd hade denna studie inte blivit verklighet.  

 

Stockholm den 10 juni 2008 

Sara Ottergren 
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar hur kompetensförsörjningen ser ut på ett utvalt fallföretag och på 

vilket sätt ett webbaserat verktyg avsett för detta skulle kunna gagna företaget. Då kompetens-

försörjningen är en förutsättning för organisationens framgång på lång sikt är det nödvändigt 

att vara medveten om det framtida kompetensbehovet och därmed ha med detta som en del i 

organisationens strategiska arbete. Denna uppsats beskriver företagets kompetens- och utbild-

ningsarbete utifrån den dokumentation som finns på företaget, identifierar företagets nytta av 

kompetensförsörjningsarbetet samt presenterar tänkbara förbättringsåtgärder inom området. 

Uppsatsen introducerar även ett pilotprojekt som genomförts på fallföretaget med hjälp av 

företaget MindSearch. Dessa tillhandhåller ett webbaserat verktyg som hjälper till att styra 

kompetensförsörjningsprocessen. I det stora hela upplevde pilotgruppen att systemet kan vara 

till stor nytta för valda delar varför studiens huvudsakliga slutsats är att företaget skulle kunna 

få god nytta av kompetenssystemet.  
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Abstract  
This essay contains material of how the competence maintenance works on a chosen company 

and how a web based tool developed for its use can help companies with competence insur-

ance. As competence maintenance is a major factor to have a long term profit it´s necessary to 

be aware of the company’s future needs in the competence sector. This essay describes the 

company’s competence maintenance occupation needs taken from internal documents; it also 

identifies the need for competence maintenance and presents multiple areas of possible im-

provements. This essay also introduces a pilot project made on a case company with help 

from a company called MindSearch. They supply a web based toll that helps to control the 

competence maintenance process. All together the pilot group came to the result that the 

whole system can be very useful for chosen parts. Therefore the conclusion of the study is that 

competence maintenance can have vital part in maintaining a successful competence develop-

ing process for the company.  
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1.0 Inledning 
Detta avsnitt avser introducera den bakgrund till uppsatsämne som gett upphov till studiens 
syfte och huvudfråga vilka också nedan presenteras.  
 
1.1 Bakgrund  
Då kompetensförsörjningen är en förutsättning för organisationens framgång på lång sikt är 
det nödvändigt att vara medveten om det framtida kompetensbehovet och därmed ha med 
detta som en del i organisationens strategiska arbete1. Formeln för den konkurrensfördel man 
får genom kompetens2 ”bygger på en tydlig personalidé och en företagsunik mix av åtgärder 
för kompetensutveckling”.  
 
Begreppet kompetensförsörjning3 innebär ”hur företaget säkerställer de kompetensmässiga 
förutsättningarna, för att fungera i enlighet med verksamhetsplanen”. Detta är ett samlingsbe-
grepp för hur man på företaget säkerställer och utvecklar medarbetarens förmåga att lösa/klara 
de arbetsuppgifter hon ställs inför. Kompetensförsörjningen är den viktigaste faktorn för före-
tagets överlevnad och framgång4.  
 
Parallellt med denna vetskap väcktes tankar om att det borde finnas aktörer på marknaden 
som arbetar med någon form av konsultation inom kompetensområdet. Studien kom i kontakt 
med företaget MindSearch vilka tillhandahåller ett webbaserat verktyg avsett för kompetens-
försörjning. Av detta skapades intresset för att testa verktyget på ett företag samt att få en bild 
av ett företags kompetensarbete.  
 
Studien tog i samband med detta även del av ett pressmeddelande5 som tar upp att energibran-
schens rekryteringsbehov åtminstone kommer att uppgå till 7000 personer fram t.o.m. år 2014 
bland annat på grund av det generationsskifte branschen står inför. Med detta som bakgrund 
kontaktades ett företag som verkar inom fjärrvärmebranschen varpå studiens syfte och huvud-
fråga sedan utformades som nedan presenteras. 
 
1.2 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva ett fjärrvärmeföretags kompetens- och utbildningsarbete utifrån 
den dokumentation som finns på företaget, att identifiera företagets nytta av kompetensför-
sörjningsarbetet samt att se om företaget är i behov av förbättringsåtgärder inom området och 
i så fall presentera åtgärdsförslag.  
 
Studien presenterar även ett pilotprojekt som genomförts på fallföretaget med hjälp av företa-
get MindSearch. Företaget tillhandhåller ett webbaserat verktyg som hjälper till att styra kom-
petensförsörjningsprocessen. Verktyget kartlägger, planerar och följer upp medarbetarnas 
kompetens6. Syftet med detta är att presentera resultatet av projektet, vilka erfarenheter som 

                                                 
1 Strategisk kompetensförsörjning, SIS Förlag 2004, ISBN 91-7162-616-6, Kapitel 1, s. 7 
2 Kompetens som konkurrensfördel, Jörgen Hansson, Norstedts akademiska förlag, 2005, ISBN 91-7227-415-8, 
kap 3, s. 69 
3 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, Magnus Anttila, Ekerlids Förlag, 2001, ISBN 91-88595-
50-1, s. 18 
4 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 18 
5 Bilaga 1 - Risk för brist på tekniker i fjärrvärmeföretagen. Pressmeddelande ”Svensk Fjärrvärme” 20070919 
6 www.mindsearch.se, kontaktperson Helena Björknert, Ensize, MindSearch. Tel: 0707614275 
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förvärvats samt att ge MindSearch återkoppling och feedback på webverktyget. Empiri ställs i 
jämförelse mot den teori som presteras.   
 
1.3 Studiens huvudfråga  
Hur ser kompetensförsörjningen ut på fallföretaget och på vilket sätt skulle ett webbaserat 
verktyg avsett för detta gagna företaget? 
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2.0 Metod 
Metoden som använts för kandidatuppsatsen har varit avgörande för de slutsatser och analyser 
som vuxit fram och har därför genomsyrat arbetssättet. En teoretisk studie har löpt parallellt 
med en empirisk studie på fallföretaget. Teori och empiri har sedan sammankopplats i slutdis-
kussionen/analysen. Utifrån analysen har en slutsats arbetats fram som knyts samman med 
syftet för uppsatsen. Se fig. 1.1 
 
 

Teoretisk 
studie 

 

Problem 

Empirisk 
studie 

Analys Slutsats 

 
 
 
 

 
 
 

Figur 1.1  
 
Denna studie har i huvudsak använt den kvalitativa metoden7 med förhoppning om att kunna 
presentera en djupare förståelse för området som studerats.  Metoden har dessutom tillåtit ett 
mer flexibelt beteende.  
 
2.1 Utgångspunkter och urval  
I samband med uppstarten av studien var syftet inte bestämt. Klart var att ämnet skulle beröra 
kompetensförsörjning eftersom upphovspersonen till denna studie finner det mycket intres-
sant. Tanken var att försöka hitta något företag som arbetar med konsultation eller dylikt inom 
området för att sedan pröva deras tjänst på ett fallföretag. När ordet ”kompetensförsörjning” 
skrevs in i sökmotorn8 kom företaget MindSearch upp. Kontaktpersonen9 som angavs på 
hemsidan kontaktades. Efter samtal om förutsättningar och dylikt bestämdes att studien skulle 
få tillgång till verktyget som de tillhandahåller mot att de får ta del av studiens resultat.  
 
Nästa steg var att ta kontakt med ett företag som ville delta i studien. Författaren fick tillgång 
till ett pressmeddelande10 från Svensk Fjärrvärme AB som publicerades i september 2007, 
vilken hänvisar till en undersökning som visar på att det finns ”ett stort behov av att rekrytera 
tekniker till fjärrvärmeföretagen runt om i landet inom de närmaste åren.” Här nämns proble-
matiken om att medelåldern är hög och att det utbildas för få tekniker. Här presenteras siffror 
som visar att rekryteringsbehovet fram till och med 2014 kommer att uppgå till ca 7000 per-
soner på grund av den generationsväxling el- och energibranschen står inför. Av denna siffra 
förväntas åtminstone 1000 tekniker behöva rekryteras under denna period bara inom fjärrvär-
mebranschen. Svensk Fjärrvärme AB11 menar, trots denna högt presenterade siffra, att detta 
förmodligen är en underskattning eftersom man har haft svårt att uppskatta rekryteringsbeho-
vet. Man tror att fjärrvärmeföretagen sannolikt kommer att behöva rekrytera ännu fler tekni-
ker. 
 

                                                 
7 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, Studentlitteratur 1992 
8 www.google.com 
9 Helena Björknert, Ensize, MindSearch 
10 Bilaga 1 - Risk för brist på tekniker i fjärrvärmeföretagen. Pressmeddelande ”Svensk Fjärrvärme” 20070919 
11 Peter Dahl, Svensk Fjärrvärme Telefonsamtal 2008-03-14 13:00 
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Med detta som utgångspunkt skapades ett intresse för att undersöka ett företag som verkar 
inom fjärrvärmebranschen. Detta gjorde att studien kontaktade ett företag med dessa urvals-
kriterier. Fallföretaget tillhör fjärrvärmebranschen och har 47 anställda med en medelålder på 
50,3 år12 och kommer att omsätta mer än en tredjedel av personalstyrkan under det kommande 
decenniet bara genom pensionsavgångar13. Klartecken gavs från företaget att studien fick 
genomföras.  
 
För pilotprojektet där MindSearch kompetenssystem skulle testas krävdes ytterligare ett urval 
för att klara studiens tidsram och företagets resursmöjligheter. Studien fick godkännande att 
genomföra pilotprojektet på företagets ekonomiavdelning. Denna avdelning bestod av åtta 
kvinnliga medarbetare varav en ekonomichef. I och med detta urval täckte inte pilotprojektet 
upp deltagare från arbetsgruppen ”tekniker”. Detta var inte heller nödvändigt för få en bild av 
vilken nytta kompetenssystemet kan ge eftersom att testet mer syftade till att få en erfarenhet 
av det. Senare används ändå uppgiften om ”brist på tekniker” och ”generationsproblematiken” 
i diskussionen om företagets behov av kompetensförsörjningsarbete, det vill säga som ett mo-
tiv för varför de behöver arbeta med kompetensförsörjning, vilket kopplas samman mot teo-
rin. Detta faller alltså inom ramen för studien av företagets dokumentation i allmänhet och 
behöver alltså inte kopplas samman med pilotprojektet. 
  
2.2 Studiens utformning 
Som ovan angavs genomfördes ett pilotprojekt på fallföretaget under perioden 20080315–
20080430, det vill säga då MindSearchs webverktyg testats i den utvalda gruppen. Personliga 
möten med respektive medarbetare har ägt rum14 där man diskuterat uppgifter som skulle läg-
gas in i systemet. De uppgifter som fördes in (framför allt medarbetarens arbetsuppgifter) blev 
utgångspunkten för det medarbetarsamtal som sedan hölls mellan ekonomichef och medarbe-
tare med hjälp av kompetenssystemet. Mer om pilotprojektets olika faser framgår i resultatav-
snittet 4.3. Upphovsperson till denna studie har testat systemet som administratör för gruppen. 
I samband med pilotprojektet utformades ett antal frågor som ställdes15. Dessa berörde upple-
velsen/erfarenheten av användandet av MindSearchs kompetenssystem samt frågor anknutna 
till kompetensprocessen enligt Jay Halls teori. I samband med periodens slut samlades svaren 
in för att kunna göra en relevant bedömning mot studiens syfte. Parallellt med pilotprojektet 
bearbetades kompetensrelaterad information om företaget. I teoriavsnittet jämförs relevant 
data mot lämpliga teorier samt hur detta kan appliceras i kompetenssystemet MindSearch. På 
detta vis har studien kunnat besvara studiens frågeställning och leva upp till syftet.  
 
2.3 Från datainsamling till analys 
Denna studie har fokuserat på två typer av data; primär- och sekundärdata. Primärdata har 
erhållits via undersökningsfrågor ställda till personer från fallföretagets pilotgrupp samt ge-
nom observationer och administration av testet på MindSearchs kompetenssystem. Frågor till 
respondenter har utformats med teorierna som utgångspunkt. Sekundärdata har hämtats från 
olika webbsidor, företagets dokumentation och andra tryckta källor. Den viktigaste sekundär-
data har varit den som hämtats från företagets dokumenthanteringssystem. Här har tillgång till 
konfidentiell information varit möjlig. Efter bearbetning av data har samtliga användbara käl-
lor sammanställts i teori och resultatdel för att vidare analyseras. Teorierna har använts som 

                                                 
12 Bilaga 2 
13 Se företagets Riskanalys i empiriavsnitt. 
14 Dessa möten har skett under hela perioden 20080315-20080430, namnreferenser lämnas på begäran. 
15 Bilaga 3 & 4. 
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utgångspunkt för uppsatsens disposition. Företaget och webverktyget har alltså huvudsakligen 
diskuterats utifrån teoriruburikerna i analysen. 
 
2.4 Hantering av konfidentiell information 
Då uppsatsen bygger på konfidentiella uppgifter benämns inte företagsnamnet eller medarbe-
tare vid namn. Referensnamn lämnas på begäran. 
 
2.5 Kritisk granskning 
För att öka studiens tillförlitlighet diskuteras begrepp väsentliga för detta nedan.  
 
2.5.1 Relevans16

Det finns ett stort uppslag av dokumentation gällande kompetensförsörjning. För att kunna 
bevara relevans i studien har teorier hämtats från fler än bara en författare, detta för att få ett 
bra jämförelseunderlag för såväl teori och resultat men också för att kunna konstatera att stu-
dien granskat litteratur källkritiskt. Teorierna kommer från Magnus Anttilas bok ”Kompetens-
försörjning – företagets viktigaste process”17, Jay Halls teorier som beskrivs i boken ”Kom-
petens i organisationen”18 samt Jörgen Hanssons bok ”Kompetens som konkurrensfördel”19.  
Primärdata har alltså jämförts mot sekundärdata som presenteras för att få fram såväl tillförlit-
ligheten i systemet som jämförelser av företaget mot vetenskapliga teorier. Genom att ställa 
primärdata mot sekundärdata har informationen kunnat säkerställas.  
 
Sekundärdata kan vara svår att kontrollera, då den ofta kan vara färgad av författarens upp-
fattning. Exempel på detta kan vara den dokumentation som hämtats från företagets egna do-
kumenthanteringssystem. Dessa dokument har i flesta fall utarbetats på ledningsgruppsnivå 
varför källkritiskt tänkande är viktigt att ha med i bearbetningen. Det kan finnas en annan bild 
av hur det ser ut på företaget än den som presenteras i skrift. Med hänsyn taget till detta för-
stärks studiens relevans. Studien har bearbetat teori noggrant för att kunna utforma undersök-
ningsfrågor och andra arbetssätt i studien. Resultatet har i huvudsak grundats på den doku-
mentation som givits tillgång till på företaget samt pilotprojektets test av MindSearch kompe-
tenssystem.  
 
2.5.1 Reliabilitet20

Vad gäller studiens reliabilitet så borde en studie med exakt samma förutsättningar på fallfö-
retaget ge samma resultat. Dock är frågan om man skulle kunna få exakt samma förutsätt-
ningar vid en upprepad studie som denna. Om respondenterna till exempel svarat på under-
sökningsfrågorna, samtalat om arbetsuppgifter och haft medarbetarsamtal en andra gång hade 
de troligtvis haft möjlighet att fundera över svaren och kanske svarat på ett mer tillrättalagt 
och övervägt sätt. Detta medför försämrad reliabilitet vilket är svårigheten med en kvalitativ 
metod. Därför har studien tagit med i beräkning att risken finns att exempelvis undersöknings-
frågornas utformning kan påverka respondentens svar. 
 
 
 

                                                 
16 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Göran Wallén, Studentlitteratur Upplaga 2, 2005, ISBN 91-44-36652-
3, s. 66-67 
17 Ekerlids Förlag, 2001, ISBN 91-88595-50-1 
18 Studentlitteratur, 2006, ISBN 91-44-28801-8 
19 Norstedts akademiska förlag, 2005, ISBN 91-7227-415-8 
20 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 66-67 
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2.5.2 Validering21

Studien har undersökt vad den avsett att undersöka och inget annat. Om resultatet av studien 
vidare går att generalisera till andra situationer är svårt att bedöma. Att urvalet för pilotprojek-
tet inte täckte upp deltagare från arbetsgruppen ”tekniker” borde inte ha någon större betydel-
se för studiens validitet. Detta för att deras deltagande inte var nödvändigt för att få en bild av 
vilken nytta ett kompetenssystem som MindSearchs kan ge. Däremot har studien tagit med i 
beräkning att eftersom det enbart var en mindre kvinnlig grupp av företaget som deltog i pi-
lotprojektet så kan resultatet av just denna studiedel bli missvisande för hela företaget då inte 
allas erfarenheter av systemet studerats. 
 

                                                 
21 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 66-67 
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3.0 Teoretisk referensram  
I detta avsnitt behandlas följande; kompetensbegreppet, personal- och affärsidé, målsättning 
och strategier. Teorierna avser uppfylla funktionen att skapa kunskap och förstålelse kring 
studieområdet. 
 
3.1 Kompetensbegreppet 
Jay Hall22 är en forskare som hävdar att ”Människor har en kompetensdrift, ett behov att visa 
sin kompetens”23. Han menar att människan har ett behov av att verka på ett kompetent och 
skickligt sätt och att den förvärvade kompetensen fungerar som belöning för människan och  
påverkas inte av någon yttre drivkraft. Att däremot uppnå kompetens och att kunna visa upp 
sina färdigheter – beror ofta på andra. Eftersom människan, enligt Hall, vill vara kompetent 
och behöver handla adekvat och produktivt blir en viktig uppgift för en ledare att försöka ska-
pa ett klimat i verksamheten varpå dessa behov får tillfredställas, dvs. att denna kompetens får 
komma till uttryck24. Fokuseras ledarskapet på detta skapas gynnande förhållanden och attity-
der vilket gör att välbefinnande och produktivitet förbättras. Detta gör även att ledarnas kom-
petens stärks ytterligare som i sin tur reproduceras i verksamheten likt ett kretslopp25. Ledar-
kompetensen har alltså viktig inverkan på hela organisationen. Chefer och ledning bär ett stort 
ansvar i samspelet mellan människor gällande de normer som ger prägel åt arbetsplatsen. De  
attityder och rutiner som representeras av ledning resulterar i produktivitet och välmående på 
arbetsplatsen. Hall beskriver olika kompetensmekanismer som kopplas samman till en kom-
petensprocess. Processen är en teori som skall tillämpas i praktiken ”för att kunna frigöra och  
leda mänsklig kompetens”26 för bättre prestationer och kompetensutveckling som följaktligen 
leder till högre produktivitet. Följande faktorer kopplas samman i Halls kompetensprocess;  
samverkan, engagemang och kreativitet. se figur 3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Kompetensprocessens uppbyggnad 
 
3.1.1 Samverkan27  
Samverkan är ursprungskällan till kompetensprocessen varifrån engagemang och kreativitet 
sedan flödar. Genom möjlighet till samverkan på en arbetsplats skapas förutsättningar för 
ökad arbetstillfredsställelse, ökat engagemang och ansvar och därmed minskad frustration. 
Följande tre faktorer menar Hall särskilt främja Samverkan:  

- Ledningens värderingar 
- Ledningens trovärdighet 
- Stödstruktur (relationerna mellan människor och arbete)  

                                                 
22 Kompetens i organisationen, Jay Hall, Studentlitteratur, 2006, ISBN 91-44-28801-8 
23 Kompetens i organisationen, s. 39 
24 Kompetens i organisationen, s. 39 
25 Kompetens i organisationen, s. 174 
26 Kompetens i organisationen, s. bokens rygg 
27 Kompetens i organisationen, s. 59-76 
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I praktiken innebär Samverkan att medarbetare får vara delaktiga i chefens beslutfattande, 
vilket leder till att kontrollen och äganderätten sprids. En förutsättning för att detta ska vara 
möjligt är att ledningen tar initiativ och skapar möjlighet för att andra kan få påverka besluts-
fattandet och planeringen. Samverkan ska vara tydlig, konkret och ärlig, alltså inte bestå av 
symboliska uttalanden eller gester. Den äkta samverkan alstrar vitalitet och självstyrning. Den 
ytliga samverkan skapar passivitet, misstänksamhet och misstroende. Om samverkan är genu-
in skapas medarbetare som känner uppskattning och identitet vilket i sin tur gör att man trivs 
bättre med sig själv och sitt jobb. Man blir alltså mer verksam och producerar fler kunskaper, 
idéer och åsikter. Ledningen måste alltså ge ett aktivt stöd i verksamhetens Samverkan vilket 
följaktligen leder till kompetens och uppfattningen av att man strävar efter kompetensutveck-
ling. Hall anser vidare att ledningens värderingar borde offentliggöras i företagets över-
gripande policy. Ledningen ska skapa en miljö/ett system med flervägskommunikation där 
alla uppmuntras till samarbete varpå kritisk reflektion tillåts. 
 
3.1.2 Engagemang28  
Till skillnad mot samverkan där aktivitet utgår från känslor, är Engagemang en fråga om 
känslor som utgår från aktivitet.29 Engagemanget genererar känslan av stimuli, utveckling och 
rörelse. Denna känsla är mycket viktig för både organisation och individ. Engagemanget är 
grunden för välbefinnande och hälsa. Engagemanget brister då man saknar insyn i arbetspro-
cessen, när man saknar inflytande över sina arbetsuppgifter och man känner att man inte kan 
se meningen med sin arbetsuppgift. Av detta skäl är det alltså mycket vikigt med individens 
möjlighet till inflytande, som alltså kan anses utgöra en av nyckelfaktorerna till engagemang-
et30. Chefernas roll är väldigt avgörande för organisationens engagemang. Deras uppgift är att 
underhålla och främja/stödja miljön för att anställda ska känna personligt inflytande dvs. att 
man kan påverka sin och organisationens situation nu och i framtiden. Hall talar även om re-
levans som en nyckelfaktor till engagemang. Denna faktor menar han innebär att man som 
anställd t.ex. ska få rimlig tid och möjlighet till att genomföra arbetet som förväntas av en. 
Han menar att man ska undvika att skapa irrelevanta arbetsuppgifter (som t.ex. detaljkontroll 
vid inköp av kaffebröd) eftersom det skapar känslan av att man känner saknad av mening med 
arbetsuppgift som i sin tur påverkar motivationsgraden negativt. Sjunker motivationen blir 
den troliga följden (på grund av irrelevansen) en ineffektiv organisation. Nyckeln till att und-
vika detta är att ledningen fokuserar på att utforma/formulera arbetsuppgifter som känns ut-
manande för medarbetare så att man känner att man får växa med uppgiften och som anställd 
samt att känna större frihet. Det gäller alltså att fokusera på kärnfrågorna men också att utar-
beta relevanta belöningssystem som inte enbart bygger på ekonomiska incitament. Den tredje 
och sista nyckelfaktorn till Engagemanget är Samhörighet. Här talar Hall om medarbetarnas 
gemensamma ansvar för allas välbefinnande genom ömsesidig/t respekt och beroende. Man 
behöver känna identifikation och tillhörighet till organisationen och dess målsättningar. Ge-
nom samhörighet skapas trygghet och tillit. Vidare finns det ett betydande orsakssamband 
gällande engagemang och kreativitet, något som också ingår i kompetensprocessen. Här me-
nar Hall att människor handlar kreativt och engagerat då det avser personliga göromål. Detta 
eftersom det får individen att må bra. 
 
3.1.3 Kreativitet31

Enligt Hall är det först när kreativiteten florerar i organisationen som kompetensprocessen 
börjar ta form. Först när kreativiteten får utrymme i verksamheten får resonemanget om sam-

                                                 
28 Kompetens i organisationen, s. 77-94 
29 Kompetens i organisationen, s. 77. 
30 Kompetens i organisationen, s. 80. 
31 Kompetens i organisationen, s. 95-112 
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verkan och engagemang substans. Den naturliga följden av produktivitet, meningsfullhet och 
tillhörighet är ett kreativt resultat. Kreativiteten utgörs av stödfunktionerna arbetsstyrning, 
arbetsplatsens sociala struktur/miljö samt metoderna som används för problemlösning. Ar-
betsstyrning berör till exempel huruvida de anställda har möjlighet att styra och kontrollera 
sitt arbete eller hur de tillåts göra misslyckanden. Den sociala strukturen/miljön handlar om 
att uppmuntra till att en öppen, trygg och ärlig kommunikation förs för att få en kreativ stäm-
ning. Metoderna som används vid problemlösning innebär precis vad låter som. Det handlar 
till exempel om att ledningen värdesätter konflikter (då ofta frambringar nya panoraman) eller 
uppmuntrar debatter, kritik och diskussioner. Ser man istället problem som utmaningar borde 
detta frambringa innovativa lösningar och engagemang.  

Om en organisation lyckas skapa en miljö där medarbetare (arbetskamrater, kollegor, chefer) 
samverkar, där de kan uttrycka det personliga engagemanget och sammanlänka klyftan mellan 
individuell (personlig) och kollektiv (organisatorisk) kompetens har kompetensprocessen 
goda förutsättningar för att bli effektiv. Det gäller alltså att lyckas skapa ett samverkande 
mönster mellan de individuella insatserna för att uppnå den kollektiva kompetensen. Sam-
manfattningsvis bygger alltså kompetensprocessen, så som Jay Hall beskriver den, på sam-
verkan mellan faktorerna engagemang och kreativitet.  

Någon som går djupare in på resonemanget om Kompetensförsörjning är Magnus Antilla. 
Nedan följer en sammanfattning av hans teorier.  

Anttila32 definierar ordet kompetens så som den allmänna definitionen stiftad i kompetensut-
redningen (Delrapport SOU 1991:56): ”Kompetens som förmågan att klara av de olika krav 
som ställs i en viss situation i en viss verksamhet.”33 Vidare betonar Anttila att många av de 
definitioner som används idag brister i flexibilitet på grund av att de är så specifika. Han talar 
om den definitionsproblematik som uppstår beroende på hur och när begreppet skall användas 
varför han presenterar en förenklad form på definitionen; ”förmågan att lösa en uppgift”. 
Anttila fokuserar på den praktiska tillämpningen av begreppet, den så kallande kompetensför-
sörjningen, och delar in begreppet i två dimensioner; Formell och Funktionell kompetens34, se 
figur 3.2;  
 

Formell kompetens: 
• är ”absolut”, antingen har man kompe-

tens eller så har man det inte  
• utvecklas stegvis. Man behåller sin kom-

petens till det att man via utbildning eller 
annat höjer den 

• kan i allmänhet inte sänkas, om man inte 
gör något stort misstag 

• är lätt att mäta 
• kan man ha utan att ha funktionell kom-

petens 
• är nödvändig och viktig 
 

Funktionell kompetens: 
• är en relativ förmåga att utföra en speci-

fik uppgift 
• utvecklas gradvis i och med att man 

ställs inför likartade och nya problem 
• kan försämras om förutsättningarna för 

läsandet av uppgiften förändras 
• är svår att mäta 
• kan man ha utan att ha formell kompe-

tens 
• är helt avgörande 

 
Figur 3.2 : Formell kompetens och funktionell kompetens35

 
                                                 
32 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process 
33 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 64 
34 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 56 
35 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 56 
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3.2 Kompetensförsörjning  
Enligt Anttila36 innebär begreppet kompetensförsörjning ”hur företaget säkerställer de kompe-
tensmässiga förutsättningarna, för att fungera i enlighet med verksamhetsplanen”. Han använ-
der det som ett samlingsbegrepp för hur man på företaget säkerställer och utvecklar medarbe-
tarens förmåga att lösa/klara de arbetsuppgifter hon ställs inför. Han hävdar att detta är den 
viktigaste faktorn för företagets överlevnad och framgång.  
 
Anttila delar upp kompetensförsörjningsprocessen i två huvudgrupper;  

• Möjligheterna – Här talar Anttila om potentialen till effektivisering. Med det menar 
han; 

o Förmågan att planera kompetensutveckling 
o Förmågan att skapa en gemensam syn och delaktighet 

• Roller och Ansvar – Anttila menar att alla medarbetare i en organisation är delaktiga i 
kompetensförsörjningsprocessen varför samtliga bär ansvar och har en roll att fylla. 

 
3.2.1 De sex olika faserna - Möjligheterna37

De sex olika faserna grundar sig på att man besvarar fem frågor, se figur 3.3; 

 

Vilka föränd-
ringar står vi 
inför? 

Vilken kompe-
tens behöver vi? 

Vilken kompe-
tens har vi? 

Hur ska vi skaffa 
den kompetens vi 
saknar? 

Är vi på rätt 
väg? 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 : Kompetensförsörjningsprocessen38

 
Svaren på dessa frågor avser styra processen. Hur och av vem frågorna besvaras avgör kvali-
teten och effektiviteten på processen. Fas ett till och med fyra benämns gemensamt för kom-
petensplanering och inbegriper allt sådant som berör kartläggning och analys av såväl befint-
lig kompetens som den eventuella kompetens man kan tänkas behöva i organisationen. Den 
inbegriper även planering av eventuella åtgärder som skall genomföras för att kunna möta det 
identifierade behovet. Kompetensutvecklingen innebär följaktligen genomförandet av de pla-
nerade åtgärderna vilka baserats på kompetensplaneringen. I någon mening sträcker sig upp-
följningsfasen över flertalet faser vilka kontinuerligt borde syfta till att besvara den femte frå-
gan; Är vi på rätt väg?  
 
Omvärldsanalys - Omvärldsanalysen är det första steget i kompetensförsörjningsprocessen 
enligt Anttila. Här gäller det att visualisera vilka eventuella förändringar organisationen står 
inför på såväl kort som lång sikt. Det gäller att förstå den omvärld som organisationen (och 
dess medarbetare) är verksam i för att följaktligen kunna omsätta detta i termer av behövd 
kompetens i nästa fas. 
 

                                                 
36 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 18 
37  Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 41-163 
38 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 42 

1. 2. 3. 4. Analys/ 5.  
Omvärldsana-

lys 
Kompetens-

krav 
Utvecklings-
plan 

Kompetensut-
veckling 

Nuläge 

6. Uppföljning 
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Kompetenskrav - Vilka förändringar som organisationen och de anställda kan förvänta sig är 
en fråga nära anknutet till vilken kompetens som kommer att krävas. Detta framkommer ge-
nom de redan identifierade framtida förändringar vilka måste omsättas till konkreta termer i 
form av kompetenskrav. För att vidare kunna identifiera organisationens kommande kompe-
tensbehov fastslår Anttila att begreppet kompetens ska vara definierat och preciserat inom 
organisationen. Orsaken till detta är att han menar att kompetensförsörjningsarbetet kan bli 
svårt att få framgångsrikt och effektivt om organisationens medarbetare inte har begreppen 
kända för sig eller förstår innebörden av dem. 
 
Nuläge - Den tredje fasen handlar om dokumentation. Genom att dokumentera nuläget ska-
pas förutsättningar för att man ska kunna få en samlad bild av vilken kompetens som finns 
kontra saknas i organisationen för framtidens identifierade behov. Detta är alltså mycket vik-
tigt för att kunna avgöra i vilken utsträckning kompetensbehovet tillfredställs för framtiden. 
Det centrala i försörjningen är alltså att ”Synliggöra befintlig kompetens – så att de som be-
rörs kan ta ställning till om något bör göras – samt i så fall vad, och inom vilka områden.”39 
Bästa sättet enligt Antilla är att beskriva kompetens och kompetenskrav så som uppgiften är 
och ser ut för verksamhetsområdet. Genom att uttala och konkretisera verksamhetens arbets-
uppgifter kan insikt och medverkan skapas för var och en vilket är vad som krävs för att var 
och en kan ta ansvar i kompetensförsörjningen. Vidare bör man - för att få tillgång till bra 
underlag vad gäller kompetensbehov - kartlägga målgruppens: 

- Förmåga att genomföra/lösa de arbetsuppgifter som man ställs eller kommer att stäl-
las inför 

- Motivation inför arbetsuppgiften eller motivation att höja sin förmåga 
- Upplevelser av hur mycket möjlighet och tillfälle man ges/har tillgång till att lösa 

arbetsuppgiften  
Metoder för hur kartläggningen kan gå till varierar. Men att göra den utan målgruppens med-
verkan får enligt Anttila ”ett mycket tveksamt värde”40. Detta är en förutsättning för att få 
kompetensplaneringen effektiv och framgångsrik.  
 
Analys och utvecklingsplan - Denna fas går ut på att matcha ihop den tidigare kartlägg-
ningen (fas 1-3) av den existerande och behövda kompetensen till en utvecklingsplan. Det 
gäller alltså att prioritera och planera den önskade utvecklingen utifrån var man funnit att ut-
vecklingsbehoven finns. Den förväntade outputen (av utvecklingsplanen) blir vad som utgör 
kompetensplaneringens slutprodukt. Anttila hävdar att många företag idag presenterar att de 
gjort kompetensanalyser som visar figurer och staplar, dvs. visuellt presenterade kartlägg-
ningar. Dessa anser han ofta är intressanta och ambitiöst utförda – men att de dock inte är 
analyser. Enligt Antilla kan man tala om analyser i egentlig mening först när företaget presen-
terar vilka områden som ska utvecklas samt att de har preciserat utvecklingsbehovet inom 
dessa områden.41 Hela kompetensplaneringen är genomförd först när man definierat mål-
grupp, fastställt mål, vilka aktiviteters som ska genomföras, vem som ansvarar för dessa och 
när de ska genomföras, alltså inte bara kompetensanalysen. Kompetensplaneringen kan gälla 
såväl en enskild medarbetare som en avdelning eller hela organisationen.  
 
Uppföljning - Här gäller det att följa upp tidigare aktiviteter och prioriteringar som gjorts för 
att kunna säkerställa processens status. Man utvärderar huruvida/om processen är på rätt väg 
samt de genomförda åtgärderna.  
 
                                                 
39 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 90 
40 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 93-95 
41 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 105 
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Kompetensutveckling - Enligt Anttila är kompetensutveckling aktiviteter som är relaterade 
till att öka kompetensstatusen där var utvecklingsbehov identifierats under kompetensplane-
ringen. Detta görs genom att man arbetar för tillgodose de uttalade behoven. Vidare framhä-
ver Anttila en kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen går ut på att få till-
räckligt många att kunna lösa de givna uppgifterna medan den kvalitativa ansatsen går ut på 
att utveckla/skapa förutsättningar för redan befintliga medarbetare att lösa sina arbetsuppgifter 
bättre.  
 
Vanligt förekommande i organisationer är att medarbetares summerade utbildningsönskemål 
styr mer än vad företagets behov får göra. Det bör finnas ett logiskt flöde mellan nivåerna i 
figur 3.4 nedan för att uppnå balans.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Kompetensförsörjningsprocessen42

 
De ovan presenterade faserna med tillhörande aktiviteter utgör alltså i tillämpningen, som 
tidigare nämndes, en av de två dimensionerna i kompetensförsörjningsprocessen. Följaktligen 
berör den andra dimensionen roll- och ansvarsfrågan i försörjningsprocessen som nedan 
kommer att presenteras. 
 
3.2.2 Roller och Ansvar43

Enligt Anttila är alla medarbetare i en organisation delaktiga i kompetensförsörjningsproces-
sen varför samtliga bär ansvar och har en roll att fylla44. Anttila talar förenklat om olika roll- 
och ansvarsnivåer, vilket innebär ”vems kompetensförsörjning man ansvarar för”. Han delar 
in roll- och ansvarsnivåerna på följande sätt; 

• Organisationens ledning 
• Kompetensutvecklaren 
• Avdelningsledning 
• Medarbetaren på individnivå 
• Intresseorganisationer 

 

                                                 
42 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 166 
43 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 165-181 
44 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 165 
 

Vilka föränd-
ringar behöver 
vi? 

Är vi på rätt väg? 

Vilken kompe-
tens behöver vi? 

Vilken kompe-
tens har vi? 

Hur ska vi skaffa 
den kompetens vi 
saknar? 

Kompetens-
utveckling 

    Organisation/ 
Ledning 

    Avdelning/ Ledning 

    Individ/  Medarbe-
tare 

    Intresseorganisation 
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Organisationens ledning - ansvarar för att trygga den övergripande organisationens långsik-
tiga kompetensförsörjning. Bland annat kan detta innebära att de planerar kompetensförsörj-
ningen med hänsyn taget till företagets strategier.  
 
Kompetensutvecklaren - är företagsledningens och ledningens på avdelningsnivå stödjande 
funktion i kompetensförsörjningsprocessens arbete.  
 
Ledningen på avdelningsnivå - ansvarar för den egna avdelningens/enhetens medarbetares 
kompetensförsörjning. 
 
Individnivå - på denna nivå ansvarar varje medarbetare för att ombesörja sin individuella 
kompetensförsörjning.  
 
Intresseorganisationer - hit tillhör till exempel fackföreningar vilka har ansvar driva en poli-
tik som gynnar medlemmarna till relevant utveckling (Anttila, 1999). Studien berör ej denna 
del i resultatavsnittet. 
 
3.3 Formeln för konkurrensfördel45

Enligt Hansson skapas konkurrensfördelar utifrån den egna formeln som man i verksamheten 
utvecklar. En formel som talar om hur man vill attrahera, motivera och utveckla medarbetare, 
vilken ”består av en personalidé, klara kompetensmål och en mix av åtgärder som ger kompe-
tensstrategin en tydlig roll i utvecklingen av företagets förmåga att skapa kundvärden och 
produktivitet. ”46

 
3.3.1 Personal- och affärsidé47

För de flesta företags affärsidé har personalidén en avgörande del enligt Hansson. Enligt ho-
nom beskriver affärsidén ”vilka kundvärden (vad?) företaget vill leverera till sina kunder 
(vem?). Den beskriver också hur företaget tänker skapa lönsamhet genom att åstadkomma 
utlovade kundvärden med minsta möjliga resurser (produktivitet). Kundvärde skapas i sam-
spel mellan vad företaget levererar och vad de valda kunderna vill ha.”48 Kundvärdet skapas 
av medarbetarnas kompetens och engagemang i samspel med kund. Enligt Hansson innebär 
detta att valet av medarbetare och utveckling av deras kompetens är avgörande vid skapandet 
av kundvärde. Även produktivitet49 skapas av samspelet mellan olika medarbetares kompe-
tens och understöds av sådant som arbetsformer, ledningsformer, administrativa system och 
teknik. Vidare uttrycker personalidén hur företaget åstadkommer balans mellan sina och med-
arbetarnas behov. Den klargör alltså vad företaget vill få ut av sina medarbetare, vad medar-
betare vill få ut och hur detta ska gå till. Enligt Hansson är en personalidé enkel och begriplig 
och underlättar valet av olika personalstrategiska åtgärder om den är välformulerad.50  
 
3.3.2 Kompetensmål och strategier51 

Enligt Hansson är en av de vanligaste ledningsdoktrinerna att utan tydliga mål sker ingen 
handling. Trots kompetensstrategins betydelse för företags produktivitet och kundvärde menar 
Hansson att mål för kompetensutveckling är ett underutvecklat område. Kompetensstrategier-

                                                 
45 Kompetens som konkurrensfördel 
46 Kompetens som konkurrensfördel, s. 48 
47 Kompetens som konkurrensfördel, s. 48-69 
48 Kompetens som konkurrensfördel, s. 48 
49 Kompetens som konkurrensfördel, s. 49 
50 Kompetens som konkurrensfördel, s. 50-51 
51 Kompetens som konkurrensfördel, s. 52-54. 
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na kan genomföras med olika ambitionsnivåer. Ambitionsnivåvalet avgörs av företagets af-
färsstrategi, det vill säga beroende på vilket utrymme kompetensutvecklingen får där.  Kom-
petensmål bör enligt Hansson ge svar på frågor som; Har företaget fått den förnyelsetakt som 
önskades?, Är förändringsviljan tillräckligt stor?, Har vi tillräcklig idérikedom?, Är kompe-
tenstillväxten tillräcklig? Företagets kompetensmål blir betydelsefulla indikatorer för hur väl 
företaget är förberett för att nå mål som utökad marknadsandel, förbättrad kundservice och 
fler nya produkter. 
 
3.4 Sammanfattning av teori 
Teoriavsnittet har behandlat kompetensbegreppet utifrån olika forskares teser. Inledningsvis 
beskrivs Halls teori om olika kompetensmekanismer som kopplas samman till en kompetens-
process. Processen är en teori som skall tillämpas i praktiken ”för att kunna frigöra och leda 
mänsklig kompetens”52 för bättre prestationer och kompetensutveckling som följaktligen le-
der till högre produktivitet. Följande faktorer kopplas samman i Halls kompetensprocess; 
samverkan, engagemang och kreativitet.  
 
Vidare presenteras Anttilas förenklade form på definitionen av kompetens som; ”förmågan att 
lösa en uppgift” för att istället fokusera på den praktiska tillämpningen av begreppet, den så 
kallande kompetensförsörjningen, varpå han delar in begreppet i två dimensioner; Formell 
och Funktionell kompetens. Enligt Anttila53 innebär begreppet kompetensförsörjning ”hur 
företaget säkerställer de kompetensmässiga förutsättningarna, för att fungera i enlighet med 
verksamhetsplanen”. Han använder det som ett samlingsbegrepp för hur man på företaget 
säkerställer och utvecklar medarbetarens förmåga att lösa/klara de arbetsuppgifter hon ställs 
inför. Han hävdar att detta är den viktigaste faktorn för företagets överlevnad och framgång. 
Anttila delar upp kompetensförsörjningsprocessen i två huvudgrupper; Möjligheterna och 
Roller & Ansvar. Möjligheterna delas in i sex olika faser vilka grundar sig på att man besva-
rar fem frågor. Svaren på dessa frågor avser styra processen. Hur och av vem frågorna besva-
ras avgör kvaliteten och effektiviteten på processen. Fas ett till och med fyra benämns gemen-
samt för kompetensplanering och inbegriper allt sådant som berör kartläggning och analys av 
såväl befintlig kompetens som den eventuella kompetens man kan tänkas behöva i organisa-
tionen. Den inbegriper även planering av eventuella åtgärder som skall genomföras för att 
kunna möta det identifierade behovet. Kompetensutvecklingen innebär följaktligen genomfö-
randet av de planerade åtgärderna vilka baserats på kompetensplaneringen. I någon mening 
sträcker sig uppföljningsfasen över flertalet faser vilka kontinuerligt borde syfta till att besva-
ra den femte frågan; Är vi på rätt väg? Vad gäller Roller & Ansvar menar Anttila att alla 
medarbetare i en organisation är delaktiga i kompetensförsörjningsprocessen varför samtliga 
bär ansvar och har en roll att fylla.  
 
Avslutningsvis behandlas Hanssons syn på kompetensförsörjningen och företagets konkur-
rensfördelar som skapas utifrån den egna formeln som man i verksamheten utvecklar. En 
formel som talar om hur man vill attrahera, motivera och utveckla medarbetare, vilken ”består 
av en personalidé, klara kompetensmål och en mix av åtgärder som ger kompetensstrategin en 
tydlig roll i utvecklingen av företagets förmåga att skapa kundvärden och produktivitet.”  
 

                                                 
52 Kompetens i organisationen, s. bokens rygg. 
53 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 18 
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4.0 Empiri – om fallföretaget och pilotprojektet 
I detta avsnitt presenteras resultatet av fallstudien. 
 
4.1.1 Affärsidé54

Ägarna ………… och ………… har angivit ramarna till följande affärsidé: 
 
"Vi ska tillgodose behovet av fjärrvärme och fjärrkyla i …………, ………… och  
…………… där det är praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt lönsamt". 
 
4.1.2 Mål för medarbetare55 

I företagets dokumentation talar de om hur de ska leva upp till Kvalitetspolicy och affärsidé. 
Dessa förverkligas genom: ”Utveckling av våra medarbetare - Vi har som mål att alltid upp-
fylla kundernas krav, behov och förväntningar. Kompetensen, motivationen och viljan hos 
våra anställda utgör förutsättningen för att kunna uppfylla detta mål. Därför arbetar vi konti-
nuerligt med att utveckla våra medarbetare efter marknadens och den enskildes behov. Vårt 
mål är att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Detta uppnår vi genom att erbjuda bra ar-
betsmiljö, utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och trygghet på vår arbetsplats.” 
 
4.1.3 Personalpolicy56

Fallföretaget har en ledningsfilosofi som strävar efter helhetssyn, systematiskt tänkande och 
långsiktiga strategier. Organisationen styrs mot samma mål genom att var och en ser sin plats 
i företagets totala utveckling. 
Fallföretaget ska ha ett öppet och framåtsträvande arbetsklimat som främjar den enskildes 
initiativförmåga ansvarskännande och motivation. Våra anställda ska ha relevant kompetens 
för att kunna utvecklas med sina uppgifter och känna sig stolta över sitt arbete och företaget. 
Ovanstående uppnås genom: 
• en uttalad löne- och förmånsfilosofi och tydliga tjänsteregler för samtliga anställda. 
• arbetsledare som utöver sin områdeskompetens är duktiga på att motivera sin personal. 
• att alla anställda erbjuds årliga medarbetarsamtal. Vid detta tillfälle får den anställde feed-

back, chans att påverka sin arbetssituation och uttala önskemål om vidare kompetensut-
veckling – allt för att främja viljan att utvecklas hos den anställde. 

• en god kommunikation i form av bl.a. regelbundna avdelningsmöten där alla har möjlighet 
att säga sitt.  

• att alla mål för verksamheten är tydliga och förankrade så att varje anställd upplever ett 
öppet och framåtsträvande arbetsklimat. 

• att fallföretaget kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt utvecklar och utbildar sin per-
onal så att personalstyrkan uppnår relevant kompetens och kunnande. s

 
4.1.4 Strategier57

För att företaget ska uppnå de visioner och övergripande mål som de har satt upp finns strate-
gier dokumenterade för perioden år 2008-2010, följande strategier är direkt kopplade till 
kompetensförsörjningen; 

                                                 
54 Hämtat ur företagets Affärsplan 2008-2010 som behandlas konfidentiellt, s. 6 (3. Affärsidé), s. 32 (4. Ägardi-
rektiv) 
55 Hämtat ur företagets Affärsplan 2008-2010 som behandlas konfidentiellt, 
56 Hämtad ur företagets dokumenthanteringssystem, sökord ”Personalpolicy”. 
57 Hämtat ur företagets Affärsplan 2008-2010 som behandlas konfidentiellt, s. 32 (10.1.4 Strategier) 
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• Kompetensutveckling, kompetensanalys - Personalen ska ha en individuell kompe-
 sitt arbetsområde.  

g får problem att 
rhålla rätt kompetens. Detta beror på att löneläget under en högkonjunktur är högre, inte bara 

etens-
tveckling av anställda är nödvändigt för att produkter och tjänster som marknadsförs av dem 

”Genom väl planerad kompetensutveckling ”hand i hand” med utvecklingen av bolagets pro-

 

na 
 

nsförsörjning menar 
an att behovet av personal med erforderlig utbildning säkerställs dels i rekryteringsproces-

na text är att lönesamtalen även ibland har hållits i samband med medarbetarsamtalet .  Vad 

                                                

tensutveckling för att kunna utvecklas inom
 

4.1.5 Riskanalys om organisationen58 

Företaget håller på att gå igenom ett generationsskifte. Av totalt 47 anställda kommer 19 per-
soner att gå i pension det kommande decenniet. Nyrekrytering pågår kontinuerligt samtidigt 
som företaget kartlägger arbetssätt och utförande för att kunna föra över erfarenhet till nyan-
ställda. Personalomsättningen är ca 2-3 personer per år och sjukfrånvaron var för 2007 cirka 5 
dagar/person. Organisationen och branschen är mansdominerad men man arbetar för att an-
ställa fler kvinnor. Fjärrvärmebranschen är inte lika konjunkturkänslig som en del andra bran-
scher, t ex byggbranschen. Därför finns det vissa risker att vi vid rekryterin
e
inom branscher som byggbranschen, utan även i privatägda energiföretag. 
 
4.1.6 Företagets uttalanden om Kompetens, medvetenhet och 
praktisk utbildning 59

I företagets ledningsmanual framgår att de ska ge varje medarbetare sådana kvalifikationer, 
kunskaper och kompetens så att de kan uppfylla de ställda kraven som finns. Förutom rena 
färdigheter och kunskaper är det viktigt att varje medarbetare har en positiv attityd och förstå-
else för den egna arbetsrollens betydelse. Här uttalar företaget att utbildning och komp
u
skall kunna framställas och levereras med rätt kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt.  
 

dukter och tjänster uppnår vi en varaktig konkurrensfördel."60

 
I manualen uttalas även synen på ansvar gällande kompetensförsörjning. Ledningsgruppen 
har ett gemensamt ansvar att formulera planer och inriktning på verksamheten beträffande de
anställdas kvalifikationskrav, kompetens, utbildning och motivation. VD i samverkan med 
respektive avdelningschef ansvarar för upprättande av utvecklingsplaner, genomförande av 
utbildning och kompetensutveckling. Vidare berörs rutinerna för hur kompetensförsörjningen 
ska gå till. Här säger företaget att till varje arbetsområde, process och befattning finns kompe-
tens- och kvalifikationskrav, arbetsfördelning och arbetsuppgifter angivna. Detta för att kun
bedöma om den anställde har de kvalifikationer som krävs för de arbetsuppgifter han/hon ska
utföra eller om eventuell utbildning behövs. Under rubriken Kompete
m
sen och dels genom erbjuden vidareutbildning av anställd personal.  
 
Vidare berörs medarbetarsamtalet under en rubrik. Här framgår att VD och respektive avdel-
ningschef håller medarbetarsamtal med underställda minst 1 gång per år. Medarbetarsamtalet 
avslutas alltid med en gemensam sammanfattning över det man har kommit överens om. Ut-
bildningsbehovet dokumenteras i en s.k. kompetensanalys vilken arkiveras i personalakt hos 
personalansvarig. Uppgifter om samordnad utbildning av personalen sköts av personalansva-
rig och övrig utbildning hanteras av respektive avdelningschef. Något som inte framgår i den-

61

 
58 Hämtat ur företagets Affärsplan 2008-2010 som behandlas konfidentiellt, s. 26 (8.4 Organisation) 
59 Hämtat ur företagets Ledningsmanual, hantering av resurser L.6.2.2 
60 Hämtat ur företagets Ledningsmanual, hantering av resurser L.6.2.2 
61 Källa: Samtal med ekonomichef  2008-04-03 
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gäller Uppdatering och uppföljning så gör VD och respektive avdelningschef detta. Löpande 
uppföljning görs vid månatliga styrsamtal som också dokumenteras. Utbildning planeras och 
enomförs av respektive avdelningschef i samverkan med personalansvarig. 

r behörighetskrav definieras genom fullgörande 
v prov eller dokumenterad yrkeserfarenhet.  

g
 
Vidare berörs i ledningsmanualen att man löpande analyserar vilka kunskaper och kompeten-
ser som behövs hos medarbetarna för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras effektivt. Därvid 
beaktas också sådana krav som ställs av myndigheter eller kunder för att få utföra vissa speci-
fika arbetsuppgifter. Särskilda kompetens- elle
a
 
4.2 MindSearch – kompetenssystemet 
Följande framgår om företagets websystem på hemsidan www.mindsearch.se62: MindSearch
är ett webbaserat verktyg som hjälper företag att kartlägga och planera intern kompetens ut
ifrån verksamhetens mål och vision. Målinriktad styrning av kompetens innebär sänkta ut-
bildningskostnader, ökad effektivitet och motivation och inte minst - stärkt konkurrenskraft 
att möta framtide

 
-

n. Verktyget är skalbart och består av olika moduler. Några av funktionerna i 
Min

er 

ofiler 
planer 

på individ- och gruppnivå  
• utbildningsplanering m.m. 

 olika typer av användare; resurspersoner (medarbetare), arbetsgivare 
ch administratörer. 

 
och organisationen väljer vilken informa-

er upp sökmallar och göra noteringar på medarbetares 

ppgifter och vad som krävs i formell kompetens 
r tjänsten. Se exempelfigur 4.3 bilaga 5. 

-
ningsplaner och följer upp sin egen utveck-

erar kompetensförsörjningen inom den egna ar-

                                                

dSearch är: 
• heltäckande, sökbara kompetensprofil
• beteendestils- och drivkraftsanalyser 
• 360 graders analys av individuell kompetensnivå utifrån målpr
• stöd för medarbetarsamtal och individuella utvecklings
• SWOT- och GAP-analyser 

 
I produktbladet som går att ladda hem framgår även följande; 
MindSearch består av olika funktionsmoduler, och nya moduler skapas efter behov. Varje 
modul har i sin tur tre
o
 
4.2.1 Grundmodulen 
Resursperson – Medarbetaren registrerar sina erfarenheter i ”Min profil” och beskriver vad de
vill göra i framtiden. Innehållet är anpassningsbart, 
tion man vill samla. Se Exempelfigur 4.1 bilaga 5. 
Arbetsgivare – Chefer/ledare söker resurser och kombinerar en mängd olika parametrar, både 
i fritext och med fasta sökbegrepp, lägg
profiler. Se exempelfigur 4.2 bilaga 5. 
Administratör – Administratören lägger upp nya användarkonton, styr behörigheter m.m. 
T.ex. lägger man upp medarbetares arbetsu
fö
 
4.2.2 Utvecklingsmodulen 
Resursperson – Medarbetare skattar den egna kompetensnivån utifrån fördefinierade målpro
filer dokumenterar utvecklingssamtal och utbild
ling. Se exempelfigur 4.4 bilaga 5. 
Arbetsgivare – Chefer/ledare gör kompetensskattningar av medarbetare, tar ut olika analysdi-
agram, följer upp utvecklingsplaner och plan
betsgruppen. Se exempelfigur 4.5 bilaga 5. 

 
62 http://www.mindsearch.se/index.aspx?MenuID=4&PageID=7 2008-04-15 
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Administratör – Administratören lägger upp målprofiler för kompetensskattningarna, anpassa
kom

r 
petensbegreppen (här kan man t.ex. lägga upp företagets/avdelningens SWOT-analys 

om underlag att diskutera om), samt tar ut alla form av statistik. Se exempelfigur 4.6 bilaga 

 
Mer om

• 

e kompetensdatabas för att 
en 

• Konsulter inom HR och kompetensutveckling – MindSearch erbjuder även återför-
ta med systemet som konsult i egna kundprojekt 

-
darbetarna på denna avdelning har 

änstgjort på företaget i över 10 års tid . De flesta har haft samma tjänst under hela anställ-
er som sett väldigt lika ut. 

 
4.3.1 P

• 
-

liga arbetsuppgifter. Detta skedde i samråd med 

• 
-

on/han anser att hon/han arbetar aktivt 

•  

istället. I skattningen uttrycktes önskemål64 om att 
k 

• 

e-
intresserad av. Tillsammans har man bestämt 

                                                

s
5. 

 företaget MindSearch - Företaget inriktar sig primärt på två målgrupper;  
Medelstora kunskapsintensiva företag – dessa företag kan abonnera på plattformen 
MindSearch erbjuder. T.ex. abonnerar ett företag i miljöbranschen med syfte att göra 
en total kompetensinventering för att kunna arbeta mer strategiskt med kompetensför-
sörjningen. Ett annat företag i har byggt upp en omfattand
kunna hitta lediga resurser snabbt. Systemet kan alltså användas för flera syften. Äv
konsultstöd och projektresurser erbjuds via MindSearch. 

säljningsavtal för dem som vill arbe
 
4.3 Pilotprojektet på företaget 
Under perioden 20080315-20080430 har MindSearch webbverktyg testats i en grupp på 8 
personer från företaget. Denna grupp har bestått av företagets hela ekonomiavdelning inklusi
ve ekonomichefen, alla är kvinnor. Mer än hälften av me

63tj
ningstiden med arbetsuppgift

rojektets olika faser 
Profilskapande och Kompetensinventering: I uppstarten fördes data in i systemet för 
att få underlag till skattning. Data fördes in från respektive persons arbetsbeskrivning
ar som konkretiserades till huvudsak
respektive resursperson. Här fördes även andra uppgifter in, exempelvis vilka utbild-
ningar en resursperson har/bör ha.  
Skattning och förberedelser inför medarbetarsamtal – Medarbetare: Efter kompetens-
inventering påbörjades skattningarna i systemet. Varje person har loggat in på sin pro
fil och genomfört skattningar i sina arbetsuppgifter. Skattningen har inneburit att varje 
resursperson tagit ställning till i vilken grad h
och framgångsrikt med aktuella arbetsuppgifter. Varje person har även angett hur mo-
tiverad för arbetsuppgiften man känner sig.  
Skattning och förberedelser inför medarbetarsamtal – Chef: Ekonomichefen har också
skattat respektive anställd vilket till medarbetarsamtalet ska fungera som jämförelse-
data att föra diskussion kring. Istället för att skatta medarbetarens motivation har che-
fen skattat medarbetarens potential 
medarbetare även ska kunna skatta sin chef eftersom att man anser att denna feedbac
skulle kunna förbättra ledarskapet. 
Medarbetarsamtal – Chef tillsammans med medarbetare: Varje projektdeltagare har 
haft ett medarbetarsamtal där man bland annat använt skattningen som ett konkret un-
derlag för diskussion om arbetssituation och utveckling. Till exempel har man diskut
rat arbetsuppgifter man känner sig mer 
hur medarbetaren ska kunna gå vidare med sina arbetsuppgifter genom planerade åt-
gärder, så som utbildning eller dylikt.  

 
63 Information från Personalchef 2008-04-09 
64 Kommentar från Ekonomichef  
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• Rapport och statistikhämtning: När samtliga medarbetarsamtal genomförts har ra
ter och statistik hämtats från systemet om pilotgruppen. Här har diverse gap-analyser 
tagits fram för att kunna identifiera fokusområden. Se ex

ppor-

empelfigur 4.7 bilaga 5. 

gon uppföljning. Däremot har pilotgruppen förstått funktionen i systemet 
för att kunna genomföra uppföljning och återkoppling.  

a frågor som berört projektet 

 med periodens slut fick deltagarna i pilotgruppen även lämna synpunkter om 
MindSearch webbverktyg. Nedan presenteras resultatet av dessa samlat. Sammantaget upple-

e 

-

ar 
uppgifterna i systemet och kan lätt gå tillbaka och se om något till exempel har förbättrats 

r 
las som idag är utspridda. Man behöver inte fundera på var man ska leta. 

kar fungera som ett bra som avstämnings- och planeringsverktyg, ett 
ystem som påminner om vad man kommit överens om i medarbetarsamtalen, vilket underlät-

ar varit 

Anser du att MindSearch är en potentiell leverantör för detta? (Om ja/nej) Varför? 
otentiell leveran-

d 
ttare kunna förbättra 

och utveckla verksamheten. Företaget får en bra översikt över sina anställda och kan lättare 
ram till måluppfyllelse. Systemet 

ihåg att ta upp i medarbetarsamtalen, nya arbetsuppgifter och annat som kan påverka till ex-

                                                

• Uppföljning och återkoppling – Pilotprojektsperioden var för kort för att kunna 
genomföra nå

• Uppföljning av pilotprojektet – Pilotgruppen fick besvar
och studien. 

 
4.3.2 Samlade synpunkter om MindSearch webbverktyg65

I samband

ver gruppen att systemet kan vara till stor nytta för valda delar. Sju av åtta personer besvarad
frågorna. 

Är MindSearchs webbverktyg (kompetenssystemet) ett bra hjälpmedel för företagets kompe
tensförsörjning? På vilket sätt/Varför/Varför inte? 
Det är bra på så vis att man tydligt kan se styrkor och svagheter i arbetet. Gruppen anser att 
man kan få en bra överblick på kompetensstatusen. De är positiva till att man kan ha kv

sedan sist. De tror att om alla fyller i allt som är praktiskt möjligt får företaget en bra bas, dä
uppgifter sam

Hur tycker du webbverktyget fungerar utifrån den erfarenheten du fått? Vad kan eventuellt 
förbättras? 
Här känner gruppen att de fått bra erfarenhet av systemet på den korta tid de prövat på syste-
met. Det känns effektivt och seriöst.  Förslag på förbättringsåtgärder lämnades inte eftersom 
de flesta kände att använt systemet för lite och under för kort period. Det gemensamma in-
trycket är ändå att det ver
s
tar.  Gruppen har också upplevt att systemet är användarvänligt, det vill säga att det h
lätt att klicka sig fram i.  
 

Ett generellt svar på denna fråga var att MindSearch mycket sannolikt är en p
tör men att det var svår att bedöma eftersom de inte hade haft något annat att jämföra mot.  

Vilken nytta tror du företaget skulle kunna få tack vare kompetenssystemet? 
Här svarade gruppen att i och med att man får en tydlig bild av medarbetarsamtalen, över va
personalen strävar efter och vilka ambitioner som finns så borde man lä

följa upp planerade åtgärder, något som driver företaget f
skulle även kunna hjälpa företaget till framförhållning enligt gruppen.  

Vilken personlig nytta kan du få av kompetenssystemet? 
Sammantaget uttryckte gruppen här att man får chansen att verkligen tänka till och fundera på 
sin arbetssituation samt få fram sina synpunkter. Att man kan skriva upp det man vill komma 

 
65 Se Undersökningsfrågor Bilaga 3 
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empel lönen. En person i gruppen uttryckte att eftersom att hon inte jobbar så länge till känner
hon därför att hon inte

 
 tror att hon får någon direkt nytta av systemet. Chefen uttryckte att hon 

får stor personlig nytta eftersom hon ser samlat en mängd uppgifter som hon tidigare inte har 

pen tog del av nio frågor som anknyter till Jay Halls teorier. De kunde svara ja eller 
ej på dem. Fyra (inklusive avdelningschef) av åtta personer svarade. Se resultatfigur 4.8 bi-
ga 5.  

 

                                                

haft överblick över.  

4.3.3 Pilotgruppens resultat på Ja/Nej-frågor66  
Pilotgrup
n
la

 

 
 
 

 
66 Se undersökningsfrågor Bilaga 4 
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5.0 Analys och diskussion  
I detta avsnitt vävs empiri samman med teorier, analyser och reflektioner.  
 
5.1 Kompetensprocessen  
 
5.1.1 Samverkan 
I resultatet som presenteras från Ja/Nej-frågorna framgår att samtliga i gruppen upplever att 
de känner uppskattning och identitet i organisationen. Om detta är genuint borde samverkan 
skapas vilket i sin tur borde göra att man trivs bättre med sig själv och sitt jobb enligt Halls 
teorier. Pilotgruppen borde i så fall vara verksam och producera fler kunskaper, idéer och 
åsikter. Vidare anser Hall att ledningens värderingar borde offentliggöras i företagets över-
gripande policy, något som företaget har gjort i sin personalpolicy. Något som dock inte fram-
går är hur man använder policyn i vardagen, fyller den då någon funktion tro?  
 
5.1.2 Engagemang 
Enligt Hall brister engagemanget då man saknar insyn i arbetsprocessen, när man saknar in-
flytande över sina arbetsuppgifter, när man känner att man inte kan se meningen med sin ar-
betsuppgift, att man känner att man inte kan vara delaktig i beslutsfattandet på företaget och 
att ledning inte tar initiativ och skapar möjligheter för att man ska kunna påverka beslutsfat-
tandet och planeringen. Här upplever medarbetarna på fallföretaget delvis detta varför kompe-
tensprocessen i detta läge inte kan anses vara intakt om man utgår från Halls teori. Endast 
hälften i pilotgruppen känner att de kan påverka och vara delaktiga i beslutsfattandet på före-
taget vilket kan leda till sämre engagemang.  
 
5.1.3 Kreativitet 
Detta berör ju till exempel huruvida de anställda har möjlighet att styra och kontrollera sitt 
arbete eller hur de tillåts göra misslyckanden. På Ja/nej frågorna känner deltagarna i pilot-
gruppen att de kan detta varför kreativiteten borde flöda.  
 
Sammanfattningsvis borde fallföretagets förutsättningar för en lyckad kompetensprocess en-
ligt Hall vara goda. Utifrån Ja/Nej-frågorna behöver företaget möjligen reda ut orsaken till att 
vissa upplever att de saknar inflytande i beslutsfattandet och be om konkret feedback på hur 
detta kan förbättras.   
 
5.2 Kompetensförsörjningsprocessen  
 
5.2.1 De sex olika faserna - Möjligheterna 
Omvärldsanalys - I Anttilas teori om Kompetensförsörjningsprocessen gäller det att i en 
första fas analysera omvärlden och de förändringar som företaget står inför. Detta har man 
gjort i den affärsplan som studien kunnat ta del av på företaget. Till exempel går här att hitta 
”Företagets riskanalys om organisationen” där de tar upp generationsväxlingsproblemet. Den-
na riskanalys har därmed även gett ett tydligt svar på frågan varför företaget ska arbeta aktivt 
med kompetensförsörjning, något som denna studie bland annat avser besvara. Risken finns 
att om man inte aktivt arbetar med kompetensförsörjningen så kommer företaget förlora viktig 
kunskap i samband med till exempel pensionsavgångar. Men med tanke på att detta företag 
kommer att omsätta mer än en tredjedel av personalstyrkan under det kommande decenniet 
bara genom pensionsavgångar är alltså denna riskanalys mycket aktuell att ta hänsyn till när 
det gäller kompetensplanering. Företaget har alltså arbetat i enlighet med Antillas Kompetens-
försörjningsprocess så här långt. Dock bör beaktas att affärsplanen är stiftad på lednings-
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gruppsnivå varför andra perspektiv kan saknas, till exempel kan kanske medarbetare ha mer 
att tillägga i riskanalysen.  
 
Ett exempel på vad som mer skulle kunna komma fram kan vara att de behöver satsa på kom-
petensutveckling för att få behålla tekniker som t.ex. inte enbart har lönen som motivations-
faktor. Branschen har brist på tekniker vilket framkommer i den studie som presenteras under 
rubriken Fallstudien/Urval. När brist på en yrkeskategori råder borde konkurrensen hårdna 
varför det är vikigt att kunna ta vara på det man har och även nyss förvärvat. Detta för att 
undvika risken för att en annan arbetsgivare ska uppfattas som mer attraktiv och den anställde 
väljer att gå över till denne.   
 
I MindSearch egna sammanfattning om det webbaserade verktyg framgår att systemet hjälper 
företag att kartlägga och planera intern kompetens utifrån verksamhetens mål och vision. I 
grundmodul och utvecklingsmodul framgår att man kan föra in målprofiler och ta in en 
SWOT-analys. På fallföretaget har som sagt en omvärldsanalys/riskanalys vilken skulle kun-
na föras in i systemet. Detta skulle kunna hjälpa fallföretaget att kunna hålla fokus på de risk-
områden som identifierats i hela processen. Hittills bekräftas att MindSearch är ett relevant 
verktyg att arbeta med om man utgår från Anttilas teorier.  
 
Kompetenskrav - Utifrån analysen om generationsskiftet gäller det sedan att förstå vilken 
kompetens som kommer att krävas för att man ska följa Anttilas kompetensförsörjnings-
process och sedan uttala detta i konkreta termer. Att man arbetar med detta framkommer i 
texten som finns på företaget och som presenterats ovan. Däremot inga konkreta åtgärder pre-
senterats för hur företaget ska förebygga just generationsskiftesproblematiken. Företaget av-
viker här från Anttilas teori.  
 
I ledningsmanualens stycke om ”Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning” fram-
kommer dock att varje medarbetare ska ges sådana kvalifikationer, kunskaper och kompetens 
att de kan uppfylla ställda krav. De säger att till varje arbetsområde, process och befattning 
finns kompetens- och kvalifikationskrav, arbetsfördelning och arbetsuppgifter angivna. Detta 
för att kunna bedöma om den anställde har de kvalifikationer som krävs för de arbetsuppgifter 
han/hon ska utföra eller om eventuell utbildning behövs. Vidare sägs i ledningsmanualen att 
man löpande analyserar vilka kunskaper och kompetenser som behövs hos medarbetarna för 
att arbetsuppgifterna ska kunna utföras effektivt. Därvid beaktas också sådana krav som ställs 
av myndigheter eller kunder för att få utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Särskilda kompe-
tens- eller behörighetskrav definieras genom fullgörande av prov eller dokumenterad yrkeser-
farenhet. Frågan är om man borde ha konkretiserat mer än så här? Tydlig koppling riskanaly-
sen saknas vilket kan innebära att riskanalysen förlorar sitt värde. Vad som sedan praktiskt 
sker är utom ramen för denna analys. 
  
För att vidare kunna identifiera organisationens kommande kompetensbehov fastslår Anttila 
att begreppet kompetens ska vara definierat och preciseras inom organisationen. Orsaken till 
detta är att han menar att kompetensförsörjningsarbetet kan bli svårt att få framgångsrikt och 
effektivt om organisationens medarbetare inte har begreppen kända för sig eller förstår inne-
börden av dem. En definition på kompetensbegreppet i organisationen har ej upptäckts i stu-
dien – något som skulle kunna ses som en förbättringsmöjlighet om företaget vill arbeta med 
kompetensförsörjning enligt Anttilas teorier. 
 
Som framgår i avsnittet om pilotprojektet så fördes data in i webbsystemet för att få underlag 
till skattning. Data fördes in från respektive persons arbetsbeskrivningar som konkretiserades 
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till huvudsakliga arbetsuppgifter. Även annat så som formella kompetenser eller dylikt går att 
föra in varför systemet kan klassas som att det även klarar av att hantera krav enligt Anttilas 
teori. Om arbetsuppgifter är utformade utefter de krav och behov som finns så kan processen 
säkras genom systemet. I teoriavsnittet presteras Anttilas tes om just Formell och Funktionell 
kompetens, se figur 1. I MindSearch kompetenssystem finns en flik som kallas ”Formell 
kompetens”. Funktionell kompetens skulle kunna likställas med de arbetsuppgifter som man 
lägger in i systemet som alltså till exempel är en relativ förmåga att utföra en specifik uppgift 
och som utvecklas gradvis i och med att man ställs inför likartade och nya problem. 
 
Nuläge - Det centrala i denna fas är som sagt att ”Synliggöra befintlig kompetens – så att de 
som berörs kan ta ställning till om något bör göras – samt i så fall vad och inom vilka områ-
den.”67 Varje medarbetare erbjuds årligen minst ett medarbetarsamtal. Det behandlar plane-
ring inför framtiden, företagets behov och den anställdes önskemål om utveckling, kompe-
tensstatus/utbildningsbehov. Utfallet av detta samlas i en så kallad kompetensanalys vilken 
arkiveras i personalakt hos personalansvarig. Avdelningschefen är den som avgör kompetens-
analysens omfattning och innehåll varför en risk för att medarbetare får olika nytta av dessa 
borde föreligga. Mallen ser likadan ut oavsett avdelning. Dock beror nyttan på vad man fyller 
i den. På grund av detta blir det svårt att avgöra huruvida företaget arbetar med att få tillgång 
till bra underlag vad gäller kompetensbehov, dvs. något som Anttila uttalar som en viktig del i 
kompetensförsörjningsprocessen. Han menar som sagt att man ska kartlägga målgruppens: 

• Förmåga att genomföra/lösa de arbetsuppgifter som man ställs eller kommer att stäl-
las inför 

• Motivation inför arbetsuppgiften eller motivation att höja sin förmåga 
• Upplevelser av hur mycket möjlighet och tillfälle man ges/har tillgång till att lösa 

arbetsuppgiften 
Att samla kompetensanalyserna i ett arkiv utgöra en risk för att dokumentet inte fyller den 
funktion avsetts. Personen som berörs av kompetensanalysen och avdelningschefen skulle 
lämpligen ha dessa lätt tillgängliga för att i vardagsarbetet bli påmind om vad som beslutades 
på medarbetarsamtalet, dvs. för att kunna arbeta aktivt med uppföljning av planen. Visserli-
gen framkommer att löpande uppföljning görs vid månatliga styrsamtal vilket borde minska 
ovan nämnda risk.  
 
I huvudsak påbörjades pilotprojektet i nulägesfasen om man ska se till Anttilas teori. Det var 
nämligen här som Profilskapandet och Kompetensinventeringen ägde rum och fördes in i 
MindSearch websystem. Detta som alltså svarar på frågan ”Vilken kompetens har vi?” efter-
som att pilotgruppen inventerade sin redan befintliga kompetens, vilka arbetsuppgifter tjäns-
ten omfattas av, samt vilka utbildningar man har och behöver för sin tjänst och sedan se om 
detta stämmer väl överens med den kravspecifikationen (arbetsbeskrivningen). Systemet styr-
de användaren till att göra detta eftersom man inte kan gå vidare om man inte har underlag att 
utgå ifrån. Detta borde verifiera att systemet i detta avseende är utformat i samsyn med Antti-
las teori.  
 
Pilotprojektet saknade målfokusering som systemet även hanterar. Om företaget tar ett inve-
steringsbeslut på systemet kan de inför period 2009 gå alla steg i processen, det vill säga få in 
målfokuseringen med hjälp av vad som fastställts i affärs- och verksamhetsplan inför nästa 
period. 
 

                                                 
67 Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, s. 90. 
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Analys och utvecklingsplan - Denna fas går ut på att matcha tidigare kartläggning (fas 1-3) 
av den existerande och behövda kompetensen till en utvecklingsplan. Det gäller alltså att prio-
ritera och planera den önskade utvecklingen utifrån var man funnit att utvecklingsbehoven 
finns. Utbildning planeras och genomförs av respektive avdelningschef i samverkan med per-
sonalansvarig. I stycket ovan tas problematiken om företaget Kompetensanalys som tillförlit-
ligt underlag upp. Om underlaget inte är bra vad gäller synliggörandet av företagets kompe-
tensbehov och har legat till grund för utbildningsplaneringen så betyder även detta att företa-
get inte arbetar enligt Anttilas kompetensförsörjningsprocess.  
 
Enligt Anttila är hela kompetensplaneringen genomförd först när man definierat målgrupp, 
fastställt mål, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som ansvarar för dessa och när de 
ska genomföras, alltså inte bara kompetensanalysen. Kompetensplaneringen kan gälla såväl 
en enskild medarbetare som en avdelning eller hela organisationen. Med detta som underlag 
och vad som presenteras om företaget i empiri och analys kan man konstatera att företaget 
inte arbetat efter Antillas teori även om man kan se att goda ambitioner finns.  
 
I MindSearch webbsystem är det möjligt att prioritera och planera den önskade utvecklingen 
utifrån var man funnit att utvecklingsbehoven finns. Detta resonemang styrks av den presente-
rade funktionen ”Rapport och statistikhämtning” i empiriavsnittet – När samtliga medarbetar-
samtal genomförts har rapporter och statistik hämtats från pilotgruppen i systemet. Här har 
diverse gap-analyser tagits fram för att kunna identifiera fokusområden, alltså underlag för 
prioritet och planering. 
 
Uppföljning - Företaget gör löpande uppföljning vid månatliga styrsamtal vilket visar på att 
de i denna del arbetar enligt Antillas process. 
 
I empiriavsnittet framgår att Pilotprojektsperioden var för kort för att kunna genomföra någon 
uppföljning men att pilotgruppen förstått funktionen för uppföljning och återkoppling.  Sy-
stemet arbetar här enligt Anttilas teori.  
 
Kompetensutveckling - Enligt Anttila är kompetensutveckling aktiviteter som är relaterade 
till att öka kompetensstatusen där var utvecklingsbehov identifierats under kompetensplane-
ringen. Detta görs genom att man arbetar för tillgodose de uttalade behoven. Vidare framhä-
ver Anttila en kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen går ut på att få till-
räckligt många att kunna lösa de givna uppgifterna medan den kvalitativa ansatsen går ut på 
att utveckla/skapa förutsättningar för redan befintliga medarbetare att lösa sina arbetsuppgifter 
bättre.  
 
MindSearch hanterar både den kvantitativa och kvalitativa delen eftersom systemet är ämnat 
för såväl individ- som gruppnivå. Eftersom samtliga aktiviteter i MindSearch stämmer väl 
överens med Anttilas teorier borde ett företag som nyttjar systemet uppnå den kompetensut-
veckling som de arbetar för. Ju mer tid de lägger ner desto mer borde man få tillbaka. Då fall-
företaget inte riktigt lever upp till de olika faserna som ingår i Antillas teorier så borde följakt-
ligen inte heller önskvärd kompetensutveckling uppnås.  
 
Vanligt förekommande i organisationer är att medarbetares summerade utbildningsönskemål 
styr mer än vad företagets behov får göra. Det bör finnas ett logiskt flöde mellan nivåerna i 
figur 3 för att uppnå balans enligt Anttila. Detta flöde går inte direkt att identifiera i dokumen-
tation på fallföretaget någonstans. MindSearch kan hantera detta flöde, något som framgår 

 24



 

presentationen av pilotprojektet samt om Mindsearch, något fallföretaget kan dra fördel av om 
de skulle välja att köpa in och använda systemet. 
 
Under rubriken Kompetensförsörjning menar man att behovet för personal med erforderlig 
utbildning säkerställs dels i rekryteringsprocessen och dels genom erbjuden vidareutbildning 
av anställd personal. I MindSearch finns möjligheter att plocka upp utvecklingsmöjligheter 
hos en nyanställd så fort man för in personen i systemet - något som borde bespara företaget 
både energi och pengar.  
 
5.2.2 Roller och Ansvar 
MindSearch system hanterar samtliga roller- och ansvarsnivåer som Anttila talar om, något 
som presenteras i empirin. Administratören skulle kunna likställas med Anttilas ”Kompetens-
utvecklare” eftersom denna har en stödjande och administrerande roll.  Nedan följer analys 
om företagets överensstämmelse med Anttilas teori om detta.  
 
Organisationens ledning - I empirin framgår att ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar 
att formulera planer och inriktning på verksamheten beträffande de anställdas kvalifikations-
krav, kompetens, utbildning och motivation. VD i samverkan med respektive avdelningschef 
ansvarar för upprättande av utvecklingsplaner, genomförande av utbildning och kompetensut-
veckling. Här har företaget samma syn på kompetensförsörjningens ansvar- och rollfördelning 
som Anttila vilket framgår i teoriavsnittet, det vill säga att organisationens ledning ansvarar 
för att trygga den övergripande organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Detta kan 
innebära att de planerar kompetensförsörjningen med hänsyn taget till företagets strategier.  
 
Kompetensutvecklaren - är företagsledningens och ledningens på avdelningsnivå stödjande 
funktion i kompetensförsörjningsprocessens arbete. Någon motsvarande roll har inte funnits 
på företaget innan denna studie, vilket avviker från Anttilas teori. 
 
Ledningen på avdelningsnivå - ansvarar för den egna avdelningens/enhetens medarbetares 
kompetensförsörjning. Här arbetar företaget enligt Anttila. 
 
Individnivå - på denna nivå ansvarar varje medarbetare för sin individuella kompetensför-
sörjning enligt Anttila. I Personalpolicyn står det bl.a. följande; ”Organisationen styrs mot 
samma mål genom att var och en ser sin plats i företagets totala utveckling. Företaget ska ha 
ett öppet och framåtsträvande arbetsklimat som främjar den enskildes initiativförmåga an-
svarskännande och motivation. Våra anställda ska ha relevant kompetens för att kunna ut-
vecklas med sina uppgifter och känna sig stolta över sitt arbete och företaget.”. Sannolikt en-
gagerar sig vissa medarbetare mer än andra varför den individuella kompetensutvecklingen 
varierar. 
 
5.3 Analys om de samlade synpunkterna om MindSearch webb-
verktyg och pilotprojektet 
Utifrån svaren68 konstateras att deltagarna i pilotgruppen har en positiv inställning till Mind-
Searchs webbverktyg. Huruvida detta resultat påverkar ett eventuellt inköpsbeslut är svårt att 
säga eftersom prisuppgifter saknas i denna studie. Däremot borde detta svara på frågan om 
MindSearch webverktyg är ett bra hjälpmedel för företagets kompetensförsörjning. Om före-
taget är en potentiell leverantör borde också delvis ha besvarats eftersom det framkommit att 
pilotgruppens generella erfarenhet av systemet var positiv och de flesta upplevde att det skulle 
                                                 
68 4.3.2 
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vara till bra hjälp för såväl företagets som den individuella kompetensutvecklingen. Dock 
saknade pilotprojektet jämförelsen mot andra system varför man med säkerhet inte kan säga 
att detta är det absolut bästa alternativet. För att kunna ge rättvist svar på denna fråga hade 
man alltså behövt ett system att jämföra mot.  
 
5.4 Formeln för konkurrensfördel  
Frågan om hur fallföretagets kompetensförsörjning kopplas samman med organisationens 
personal- och affärsidé, kompetensmål och strategier skall här analyseras. Enligt Hansson 
skapas som sagt konkurrensfördelar utifrån den egna formeln som man i verksamheten ut-
vecklar bestående av en personalidé, klara kompetensmål och en mix av åtgärder som ger 
kompetensstrategin en tydlig roll i utvecklingen av företagets förmåga att skapa kundvärden 
och produktivitet. 69. En formel som talar om hur man vill attrahera, motivera och utveckla 
medarbetare. Beståndsdelarna i denna formel har även fallföretaget. Som presenteras i Empi-
rin så har fallföretaget en personalidé, kompetensmål (verksamhetsplanen) och en mix av åt-
gärder (vilka bland annat framgår i ledningsmanual och affärsplan som information hämtats 
från till empirin).  
 
5.4.1 Personal- och affärsidé 
För de flesta företags affärsidé har personalidén en avgörande del enligt Hansson. När det 
gäller företagets affärsidé så beskriver den ”vilka kundvärden (vad?) företaget vill leverera till 
sina kunder (vem?). Den beskriver också hur företaget tänker skapa lönsamhet genom att 
åstadkomma utlovade kundvärden med minsta möjliga resurser (produktivitet).  
Fallföretagets kundvärden (vad?) är att ”tillgodose behovet av fjärrvärme och fjärrkyla”. 
Kunderna är ”…………, ………… och …………”.  De utlovade kundvärdena åstadkommer de 
med minsta möjliga resurser (produktivitet) ”där det är praktiskt, miljömässigt och ekono-
miskt lönsamt”. Fallföretagets affärsidé består alltså av det Hansson menar att den ska inne-
hålla. Vidare uttrycker personalidén hur företaget åstadkommer balans mellan sina och med-
arbetarnas behov. Den klargör alltså vad företaget vill få ut av sina medarbetare, vad medar-
betare vill få ut och hur detta ska gå till.  
 
Fallföretaget har en formulerad personalidé som täcker upp det ovan nämnda. Till exempel 
säger företaget att de ska ha ett öppet och framåtsträvande arbetsklimat som främjar den en-
skildes initiativförmåga, ansvarskännande och motivation, något som borde främja både 
medarbetaren och fallföretaget att kunna leva upp till affärsidén. Att främja medarbetarens 
initiativförmåga skulle kunna leda till att medarbetaren känner att denne utvecklas och stimu-
leras vilket i sin tur borde öka arbetsmotivation och prestation, något som direkt borde gynna 
företagets produktivitet och därmed resultat. Fallföretagets personalidé lever också upp till att 
tala om hur de åstadkommer balans mellan sina och medarbetarnas behov. Ett exempel på 
detta är att det här uttalas att alla anställda erbjuds årliga medarbetarsamtal där de uttalar att 
medarbetaren vid detta tillfälle får feedback, chans att påverka sin arbetssituation och uttala 
önskemål om vidare kompetensutveckling – allt för att främja viljan att utvecklas hos den 
anställde.  
 
Enligt Hansson är en personalidé enkel och begriplig och underlättar valet av olika personal-
strategiska åtgärder om den är välformulerad.70 Om man kan klassa fallföretagets personalidé 
som enkel och begriplig är svårt att avgöra eftersom detta avgörs av den som läser personal-
idén. Möjligen skulle här kunna uttryckas att den är långt formulerad vilket kan göra att den 

                                                 
69 Kompetens som konkurrensfördel, s. 48 
70 Kompetens som konkurrensfördel, s. 50-51 
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blir svår att ta till sig och därmed även svår att använda som underlag vid valet av olika per-
sonalstrategiska åtgärder.  
 
Något som inte framgår i empiriavsnittet och som därmed inte heller har funnits i företagets 
dokumentation är hur personalidén är förankrad på företaget och hur man arbetar med den. 
Däremot går det att konstatera är att de till exempel uttrycker att de ”kontinuerligt, långsiktigt 
och systematiskt utvecklar och utbildar sin personal så att personalstyrkan uppnår relevant 
kompetens och kunnande” vilket borde visa på hur de kopplar samman företagets kompetens-
försörjning med organisationens personal- och affärsidé. Detta konstateras alltså utifrån do-
kumentation vilket i och för sig inte säger något om hur det i verkligheten ser ut. Att företaget 
har personalidén stiftad borde ändå indikera på att ambitionen finns att få till den i verklighe-
ten. Skulle en medarbetare inte hålla med om att företaget lever upp till personalidén finns 
ändå något att argumentera kring.  
 
5.4.2 Kompetensmål och strategier71

Enligt Hansson är en av de vanligaste ledningsdoktrinerna att utan tydliga mål sker ingen 
handling. Trots kompetensstrategins betydelse för företags produktivitet och kundvärde menar 
Hansson att mål för kompetensutveckling är ett underutvecklat område. Frågan är om man 
kan klassa fallföretagets kompetensmål som tydliga eller om de faller in i kategorin ”underut-
vecklat område” . Av dokumentation att döma finns goda ambitioner från ledningens sida att 
arbeta med kompetens. Målsättningar och strategier som anknyter till kompetensförsörjningen 
presenteras i empiriavsnittet och är flera; I ”företagets mål för medarbetare” vill de ha engage-
rade, välinformerade och nöjda medarbetare samt god kompetensförsörjning. Frågan är om 
man ska tolka detta som mål för sig eller som en viljeriktning som sedan bryts ned i de ”mål” 
som finns i till exempel kvalitetspolicyn och de övergripande mål där de uttrycker sig på föl-
jande sätt; ”………… utvecklar kontinuerligt egna strategier, arbetssätt och kompetenser som 
bidrar till våra kunders långsiktiga utveckling inom värme och kyla. Kvalitetspolicy och af-
färsidé förverkligas genom: Utveckling av våra medarbetare - Vi har som mål att alltid upp-
fylla kundernas krav, behov och förväntningar. Kompetensen, motivationen och viljan hos 
våra anställda utgör förutsättningen för att kunna uppfylla detta mål. Därför arbetar vi konti-
nuerligt med att utveckla våra medarbetare efter marknadens och den enskildes behov. Vårt 
mål är att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Detta uppnår vi genom att erbjuda bra ar-
betsmiljö, utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och trygghet på vår arbetsplats.”  
 
De frågor som kompetensmål enligt Hansson bör ge svar på (se teori) påverkar vara frågor att 
ställa när man väl ska följa upp målsättningen. Studien har presenterat mål som varit ställda 
för år 2008 varför något svar på om kompetensmålen lever upp till Hansson teori ej presente-
ras i analysen. Eftersom att det ovan framkommit vissa frågetecken på hur kompetensmålen 
skall tolkas finns det möjligen här en utvecklingspotential när det gäller framtagning av kom-
petensmål på företaget. Företaget borde ändå vara en god bit på väg i deras kompetensförsörj-
ningsarbete eftersom de ändå uttryckt mycket i skrift om just detta (se empiri). Uppfattningen 
är att företaget är på god väg att avvika från Hansson teori om att mål för kompetensutveck-
ling är ett underutvecklat område för många företag, det vill säga att alltså inte ingå i denna 
kategori. När det gäller kompetensstrategierna kan de som sagt genomföras med olika ambi-
tionsnivåer. Ambitionsnivåvalet avgörs av företagets affärsstrategi, det vill säga beroende på 
vilket utrymme kompetensutvecklingen får där.  I företagets affärsstrategier får kompetensför-
sörjningen utrymme som berör kompetensutveckling. Medarbetaransvar och delaktighet - 
Alla anställda ska känna delaktighet i sina och närliggande arbetsuppgifter där man känner 

                                                 
71 Kompetens som konkurrensfördel, s. 52-54. 
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ansvar för sitt eget arbete och för att hjälpa andra när så behövs.” Av detta kan man konstatera 
att ambitionsnivån är hög och att kompetensutvecklingen ska få mycket utrymme i verksam-
heten.  
 
Följande har även företaget uttryckt; 
”Genom väl planerad kompetensutveckling ”hand i hand” med utvecklingen av bolagets pro-
dukter och tjänster uppnår vi en varaktig konkurrensfördel."72. Detta indikerar verkligen att 
de har bestämt sig för att arbeta aktivt med kompetensförsörjning. Den spontana reaktionen på 
samtliga texter om kompetensförsörjningsarbetet på fallföretaget är att de nu står inför en ut-
maning att konkretisera och knyta ihop säcken för samtliga viljeriktningar som de uttalat, det-
ta för att kunna hitta en röd tråd i arbetet och för att kunna hålla fokus.  
 
Svaret på frågan om hur fallföretagets kompetensförsörjning kopplas samman med organisa-
tionens personal- och affärsidé, kompetensmål och strategier är alltså att kompetensförsörj-
ningen uttalas i samtliga delar i någon mening men skulle möjligen behöva konkretiseras och 
knytas samman med varandra för att bli tydligare. Detta är också en del av svaret på frågan 
hur företaget kan arbeta vidare med kompetensförsörjningen. 
 
5.5 Övriga reflektioner  
Om MindSearch presenteras att de inriktar sig primärt på två målgrupper varav en målgrupp 
är medelstora kunskapsintensiva företag. Fallföretaget faller in under denna målgruppskatego-
ri eftersom de har 47 anställda.  Att MindSearch dessutom presenterar att de har ett företag i 
miljöbranschen som abonnerar på websystemet med syfte att göra en total kompetensinven-
tering för att kunna arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning borde kunna ge en bra 
möjlighet för fallföretaget till erfarenhetsutbyte.  
 
Något annat som också kan diskuteras är uppgiften om att lönesamtalen ibland har hållits i 
samband med medarbetarsamtalet73. En spontan reaktion på detta är att det borde kunna utgö-
ra en risk om det kopplas samman med en persons utveckling och skattning. En stor del i 
MindSearch webbsystem bygger på skattningen som genomförs för att kunna göra en utveck-
lingsplan. I denna krävs ärlighet och förtroende vilket kan äventyras om lönen knyts sammans 
med detta. Som medarbetare är man kanske inte beredd att blotta en eventuell okunskap om 
man vet att det finns ett linjärt samband med lönesättningen. En lösning på detta skulle kunna 
vara, det vill säga om man ska koppla ihop systemet till lönefilosofin, att man ser till att mål-
uppfyllelsen används som underlag för lönesättning och inte skattningen.   
 

                                                 
72 Hämtat ur företagets Ledningsmanual, hantering av resurser L.6.2.2 
73 Källa: Samtal med ekonomichef 2008-04-01 
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6.0 Slutsats 
Ett syfte med studien var att beskriva företagets kompetens- och utbildningsarbete utifrån den 
dokumentation som finns på företaget. Detta har genomförts vilket framgår i empiriavsnittet 
som i sin tur innebär att studiens syfte på detta vis är uppnått. En svårighet under bearbetning-
en av dokumentationen var att hitta den relevanta informationen för denna studies avsikt. Fö-
retaget har ambitiöst mycket dokumentation vilket gjorde denna del av studien svår att av-
gränsa. Av detta kan man dra lärdomen att tid kan sparas om man vet lite bättre vart man ska 
söka informationen.  
 
En annan del av studiens syfte var att identifiera företagets nytta av kompetensförsörjningsar-
betet. Detta anser jag framgår tydligt i hela studien. Till exempel behandlas generationsskif-
tesproblematiken både i företagets riskanalys och i pressmeddelandet från Svensk Fjärrvärme. 
Denna information aktualiserar behovet av att aktivt arbeta med kompetensförsörjning. Det är 
viktigt att ta tillvara kompetens men också att vara en attraktiv arbetsplats för nyrekrytering 
för att kunna klara generationsövergången och därmed även fortsätta att vara konkurrenskraf-
tiga. 
 
Att företaget redan nu arbetar med kompetensförsörjning på ledningsnivå genom att uttala det 
i dokumentation framgår tydligt vilket får mig att dra slutsatsen om att företaget har goda för-
utsättningar att lyckas i framtiden eftersom stödet där finns. En annan slutsats av detta är att 
fallföretaget nu står inför en utmaning att konkretisera och knyta ihop säcken för samtliga 
viljeriktningar som de uttalat. Detta för att kunna hitta en röd tråd i arbetet och för att kunna 
hålla fokus – något som även uttalas i analysen. Detta arbete skulle kunna gå till på olika sätt 
men min bestämda uppfattning är att MindSearch webbverktyg skulle vara ett mycket an-
vändbart hjälpmedel för detta just med tanke på att den följer Anttilas kompetensförsörjnings-
process vilken ska leda till kompetensutveckling. Genom detta sagt lever studien även upp till 
syftet att se om företaget är i behov av förbättringsåtgärder inom området och i så fall presen-
tera åtgärdsförslag.  
 
Ett annat förbättringsområde som företaget möjligen bör göra något åt framkom i analysen 
om Jay Halls teorier och Ja/Nej-frågorna. Där presenterades utifrån Ja/Nej-frågorna att företa-
get behöver hitta ett sätt att undersöka engagemanget till exempel genom att försöka ta reda 
på vad det är som gör att vissa upplever att de saknar inflytande i beslutsfattande och be om 
konkret feedback på hur ledning kan göra för att få chans att bli bättre – det vill säga så att rätt 
åtgärder kan tillsättas. En reflektion på detta är att jag anser att de Ja/Nej-frågor som ställdes 
till pilotgruppen saknade en följdfråga. Här skulle jag nämligen önskat ha med frågan om hur 
mycket personen själv gjort för att försöka påverka och ha inflytande i beslutsfattande. Detta 
hade känts relevant att se resultatet på också just för att få en bättre helhetsbild. 
 
Vidare var också syftet med studien att presentera det pilotprojektet som genomförts på fallfö-
retaget och dess resultat med hjälp av företaget MindSearch. Pilotprojektet var väldigt prak-
tiskt vilket var svårt att sammanfatta och ge en klar bild av i resultatdelen. Hur som helst an-
ser jag att syftet är uppnått. Det viktigaste är ju ändå vad som praktiskt blir av. En erfarenhet 
av pilotprojektet var att det var mycket spännande och kul att genomföra. Dock, precis som 
alltid, önskar man att man hade mer tid, vilket är något att dra lärdom av om ett snarlikt pro-
jekt ska genomföras igen. Det tar alltid mer tid än vad man tror.  
 
Dessutom syftade studien till att ge MindSearch återkoppling och feedback på webverktyget 
något har skett under projektets gång. Här följer några reflektioner: MindSearchs webverktyg 
är ett bra verktyg för samtliga parter att kunna ta ansvar för sin kompetensutveckling. Syste-
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met hjälper till att hitta ett enhetligt arbetssätt för företaget, det känns som ett bra sätt att syn-
liggöra kompetensprocessen. Till exempel kan man plocka upp i fall en person lutar mer åt att 
vara intresserad för vissa arbetsuppgifter. I stället för att denna byter arbetsgivare kan man 
göra en tydlig utvecklingsplan att följa upp. Man tar vara på personens organisationskunskap, 
men låter denna gå vidare inom organisationen vilket borde resultera motiverade arbetstagare 
som kan uppnå högre arbetskapacitet något som både företaget och individen tjänar på.  
 
Något som framgår om MindSearch är att de kan anpassa moduler för företaget. En/Ett mo-
dul/forum som jag upplevde saknades i systemet var möjligheten att kunna ge feedback till 
chefen. Detta anser jag är en mycket viktig del i företagets kompetensutveckling, för att kunna 
ha chefer och ledare som är duktiga. Genom att kunna ge feedback till sin chef anser jag ska-
par förutsättningar för en relation som visar på att ”min åsikt är viktig” som medarbetare. Men 
man deklarerar också som ledare att ”jag är intresserad av att kunna anpassa mitt ledarskap så 
gott jag kan för dig”.  Genom detta borde chefer få en bättre förutsättning för att kunna för-
bättra sitt ledarskap – en form av kompetensutveckling.  
 
En annan funktion/modul som skulle vara önskvärt i systemet är att få till en påminnelsefunk-
tion kopplat till kalendern och mailen (t.ex. Outlook). Detta för att bli påmind om till exempel 
deadlines för åtgärder eller medarbetarsamtal. I övrigt borde det kunna föreligga en risk med 
att bygga ut systemet med moduler för mycket. Jag tror det är viktigt att verkligen tänka sig 
för innan man bestämmer sig för att beställa en skräddarsydd modul med tanke på att använ-
darvänligheten kan påverkas. I grundmodulen och utvecklingsmodulen klarar man sig mycket 
långt. Det är enkelt och användarvänligt. Om man vill ha en extrafunktion ska man nog alltid 
fråga sig ”hur mycket behöver vi denna funktion för att tumma på användarvänligheten?”, just 
för att inte riskera att systemet inte används så mycket som man vill att det ska göras.  
 
En annan reflektion som gäller personalidén kommer här. Med utgångspunkt från vad som 
anges i analysen om denna är en slutsats att fallföretaget möjligen skulle behöva se över om 
den skulle kunna sammanfattas till en kortare variant. 
 
Den slutliga reflektionen berör förväntningar som skapas om man bestämmer sig för att an-
vända MindSearch webverktyg. Jag tror det är mycket viktigt att bestämma sig för i vilken 
omfattning och på vilket sätt systemet ska användas med tanke på att det kommer att kräva 
samtliga medarbetares tid och engagemang. Som medarbetare tror jag man vill förstå vad man 
kan få ut av att använda systemet för att man ska bli samarbetsvillig. För även om webverkty-
get guidar och skapar överblick så är det fortfarande man själv som ska göra jobbet. Det gäller 
att vara noga med att förstå att systemet förpliktigar vilket kan vara både positivt och negativt. 
Därför är det vikigt att lägga sig på den nivån man vet att man klarar av att hantera.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag anser att studiens syfte har uppfyllts. Jag är väl införstådd 
med att jag gjort vissa generaliseringar dock tror jag detta var ofrånkomligt eftersom studieti-
den inte tillåtit mer. Vid ett större arbete hade möjligen fler kvalitativa undersökningar gjorts, 
där flera frågor och fler personer skulle ha involveras, något som hade gett ett bättre underlag 
för att besvara mina frågeställningar. 
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Bilaga 1   



Bilaga 2 

 
 



 

Bilaga 3 - Undersökningsfrågor 

 

Hej 

 

Undrar om du skulle kunna hjälpa mig att lämna lite spontana reaktioner på hur du tycker kompetenssystemet verkar och på vilket sätt det skulle vara bra för SFAB/Dig? 

Dessa frågor skulle jag vara väldigt tacksam om du kan svara på; 

 

•       Är MindSearchs webverktyg (kompetenssystemet) ett bra hjälpmedel för företagets kompetensförsörjning? På vilket sätt/Varför/Varför inte? 

•       Hur tycker du webverktyget fungerar utifrån den erfarenheten du fått? Vad kan eventuellt förbättras? 

•       Anser du att MindSearch är en potentiell leverantör för detta? (Om ja/nej) Varför? 

•       Vilken nytta tror du SFAB skulle kunna få tack vare kompetenssystemet? 

•       Vilken personlig nytta kan du få av kompetenssystemet? 

 

Tack på förhand 

 

Sara Ottergren 
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Bilaga 4 - Undersökningsfrågor 

 

Hej,  

Skulle bli så glad om du bara ville svara ja/nej på nedanstående frågor och sedan maila tillbaka till mig. Svara bara det du först känner när du läser frågan, tar då inte mer än 1 

min. Svaren behandlas sedan på gruppnivå.  

 

Känner du: 

- att du kan vara delaktig i beslutsfattandet på företaget?  

- att ledning tar initiativ och skapar möjligheter för att du ska kunna påverka beslutsfattandet och planeringen?  

- att du har insyn i arbetsprocessen, har inflytande över och ser meningen med dina arbetsuppgifter?  

- att du får rimlig tid och möjlighet till att genomföra arbetet som förväntas dig?  

- att du tydligt vet vad som förväntas av dig?  

- att du har din plats i organisationen?  

- tillhörighet till organisationen?  

- att du har möjlighet att styra och kontrollera ditt arbete?  

- att du tillåts göra misslyckanden?  

 

 

Tack för din medverkan 

Sara Ottergren 
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Bilaga 5 
 
Exempelfigur 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exempelfigur 4.2 
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Exempelfigur 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempelfigur 4.4 
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Exempelfigur 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempelfigur 4.6 
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Exempelfigur 4.7 
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Resultatfigur 4.8 
 

Antal personer som sv

0

at t  du kan vara delakt ig i beslutsfat tandet  på företaget? 

at t  ledning tar init iat iv och skapar möjligheter för at t  du ska kunna påverka 
beslutsfat tandet  och planeringen?  

at t  du har insyn i arbetsprocessen, har in flytande över  och ser  meningen med 
dina arbetsuppgif ter? 

at t  du får rim lig t id och mö jlighet  t ill at t  genomföra ar betet  som förväntas av 
dig? 

at t  du tydligt  vet  vad som förväntas av dig?  

at t  du  har  har din  p lats i or gansat ionen? 

t il lhörighet  t ill organ isat ionen

at t  du  har möjlighet  at t  styra och kontrollera dit t  arbete?  

at t du  t illåts göra misslyckanden?  

Känner du

 

 

 
 
 
 

4

Ja

Nej
2

arat ja respektive nej 
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