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1 Inledning 

Det finns idag väldigt många företag på marknaden som säljer olika typer tjänster. De anställda 

på dessa företag har olika kompetenser och passar således inte lika bra till alla uppdrag. För att 

uppfylla kundernas behov måste företagen matcha rätt anställd mot rätt uppdrag. Till detta 

behövs ett HRMS (Human Resources Management System), även på svenska kallat Personalsy-

stem. Ett personalsystem kan bland annat hantera rekrytering, tidrapportering, schemaplane-

ring, anställningsuppgifter, frånvarohantering, lön och kompetenshantering. 

Begreppet kompetens kan innebära olika saker beroende på vem man frågar. Enligt Bowin 

(2011) är en kompetens en persons förmåga att genomföra en arbetsuppgift baserat på perso-

nens kunskaper och erfarenheter. Bowin (2011) säger vidare att kompetensanalys används för 

att bilda sig en uppfattning om vad som krävs av en viss yrkesgrupp, roll eller arbetsplats. Olika 

företag kan ha olika perspektiv på vad de anser att en kompetens är, bland annat beroende på 

vilken bransch de arbetar inom. För ett IT-konsultföretag kan en kompetens till exempel vara 

en teknik (som t.ex. Java), en produkt som konsulten behöver ha kunskaper och erfarenheter 

om (som t.ex. JBoss) eller en yrkesroll (som t.ex. programmerare). I affärsvärlden kan kompe-

tenser vara till exempel organisationsförståelse, finanskunskap, ledarskapskunskaper, tekniska 

kompetenser samt personliga egenskaper (Schreiner, u.å.). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Kompetens är en typ av implicit kunskap. Implicit kunskap är sådan kunskap som inte går att 

uttrycka textuellt på ett effektivt sätt. Det handlar mer om erfarenhet, sådant som man måste 

lära upp. Enligt Jonsson (2012) är kompetens förmågan att baserat på kunskap göra något 

praktiskt. (Jonsson, 2012) 

Ett personalsystem ägs ofta av HR-avdelningen på företag. De delarna av HR-systemet som 

hanterar kompetens och kunskap hos de anställda ägs med fördel av de anställda själva så de 

kan välja hur informationen om dem ska presenteras. Om man är få anställda kan det hända 

att ett sådant informationssystem är överflödigt eftersom att alla känner varandra, men om 

man är fler kan det vara mycket nödvändigt att lagra vilka kunskaper de anställda besitter. 

(Collison & Parcell, 2004) 

Det finns många anställda på olika företag som är över- eller underkvalificerade för sina arbe-

ten. Om en anställd är överkvalificerad går det kunskap till spillo, personen kan mycket mer än 

vad hen får användning av. Detta kan vara slöseri med resurser både för företaget och för den 

anställda. Företaget slösar bort viktiga personalresurser som hade kunnat läggas på områden 

som den anställda har kompetens inom. Den anställda har förmodligen lagt ner resurser på att 

skaffa sig denna kompetens som inte kommer till någon nytta. En person som är överkvalifice-

rad för sitt arbete får förmodligen sämre betalt än vad personen skulle ha fått om hen hade 

arbetat med någonting som hen är bra på. Personen blir också oftast mindre tillfredsställd med 

sitt arbete, vilket leder till sämre produktivitet. Om en anställd istället är underkvalificerad så 

saknar hen de rätta kompetenserna som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt. Även 

detta leder till sämre produktivitet. (OECD, u.å.) 

För att på ett effektivt sätt matcha anställda mot uppdrag och på så sätt förhindra att folk är 

under- eller överkvalificerade för sin arbetsuppgift måste man lagra information om vad de 

anställda har för kompetenser. För att göra detta kan man använda en databas. Det kan vara 

svårt att utforma en sådan databas på ett sätt som ger bra sökresultat vid sökning av kompe-

tenser inför företagens inkommande kunduppdrag. Genom att ha en bra utformning på en 
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sådan databas kan man minimera problem som uppkommer vid dålig matchning av kompeten-

ser mot arbeten. 

Databasen är oftast en väldigt viktig kompetent i IT-projekt så det är viktigt för personen som 

ska designa databasen att hen har förstått projektets mål och planerar hur databasen ska möta 

dessa mål. Problem som annars kan uppstå är att hela projektet styrs i fel riktning. Om man 

upptäcker fel i databasen senare i projektet så riskerar man då kraftiga förseningar. Ibland vill 

man bara ”få det gjort” och skippar då viktiga beaktanden i planeringsfasen. Då problem upp-

står på grund av dålig planering så finns det kanske inte tid att gå tillbaka och åtgärda dem på 

ett korrekt sätt. Detta kan leda till att systemet som ska utvecklas blir bristfälligt. (Davidson, 

2007) 

När man utformar en databasmodell är det viktigt att normalisera. Det leder till att databasen 

får bättre prestanda och blir lättare att vidareutveckla. Databasutvecklare brukar dock fråga sig 

själva hur mycket normalisering som faktiskt är nödvändig. Det händer relativt ofta att inte ens 

första normalformen uppfylls. Det rekomenteras dock att alltid gå igenom alla normaliserings-

formler. En annan sak som är viktig i databasdesign är hur man namnger sina entiteter och 

attribut på ett sätt som möjliggör för framtida utvecklare att förstå vad namnet syftar till och 

vad som ska lagras där. Man måste även vara konsistent i sitt namngivande. Om man har två 

ord som ska bilda ett namn kan man bland annat skilja dem med understreck eller skriva ihop 

dem. Det viktiga oavsett vilket alternativ man väljer är att man gör på samma sätt överallt. 

(Davidson, 2007) 

När man behandlar personuppgifter är det viktigt att ta hänsyn till Personlig integritet och följa 

Personuppgiftslagen. Den behandlar hur man får och inte får behandla personuppgifter. All 

data som kan hänföras till en fysisk levande person räknas som personuppgifter. Om man inte 

följer denna lag så riskerar man böter eller fängelse i max två år. (SFS 1998:204) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att hitta ett effektivt sätt för företag som säljer olika typer av tjäns-

ter att lagra sina anställdas kompetenser i en databas på ett sätt som ger relevanta sökresultat 

och ser till så alla anställda som potentiellt är lämpliga för det aktuella kunduppdraget visas i 

sökresultatet. Jag ska konstruera en datamodell för hur data ska lagras i databasen. Jag ska 

även validera datamodellen genom att undersöka hur man på ett effektivt sätt kan utforma 

söktermerna mot databasen för att komma fram till lämpliga sökresultat.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur ska man utforma en databas för att lagra kompetenser på ett sätt som möjliggör 

att kunna hitta alla anställda med de rätta kompetenserna för ett visst kunduppdrag? 

 Hur ska söktermerna mot databasen vara utformade för att sökresultatet ska bli så 

komplett och relevant som möjligt? 
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Jag har kommit i kontakt med ett företag i Luleå som har problem med att matcha sina anställ-

das kompetenser mot de olika uppdragen som deras kunder beställer av dem. De är ett inter-

nationellt IT-konsultföretag med huvudkontor i Nordamerika. Företaget har idag ett Personal-

system som de använder på riksnivå. Kontoret i Luleå har utöver det ett eget system som end-

ast är till för kompetenshantering eftersom att de vill sköta detta på lokal nivå. Detta system 

tillfredsställer idag inte deras behov. De vill därför ha ett nytt system för att kunna lagra och 

söka bland kompetenser hos sina konsulter. 
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2 Teori 

Teorin börjar med en beskrivning av knowledge management samt en förklaring av begreppen 

kunskap och kompetens. Ett system som hanterar kompetenser är oftast en del av ett Perso-

nalsystem, vilket är anledningen till att även Personalsystem beskrivs i detta avsnitt. Eftersom 

att konstruktionen hanterar personuppgifter så som namn och kompetens är det viktigt att 

förhålla sig till Personuppgiftslagen som sedan beskrivs. Sedan kommer information om hur 

man går tillväga för att konstruera en databasmodell, information om programspråket SQL 

samt generell teori om arbetsmetoden Kanban. 

 

2.1 Knowledge management 

Knowledge management är ett ämne som bland annat handlar om hur man håller reda på vem som 

har vilka kunskaper och kompetenser, hur man överför kunskap mellan individer samt hur man i öv-

rigt hanterar kunskap på bästa sätt. Tidigare var det stort fokus på hur man lagrar information och på 

så sätt överför kunskap mellan individer, men eftersom att all kunskap inte går att lagra är fokus nu-

mera flyttat till individens lärande samt samarbete och kommunikation. (Jonsson, 2012) 

Det finns två typer av kunskap, explicit samt implicit kunskap. Explicit kunskap är sådan kun-

skap som går att uttrycka textuellt och på så sätt lagra. Implicit kunskap är mer kopplat till en 

handling. Exempel på implicit kunskap kan vara kunskapen om att cykla eller baka bröd. Det 

går inte att läsa sig till implicit kunskap, utan man måste lära sig den genom erfarenhet. Kom-

petens kan ses som en undergrupp till implicit kunskap. Det är dock skillnad på att utveckla 

kompetens och att utöva kompetens. Om man utvecklar en kompetens utvecklar man en im-

plicit kunskap. Att utöva en kompetens kan vara synonymt med att utöva ett yrke. Enligt Jons-

son (2012) är kompetens förmågan att baserat på kunskap göra något praktiskt. (Jonsson, 

2012) 

Ett personalsystem ägs ofta av HR-avdelningen på ett företag. Om ett personalsystem ska vara 

effektivt i knowledge management syfte behöver det ägas av de berörda individerna, så de får 

lagra information om sig själva på det sättet de vill bli uppfattade på snarare än hur företaget 

uppfattar dem. Informationen blir då rikare än bara arbets- och utbildningshistorik. Det kan 

hända att man inte behöver ett sådant informationssystem om man är 50 anställda eller färre 

eftersom att alla förmodligen känner varandra tillräckligt väl för att känna till varandras kun-

skaper. Om man däremot är fler kan det vara bra att på något sätt lagra vilka kunskaper de 

anställda besitter. (Collison & Parcell, 2004) 

 

2.2 Personalsystem (HRMS) 

Ett personalsystem (Human Redource Management System (HRMS) eller Human Resource 

Information System (HRIS)) används inom en organisation för allt som har att göra med in-

formation om personalen. Personalsystemet är oftast en del av ett större system av typen 

affärssystem (Enterprise Resource Planning system (ERP)). Affärssystem används till allt som 

har med verksamheten att göra så som kundrelationer, leveranskedjor, tillverkning, finans och 

personal. Delar av affärssystem och personalsystem brukar göras tillgängligt för ledning och 

personal genom företagets intranät eller webbportal. Detta kallas Electronic Human Resource 

(e-HR). (Hoch & Dulebohn, 2013) 

Det är mycket lönsamt för företag att ha ett bra personalsystem, eftersom att det tenderar att 

leda till ökad produktivitet. Systemet används för att hantera information om de anställda så 
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som historik, styrkor, egenskaper, lön och bedrifter. Personalsystem ser väldigt olika ut på olika 

företag, eftersom att företag skräddarsyr sina personalsystem efter sina behov, processer och 

mål. Personalsystemet innehåller ofta känslig företagsdata samt privat information om an-

ställda. Därför är säkerheten mycket viktig. SSL-kryptering och lösenord är exempel på säker-

hetsåtgärder som kan vara nödvändiga. (Rietsema, u.å.) 

Nästan hela 20 % av personer som byter arbete stjäl information från deras arbetsplats. Många 

tror att informationen är deras eftersom att det är de som har varit med och tagit fram in-

formationen. Därför måste man se till att anställda som inte är behöriga till viss information 

inte heller får tillgång till den informationen genom företagets informationssystem. Personer 

som har slutat på företaget måste omedelbart blockeras från dessa system. Det är också viktigt 

att man sätter tydliga regler och går ut med tydlig information till de anställda om vad som 

gäller. (Ljungqvist, u.å.) 

 

2.3 Personuppgiftslagen (PuL) 

Personuppgiftslagen är en svensk lag som tillkom 1998. Syftet är att skydda människors per-

sonliga integritet. Lagen handlar om hur man får och inte får behandla personuppgifter. Detta 

innefattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning med mera, av per-

sonuppgifter. En personuppgift definieras som all slags information som kan hänföras till en 

levande fysisk person. Personuppgiftslagen gäller inte vid privat behandling av personuppgifter 

eller personuppgifter om avlidna personer. Enligt personuppgiftslagen måste alla personupp-

gifter som lagras vara riktiga och om nödvändigt aktuella. För att få lagra personuppgifter om 

någon behöver man personens tillåtelse. Personnummer eller samordningsnummer är exem-

pel på uppgifter som inte får registreras utan samtycke utan speciella skäl, så som ifall det är 

nödvändigt för en säker identifiering av personen. (SFS 1998:204) 

Personer vars personuppgifter du lagrar har rätt att begära ut all information som finns regi-

strerad om dem. Detta inkluderar var uppgifterna kommer ifrån, vilket ändamål uppgifterna 

lagras i samt vilka som har tillgång till informationen. Om de anser att informationen är falsk 

har de rätt att begära rättelse, vilket kan leda till att informationen måste korrigeras eller ut-

plånas. Personen har även rätt att begära att informationen om dem inte används till direkt 

marknadsföring. 2007 tillkom nya paragrafer i personuppgiftslagen som säger att den inte gäl-

ler personuppgifter i löpande text såvida syftet inte är att kränka någon, samt att man får lagra 

personuppgifter lokalt på sin dator såvida man inte publicerar känslig information så som sex-

uell läggning, etnisk tillhörighet eller politisk åsikt. Straffet för att bryta mot personuppgiftsla-

gen är böter eller fängelse i max två år. (SFS 1998:204) 

 

2.4 Datamodellering för relationsdatabas 

När man ska skapa en komplett databasmodell går man igenom åtta steg: Bygga konceptuell 

datamodell, bygga logisk datamodell, översätta logisk modell för DBMS, designa filorganisat-

ioner och index, designa användarvyer, designa säkerhetsmekanismer, överväga introduktion 

av kontrollerad redundans, och slutligen övervaka och anpassa operativsystemet. De 6 sista 

stegen är delarprocesser i att bygga en fysisk datamodell. (Connolly & Begg, 2010) 
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2.4.1 Bygga konceptuell datamodell 

Man börjar med att identifiera entitettyperna genom att hitta substantiven i kravspecifikation-

en från kunden. Här gäller det att hitta självständiga objekt och vara uppmärksam på att det 

kan finnas flera ord som betyder samma sak eller ett ord som har flera betydelser. Sedan ska 

man hitta relationstyperna. Det gör man genom att hitta verb som beskriver relationerna mel-

lan alla entiteter. Varje relation ska vara mellan exakt två entiteter. Man ska även bestämma 

multiplicitetbegränsningar, dvs. hur många förekomster av den ena entiteten som kan ha en 

relation med den andra entiteten, samt undersöka fan traps (när en entitet har flera ”en till 

många” relationer) samt chasm traps (när det saknas en relation). (Connolly & Begg, 2010) 

Nästa steg är att identifiera attribut till entiteterna. Detta görs genom att hitta substantiv som 

är en egenskap, kvalité, identifierare eller karaktär hos entiteten. Vissa attribut måste delas 

upp eller slås ihop, vissa kan ha flera värden, vissa räknas ut utifrån andra attribut. Nästa steg 

är att bestämma domän för attributen. Detta kan vara tillåtna värden eller storlek och format 

för attributet. Efter det ska man hitta kandidatnycklarna och värja en av dem till primärnyckel. 

En kandidatnyckel är ett eller flera attribut som identifierar varje förekomst av entiteten. Nästa 

steg är att använda utökade modelleringskoncept som specialisering/generalisering, aggregat-

ion, och komposition. Efter det ska man kontrollera modellen för redundans för att sedan vali-

dera modellen mot användartransaktioner och slutligen be kunden recensera modellen. (Con-

nolly & Begg, 2010) 

 

2.4.2 Bygga logisk datamodell 

Det första som måste göras för att skapa en logisk datamodell från den konceptuella modellen 

är att skapa samband genom att koppla ihop entiteterna med främmande nycklar. Om det är 

en ”en till många” relation så får entiteten på många-sidan en främmande nyckel som refere-

rar till den andra entitetens primärnyckel. För andra relationer gäller andra speciella regler. 

Om det är en ”många till många” relation så skapar men en ny entitet mellan dem. Attribut 

med flera värden blir en egen entitet. (Connolly & Begg, 2010) 

Nästa steg är normalisering. Det går ut på att uppfylla de tre normalformerna. Första normal-

formen säger att en ruta inte får innehålla mer än ett värde. Andra normalformen är att varje 

attribut som inte är primärnyckel är funktionellt beroende av primärnyckeln, alltså att de hör 

ihop. Tredje normalformen är att inget attribut som inte är primärnyckel får vara transitivt 

beroende av primärnyckeln. Med detta menas att det inte får finnas några attribut som inte 

hör ihop med primärnyckeln. (Connolly & Begg, 2010) 

Nästa steg i den logiska modellen är att åter igen validera modellen mot användartransaktion-

er. Sedan ska man kontrollera integritetsbegränsningar. Här bestämmer man vilka attribut som 

får innehålla värdet null. Man bestämmer domän för attributen samt multiplicitet för relation-

erna. Man ser till så inga primärnycklar kan ha värdet null. Man måste bestämma ifall de 

främmande nycklarna ska kunna ha värdet null. Nästa steg är att be kunden recensera den nya 

modellen. Sista steget är att eventuellt föra samman datamodellen med en global datamodell 

då man har många användarvyer. (Connolly & Begg, 2010) 

 

2.4.3 Bygga fysisk datamodell 

För att översätta den logiska modell för DBMS måste man bestämma vad man ska använda för 

DBMS. Man skriver sedan databasdesignkoden för hur man ska skapa tabellerna. Detta inklu-
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derar entiteternas namn, attribut, nycklar, referenser med främmande nycklar, attributernas 

domän, default värde, null/not null, samt hur man ska räkna ut värden på attribut som räknas 

ut av andra attribut. Sedan lägger man till generella begränsningar om det finns några sådana i 

kravspecifikationen. Sista steget för att översätta modellen till DBMS är att designa filorgani-

sationer och indexes för att optimera prestanda. (Connolly & Begg, 2010) 

För att göra klart den fysiska modellen ska man designa användarvyer. Detta är om flera olika 

användartyper som till exempel chef och anställd ska använda databasen och inte ha tillgång 

till samma data. Nästa steg är att designa säkerhetsmekanismerna. Detta består av systemsä-

kerhet som användarnamn och lösenord, men också av datasäkerheten som avgör hur använ-

darna kan förändra data i databasen. Nästa steg, överväga introduktion av kontrollerad redun-

dans, innebär att man måste överväga om man kanske får ut bättre prestanda av att minska på 

normaliseringen. Det sista steget, övervaka och anpassa operativsystemet, går ut på att stän-

digt övervaka operativsystemet efter implementeringen av databasen och anpassa systemet så 

man får ut önskad prestanda. (Connolly & Begg, 2010) 

 

2.5 SQL 

SQL är språket som används för att skapa databaser och relationer samt modifiera tabeller och 

data. Det är gjort på ett sätt som gör det enkelt att lära sig och att använda. Man skickar ett 

SQL-kommando som input till databasen och får tillbaka en output. SQL är indelat i två delar: 

Data Definition Language (DDL) och Data Manipulation Language (DML).  Grundidén till SQL 

uppkom 1970 av E.F. Codd på IBM. 1974 introducerades Structured English Query Language 

(SEQUEL) av D. Chamberlin också på IBM. SEQUEL bytte sedan namn till SQL. Det är på grund 

av denna historia som folk idag fortfarande uttalar SQL som sequel istället för S.Q.L. (Connolly 

& Begg, 2010) 

Det finns många företag som använder SQL för sina databashanterare och alla använder olika 

dialekter. För att förhålla sig till standarden måste de implementera Core SQL som innehåller 

grundfunktionaliteten, men utöver det finns det många olika skillnader mellan de olika imple-

mentationerna och många olika packet med extra funktionalitet. (Connolly & Begg, 2010) 

 

2.5.1 Data Definition Language 

När man ska skapa en databas i SQL måste man förhålla sig till relationsdatabasers logik, vilket 

innebär att man behöver definiera primärnycklar, främmande nycklar, datatyper etc. Begrep-

pen i SQL är väldigt lika vanlig engelska. För att skapa en tabell använder man sig av uttrycket 

CREATE TABLE följt av namnet på den nya tabellen. Innanför parenteser listar man sedan alla 

attribut som ska tillhöra tabellen inklusive deras namn, datatyp och ifall de får ha värdet NULL 

eller inte. Sedan definierar man deras primärnyckel. (Connolly & Begg, 2010) 

För att ändra en tabell använder man uttrycket ALTER TABLE. För att skapa en relation till en 

annan tabell skriver man FOREIGN KEY, namnet på den nya främmande nyckel, REFERENCES, 

namnet på tabellen man vill referera till, samt inom parentes namnet på primärnyckeln i tabel-

len man vill referera till. Man kan sedan välja att skriva ON DELETE SET NULL för att databasen 

automatiskt ska ta bort värdet i den främmande nyckeln då primärnyckeln den refererar till tas 

bort, eller On UPDATE CASCADE för att databasen automatiskt ska uppdatera värdet på den 

främmande nyckeln till det nya värdet på primärnyckeln den refererar till då denna nyckel 

ändras. (Connolly & Begg, 2010) 
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2.5.2 Data Manipulation Language 

De mest grundläggande kommandona för att manipulera data i en tabell är SELECT som an-

vänds för att välja ut data att skicka ut till användaren för läsning, INSERT som används för att 

mata in data i en tabell, UPDATE som används för att uppdatera/ändra data i en tabell samt 

DELETE som tar bort data ur en tabell. Man skriver sedan in namnet på de attribut namn vill 

manipulera följt av ordet FROM och namnet på tabellen där attributen finns i databasen. För 

att välja attribut baserat på speciella villkor använder man WHERE följt av villkoret man vill ska 

uppfyllas. För att skapa villkor använder man OR, AND, BETWEEN, IN ,LIKE etc. LIKE används för 

att hitta ungefärliga värden. Procenttecken i en LIKE representerar en frekvens av tecken. Un-

derline representerar ett tecken. (Connolly & Begg, 2010) 

Man kan använda ORDER BY för att sortera sin output. DESC sorterar fallande, ASC sorterar 

stigande. Vill man istället gruppera sin output använder man GROUP BY. HAVING används istäl-

let för WHERE när man använder gruppering. Den filtrerar baserad på grupper istället för ra-

der. För att referera till en tabell som matchar med ett värde i en annan tabell, som till exem-

pel en främmande nyckel, så kan man använda smeknamn till att referera till tabellernas olika 

attribut eller så kan man använda join. Join använder också smeknamn, men lägget automa-

tiskt ihop matchande resultat ifrån två tabeller. INNER JOIN visar output baserat på de värden 

som matchar villkoret. OUTER JOIN visar output baserat på de värden som inte matchar villko-

ret. Något som är väldigt användbart i SQL är subqueries. Subqueries skrivs genom att ha en ny 

query innanför parentes innuti en annan query. Då kan man använda villkoren ANY, SOME, ALL 

och EXISTS. (Connolly & Begg, 2010)  

 

2.6 Kanban 

Kanban är egentligen en strategi för förändring och inte en systemutvecklingsmetodik. Den 

handlar främst om att begränsa aktuella arbetsuppgifter, Work In Progress (WIP), så man inte 

påbörjar massor av arbetsuppgifter som man sedan inte avslutar. Kanban hjälper med att visu-

alisera arbetsflödet, begränsa WIP, hantera flödet, tydliggöra arbetets riktlinjer samt förbättrar 

förutsättningarna för samarbete. (Oostvogels, 2014) 

När Kanban används inom systemutveckling så räknas den som en agil metod. Kanban togs 

fram av Toyota på 1960-talet, men det är en modifierad version som används inom IT. Grund-

principerna är dock desamma. Man använder sig av en tavla med post-it lappar eller liknande, 

indelad i fem kolumner: Krav, redo att utveckla, utveckling, testning, och levererad. Lapparna 

börjar på den vänstra sidan av tavlan och flyttas sedan eftersom åt höger. När kunden kommer 

med ett krav så blir det en uppgift i kravkolumnen. En utvecklare plockar upp uppgiften och 

flyttar den till ”redo att utveckla” för att markera att den är påbörjad. Sedan flyttar hen den till 

”utveckling”. När uppgiften är klar flyttas den till ”testning” och när den är testad och levere-

rad flyttas den till ”levererad”. Man kan ha ett annat antal kolumner beroende på situation. 

(Stanislav, u.å.) 

Det gäller att hela tiden hålla en bra kommunikation med kunden och med de andra projekt-

medlemmarna. Man kan mäta olika variabler med hjälp av Kanban, som till exempel tid spen-

derad på varje processteg av varje projektmedlem för att se vilka projektmedlemmar som kan 

tänkas behöva assistans med sin uppgift. Man kan också mäta saker som antal slutförda upp-

gifter och antal avbrutna uppgifter. (Stanislav, u.å.) 
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3 Metod 

Detta arbete gick ut på att jag skulle konstruera en datamodell för hur lagring av kompetenser 

ska kunna ske på ett sätt som möjliggör matchning av kompetenser och kunduppdrag för bland 

annat konsultföretag. Jag skulle sedan validera datamodellen genom att ta fram förslag på 

söktermer. För att bilda mig en större uppfattning om vilka problem som existerar inom områ-

det kompetenskartläggning i nuläget för olika företag så började jag med att göra en förunder-

sökning. Detta genom att samla in data i form av problem och tidigare lösningar från olika kon-

sultföretag som upplever problem med kompetenskartläggning samt en kravlista från företa-

get jag har kontakt med. 

 

3.1 Förundersökning 

Förundersökningen utgick från ett deduktivt arbetssätt. Deduktivt arbetssätt syftar till att istäl-

let för att generera ny teori till området så testar man och tar ställning till existerande teorier 

(Bryman & Bell, 2013). Jag ville inte generera någon ny teori till området genom undersökning-

en. Resultaten jag fick fram skulle vara objektiva i form av företagens tidigare samt nuvarande 

problem med kompetenskartläggning och matchning av kompetenser samt hur de gått tillväga 

för att lösa problemen de har haft. Från företaget jag ska konstruera datamodellen åt ville jag 

få fram en kravlista. Här är det alltså inte fråga om några åsikter. Synsättet jag utgick från är 

därför analytiskt, då det analytiska synsättet handlar om att hitta objektiva fakta. Undersök-

ningen var kvalitativ. Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord är siffror (Bryman & Bell, 2013). 

Data som genererades av undersökningen skulle vara detaljerad och djupgående. Jag var inte 

intresserad av någon kvantifierbar data eller statistik. 

Förundersökningen fick fram detaljerade och djupgående data från olika konsultföretag. An-

ledningen till att jag valde att samla data från flera olika företag är att jag ville ha en bredare 

förståelse för problemet och en möjlighet att se på problemet från flera olika perspektiv. Jag 

fick då även möjlighet att kunna jämföra de olika företagets perspektiv för att kunna hitta lik-

heter och skillnader i hur de resonerar. En av datakällorna i förundersökningen blev dock själv-

fallet företaget jag arbetar mot. Från dem ville jag få en kravlista innehållande deras syn på 

problemet. 

Förundersökningen utfördes genom semistrukturerade personliga intervjuer. I semistrukture-

rade intervjuer har man en intervjuguide, men ger ändå intervjupersonen stor frihet att ut-

forma svaren på eget sätt, vilket ger utrymme för intervjupersonen att lyfta fram det hen tyck-

er är viktigast (Bryman & Bell, 2013). Jag planerade att jag skulle få cirka en timme per intervju 

från varje företag. Det är lätt hänt att samtalet glider iväg i fel riktning och att jag därför inte 

får ut den informationen jag var ute efter. Därför hade jag frågor förberedda som innefattade 

en beskrivning av deras problem med kompetenskartläggning och matchning av kompetenser 

mot kunduppdrag, eventuella lösningar de använt sig av, samt information om deras nuva-

rande system för detta ändamål och vad det saknar. Anledningen till att jag inte ville ha en helt 

strukturerad intervju är att det då kan bli svårt att få fram all information jag behöver. Det 

behövs utrymme för följdfrågor och diskussioner till en viss nivå. 

För att hitta företag att utföra dessa intervjuer på använde jag bedömningsurval (judgment 

samples) dvs. att välja de aktörer som är mest relevanta för min undersökning. I detta fall var 

det alltså konsultföretag i Luleå som har problem med kompetenskartläggning och matchning 

av kompetenser mot kunduppdrag. De kontaktades via telefon eller mail för att sedan boka in 

ett möte över telefon alternativt ansikte mot ansikte med en representant från företaget. Tele-
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fonintervjuer går betydligt fortare och är mycket smidigare än face-to-face intervjuer, men det 

kan kännas mer naturligt att hålla diskussioner om man ser varandra. 

Informationen från förundersökningen fördes samman till en beskrivning av olika problem som 

existerar i nuläget med kompetenskartläggning. Det framkom hur många som upplevde vart 

och ett av problemen och vad de har för eventuella lösningsförslag på problemen. Jag fick även 

fram vad företagen tycker saknas i nuvarande system för att på bästa sätt kunna matcha kom-

petenser i företaget mot kunduppdrag. Från företaget jag arbetar mot fick jag fram en lista på 

de krav de ställer på min datamodell.  

 

3.2 Konstruktion 

Jag utförde konstruktionsarbetet med hjälp av arbetsmetoden Kanban. Här beskriver jag hur och 

varför jag använde Kanban. Sedan följer en beskrivning av själva datamodelleringen. 

 

3.2.1 Kanban 

Jag valde att använda Kanban för att det gör arbetet enklare, oavsett vad det är man konstrue-

rar och oavsett om man arbetar själv eller i grupp. Kanban användes från början av Toyota för 

att konstruera bilar, men jag anser att den går att applicera på nästan vad som helst, så jag var 

övertygad om att den även går att använda till att konstruera datamodeller. Mitt syfte med 

Kanban var att hålla reda på vad jag håller på med så jag inte hoppar mellan olika deluppgifter 

och tillslut bara fastnar i en hög med påbörjade arbeten. Kanban bidrog till att få mig att kon-

centrera mig på en sak åt gången. Kanban hjälpte mig även att hålla en bra kommunikation 

med företaget jag utvecklade datamodellen åt. 

I kolumnen längst till vänster, där post-it lapparna börjar, hade jag en lista med saker som 

skulle göras under modelleringen baserad på litteraturen för datamodellering. Antalet kolum-

ner begränsade jag till endast tre. Mittenkolumnen var ”påbörjat” och den högra kolumnen var 

”avslutat”. 

 

3.2.2 Datamodellering 

För att skapa min datamodell använde jag datamodelleringstekniken från Connolly & Begg 

(2010) som jag beskrivit i teoridelen, indelad i konceptuell, logisk och fysisk datamodell, som 

jag i stort sätt följde ordagrant. Jag var till en början osäker på vilken datamodelleringsteknik 

jag skulle använda och vilken typ av databas jag skulle konstruera. Eftersom att databasen ska 

vara dynamiskt utformad så funderade jag på att använda NoSQL, men hade i så fall behövt 

använda en annan datamodelleringsteknik än den som presenteras av Connolly & Begg (2010). 

Efter en del reflekterande valde jag den databastypen som jag är mest bekant med dvs. relat-

ionsdatabaser, eftersom att jag ansåg att det går att konstruera det jag önskade med en relat-

ionsdatabas. 

Verktygen jag använde mig av inkluderar SQL Power Architect för att göra min slutliga ER-

modell samt generera DDL-kod som jag körde i Microsoft SQL Server 2014 för att implemen-

tera databasen. När jag utförde datamodelleringen tog jag hänsyn till vikten av att planera, 

vikten av att normalisera, samt försökte namnge mina entiteter och attribut på ett logiskt och 

konsistent sätt. 
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De numrerade listorna under de två följande rubrikerna är sammanfattningar på konceptuell 

samt logisk datamodellering som jag applicerade i detta arbete. Utförligare beskrivning av 

dessa steg finns beskrivet i rapportens teoriavsnitt. 

Konceptuell modellering 

1. Hitta entitettyperna 

2. Hitta relationstyperna. 

3. Identifiera attribut. 

4. Bestäm domän för attributen. 

5. Välj primärnycklar. 

6. Använd utökade modelleringskoncept. 

7. Kontrollera modellen för redundans. 

8. Validera modellen mot användartransaktioner. 

9. Be kunden recensera modellen. 

Logisk modellering 

1. Koppla ihop entiteterna med främmande nycklar. 

2. Normalisering. 

3. Validera mot användartransaktioner. 

4. Kontrollera integritetsbegränsningar. 

5. Be kunden recensera modellen. 

6. För samman datamodellen med global modell. 

 

3.3 Test 

När jag implementerat databasen i SQL Server validerade jag den genom att utforma och köra 

sökuttryck i SQL mot den. Sökuttrycken består av DML-kod som söker i databasen efter en 

specifik kompetens. Jag hade efter implementationen fyllt databasen med exempeldata. Ge-

nom att undersöka utdatat från mina sökningar kunde jag validera min datamodell och se så 

alla relevanta kompetenser som jag har matat in i databasen uppkommit som sökresultat. 

Testningen bestod även av att kontrollera så alla krav från företaget blivit uppfyllda, samt att databa-

sen förhåller sig till Personuppgiftslagen och företagets policys för datalagring. I intervjuerna fram-

kom även andra företags syn på kompetenskartläggning. Jag kontrollerade även om jag tagit tillräck-

ligt stor hänsyn till dem. 
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4 Resultat 

Detta avsnitt behandlar resultatet av förundersökningen, dvs. vad jag fick fram för information ge-

nom intervjuerna, följt av resultaten av konstruktionsarbetet och testningen. 

 

4.1 Förundersökning 

Förundersökningen resulterade i utökad information om problemområdet, samt de två kon-

sultföretagens syn på kompetenskartläggning och vilken nytta man kan ha av ett informations-

system för kompetenskartläggning. Utförliga svar från intervjuerna återfinns i rapportens bila-

gor. Båda företagen är små Luleåbaserade företag som inte använder något informationssy-

stem i dagsläget för att kartlägga kompetenser. Jag refererar till dessa företag som företag 2 

och företag 3 eftersom att det första företaget jag nämnde i denna rapport är de jag utför kon-

struktionsarbetet åt. 

 

4.1.1 Resultat av intervjuerna med Företag 2 och Företag 3 

Företag 2 tyckte att kompetenskartläggning via informationssystem är onödigt om man är 

under 50 anställda och ansåg att kunskap om problemområdet är viktigare än kunskap om till 

exempel programmeringssyntax vid ett inkommande uppdrag. De ansåg att det är mer krä-

vande att underhålla en databas än att själv lära sig vad alla anställda har för kompetenser. De 

ansåg att om man ändå ska ha en databas för kompetenser så bör det vara en semantisk data-

bas eftersom att folk har så pass olika definitioner på de olika kompetenserna. 

Företag 3 använder sig idag av textsökningar i anställdas CV:n. De tyckte att ett bra informat-

ionssystem för kompetenskartläggning skulle vara mycket användbart för dem. De ansåg att 

manuell kompetenskartläggning blir besvärligt om man är över 30 anställda. En gång var de 

med om att de missade att en anställd hade en efterfrågad kompetens. Ibland har de varit 

tvungna att ta in rekryteringskandidater utifrån för att uppfylla personalbehovet då de inte 

hittat rätt kompetenser inom företaget. Om de inte hittar rätt kompetenser kan det leda till att 

de inte kan ta uppdraget från kunden, vilket leder till uteblivna intäkter. Folk som hade kunnat 

vara ute i arbete sitter då istället inne och blir en kostnad för företaget. De tror även att un-

derkonsulter skulle kunna tas in för att uppfylla personalbehovet om de inte hittar rätt kompe-

tenser inom företaget. De vill att detta informationssystem ska kunna lagra erfarenhet i antal 

år eftersom att den informationen efterfrågas av deras kunder. De skulle även vilja se en möj-

lighet att lagra potentiella rekryteringskadidater i en sådan databas. 

Dessa företags syn på nyttan av ett informationssystem för att hålla reda på kompetenser 

inom företaget baserat på antal anställda kan jämföras med teorin från Collison & Parcell 

(2004). Collison & Parcell (2004) ansåg att ett sådant informationssystem förmodligen inte är 

nödvändigt om man är färre än 50 anställda på ett företag. Detta eftersom att de anställda och 

cheferna förmodligen känner varandra väl och är medvetna om varandras talanger. Dessa åsik-

ter delas av Företag 2 som är ett litet företag som ligger under 50 anställda och anser att de 

känner varandra tillräckligt väl för att klara sig med manuell kompetenskartläggning. Företagen 

och Collison & Parcell (2004) verkar även vara överens om att ett sådant informationssystem 

blir nödvändigt om man är en verksamhet med förhållandevis många anställda. 
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4.1.2 Resultat av intervjun med Företaget jag arbetar mot 

Företaget jag arbetade mot har stora problem att få en korrekt träffbild vid sökningen efter 

kompetenser. Detta leder till stora kostnader för dem på grund av att det tar lång tid att hitta 

rätt kompetenser inom företaget samt att konsulter som har rätt kompetenser inte kommer i 

arbete. Företaget vill kunna beskriva kompetenserna på ett bättre sätt så de blir lättare att 

söka fram i databasen. 

Under intervjun med företaget uppkom det diskussioner om ifall man ska lagra kompetenser 

statiskt med en fördefinierad struktur med till exempel underkategorier där det inte går att 

lägga till nya kompetenser, eller dynamiskt där det är fritt för användarna av systemet att mata 

in nya kompetenser för de anställda. Företaget har testat båda sätten. När de hade en statisk 

lagring gick det inte att ange i systemet om någon hade skaffat sig en ny kompetens som inte 

existerade före införandet av systemet. När kunden efterfrågade en viss kompetens så hittades 

den inte på företaget för att den inte fanns med i systemet. När företaget hade en dynamisk 

lagring av kompetenser så kunde de mata in flera olika begrepp som betyder samma sak eller 

nästan samma sak. Om någon kund till exempel efterfrågade någon som kunde Java och nät-

verk och använde dessa söktermer så visade sökningen inget resultat eftersom att personerna 

med dessa kompetenser hade använt sig av termerna ”JavaEE” och ”Ethernet” i systemet. 

Företaget kom fram till att de vill införa en dynamisk lagring där användare fritt kan mata in 

sina kompetenser, samt lägga in nya kompetenser om de inte redan finns inmatade. Detta 

stöds av teorin från Collison & Parcell (2004) som beskriver vikten av att låta individerna själva 

mata in sina kunskaper i informationssystemet. För att eliminera problem som tidigare upp-

kom vid fri inmatning vill företaget lagra eventuella synonymer separat och koppla dem mot 

tillhörande kompetens i databasen. 

För att optimera för sökning mot databasen vill företaget också lagra underkategorier. Om 

man till exempel söker på ”Java” i databasen så ska konsulter med kompetens inom ”Java EE” 

och ”JSF” också visas. De vill även ha lagring av relationer som inte är under-/överkompetenser 

eller synonymer. Ett exempel på en sådan länk kan vara om någon konsult har kompetens 

inom ”NHibernate” i .net. Denna konsult kan då vara relevant vid en sökning efter konsulter 

med kompetens inom ”Hibernate” i Java.  

 

4.1.3 Kravlista 

Intervjun med företaget resulterade i denna kravlista. 

• Lösningen ska vara tillämpbar på Luleåkontoret. 

• Data ska lagras dynamiskt. 

• Alla relevanta sökresultat måste hittas vid sökning. 

• Inga överflödiga sökresultat får uppkomma vid sökning. 

• Det ska gå att beskriva varje kompetens på ett enkelt och effektivt sätt. 

• Synonymer ska lagras separat och vara sammanlänkat med ordinarie kompetensträd. 

• Inmatningen av kompetenser ska vara öppen, så konsulter fritt kan lägga in nya kom-
petenser i databasen. 
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• Kompetenserna ska kunna delas in i fyra övergripande kategorier: Teknik (t.ex. Java), 
produkt (t.ex. JBoss), roll (t.ex. programmerare) och certifikat. 

• Kompetenserna ska kunna ha olika antal underkategorier. 

• Kompetenserna ska kunna relateras till andra kompetenser på ett sätt som inte inne-
bär att de är över-/underkategorier eller synonymer. 

• För varje koppling mellan kompetens och anställd ska erfarenhet lagras. Indelad i till 
exempel fem steg, från nybörjade till expert. 

• Inget godkännande av nya entiteter ska behövas. 

• Ingen regelbunden administration ska behövas. 

• Lagringen måste överensstämma med företagets regler och policys för datalagring 
samt Sveriges lagar inklusive Personuppgiftslagen. 

 

4.1.4 Företagets policy för datalagring 

Detta är ett urval av de mest centrala delarna av företagets policy för datalagring: 

 Personuppgifter får lagras och användas i affärssyften om det överensstämmer med 

lokala lagar. 

 Om en tredje part är involverad så gäller ej företagets ordinarie policy, utan regler som 

sätts enligt avtal. 

 Om tredje part är involverad så måste berörda personer, vars personuppgifter existe-

rar i databasen, informeras. 

 Avtal med tredje part måste inkludera skydd av personuppgifter. 

 Alla berörda personer, vars personuppgifter existerar i databasen, måste informeras 

om syftet med lagringen. 

 Vid lagring samt ändring av data kommer berörd person att meddelas, ifall det krävs av 

lagen. 

 Berörda personer har rätt att återkalla tillstånd att lagra deras personuppgifter. 

 Personuppgifter får lagras om de uppfyller ett syfte hos berörda personer vars person-

uppgifter lagras, dock inte om det syftet är utredning. 

 Data får inte användas till annat än vad som var syftet med lagringen. 

 När syftet är uppfyllt måste tillhörande data tas bort. 

 Personuppgifterna måste kontrolleras så de är korrekta, fullständiga och aktuella, samt 

att de kan användas till att uppfylla syftet. 

 Berörda individer har rätt till information om vilken data om dem som lagras, hur den 

används samt ifall de har tillgång till den. De har även rätt att begära rättning av felakt-

ig data. 
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4.2 Konstruktion 

Detta avsnitt behandlar resultatet av datamodelleringen uppdelat i konceptuell, logiskt och fysisk 

datamodellering. 

 

4.2.1 Konceptuell datamodellering 

1. Entitettyperna jag hittat: Anställd, kompetens, synonym, hierarki (under- överka-

tegori), länk (övrig relation). 

2. Relationstyperna jag hittat: En anställd besitter noll till många kompetenser. En 

kompetens besitts av noll till många anställda. En kompetens har noll till många 

under/över kompetenser i hierarkin. En hierarkirad tillhör exakt en underkompe-

tents och en överkompetens. En kompetens har noll till många länkar med andra 

kompetenser. En länkrad tillhör exakt två kompetenser. En kompetens har noll till 

många synonymer. En synonym är en alternativ betäckning på en till många kom-

petenser. 

3. Attribut jag identifierat: AnställdsNamn och Tillgänglighet hör till Anställd. Tillgäng-

lighet räknas ut automatiskt utanför detta scope baserat på data från annat sy-

stem. Erfarenhetsnivå hör till relationen mellan Anställd och Kompetens. Kopp-

lingsentiteten AnställdsKompetens tillkommer och får attributet Erfarenhetsnivå. 

Erfarenhetsnivå räknas ut automatiskt utanför detta scope baserat på data från 

annat system. KompetensNamn och KompetensBeskrivning tillhör Kompetens. Be-

grepp hör till Synonym, men eftersom att ett begrepp kan betyda flera olika saker 

och därför tillhöra flera olika kompetenser så blir Begrepp istället en egen entitet 

och får attributet Begreppet. Synonym blir nu bara en kopplingsentitet mellan ett 

begrepp och en kompetens. 

4. Domän för attributen: AnställdsNamn (varchar 30), Tillgänglighet (bit), Erfaren-

hetsnivå (integer), KompetensNamn (varchar 30), KompetensBeskrivning (varchar 

50), Begreppet (varchar 30). 

5. Primärnycklar: Anställd, Kompetens och Begrepp får autogenererade integers som 

primärnycklar. Kopplingsentiteterna AnställdsKompetens och Synonym identifieras 

av deras relationer. Deras främmande nycklar bildar deras primärnycklar. Detta 

försäkrar att inga dubbellagringar förekommer då varje relation mellan till exem-

pel en anställd och en kompetens bara kan lagras en gång. Varje Hierarki och varje 

Länk innehåller exakt två kompetenser vardera där varje relation är unik, så även 

här identifieras de av deras främmande nycklar. 

6. Inga utökade modelleringskoncept används. 

7. Inga redundanta relationer förekommer. 

8. Alla användartransaktioner är möjliga. 

9. Representanter från företaget godkände modellen. 
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Figur 1: Den färdiga datamodellen. 

 

4.2.2 Logisk datamodellering 

1. Att koppla ihop entiteterna med främmande nycklar har jag redan gjort under den 

konceptuella modelleringen. Alla främmande nycklar ligger på många-sidan. 

2. Modellen innehåller bara autogenererade primärnycklar samt primärnycklar som 

består av relationer i kopplingsentiteterna. Varje entitet har mycket få attribut. 

Alla normalformler är redan uppfyllda. 

3. Inga förändringar är gjorda sedan tidigare, vilket innebär att användartransaktion-

erna är valida. 

4. Integritetsbegränsningar: Inga attribut, varken vanliga eller nycklar, får ha värdet 

null. 

5. Representanter från företaget godkände modellen. 

6. Att föra samman datamodellen med global modell är ej nödvändigt. 
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4.2.3 Fysisk datamodellering 

Jag ville att denna lösning skulle vara så generell som möjligt och vara möjlig att applicera på 

alla DBMS för relationsdatabaser och inkluderar därför inte någon fysisk modellering. Jag auto-

genererade DDL-kod från Power SQL Architect som jag applicerade på Microsoft SQL Server för 

att skapa databasen i testsyfte. Prestandaoptimering, användarvyer, säkerhetsmekanismer etc. 

är DBMS-specifikt, vilket innebär att det ligger utanför mitt scope för detta projekt som var att 

ta fram en datamodell. 

 

4.3 Test 

Nedan följer sökuttrycken jag utformat i SQL DML. Jag ville använda standard SQL, dvs. inte någon 

plattformsberoende SQL-dialekt. Detta eftersom att lösningen ska vara så generell som möjligt och 

gå att applicera oberoende av vad man har för databashanterare. Genom detta kan väldigt många 

företag med olika miljöer applicera och testa min lösning. Lösningen är utformad så att sökningen ska 

bli så komplett och relevant som möjligt. 

Visar vilka användare som har kompetensen som efterfrågas, även om sökordet är en syno-

nym. 

SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, c.CompetenceName, 
c.CompetenceDescription 
FROM            Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS c ON ec.PK_Competence = c.PK_Competence 
WHERE        (c.CompetenceName = 'Java SE') AND (ec.ExperienceLevel >= 3) AND 
(e.Available = 'True') 
UNION 
SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, c.CompetenceName, 
c.CompetenceDescription 
FROM            Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS c ON ec.PK_Competence = c.PK_Competence 
INNER JOIN 
                         Synonym AS s ON c.PK_Competence = s.PK_Competence_Syn 
INNER JOIN 
                         Word AS w ON s.PK_Word = w.PK_Word 
WHERE        (w.TheWord = 'Java SE') AND (ec.ExperienceLevel >= 3) AND 
(e.Available = 'True') 
ORDER BY ec.ExperienceLevel DESC 
 
 

Visar vilka användare som har kompetenser som länkar med kompetensen som efterfrågas, 

även om sökordet är en synonym. 

SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, c1.CompetenceName, 
c1.CompetenceDescription, c2.CompetenceName AS 'Linked with' 
FROM            Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS c1 ON ec.PK_Competence = c1.PK_Competence 
CROSS JOIN 
                         Competence AS c2 CROSS JOIN 
                         Link AS l 
WHERE        (c2.CompetenceName = 'Java SE') AND (l.PK_Competence_1 = 
c1.PK_Competence) AND (l.PK_Competence_2 = c2.PK_Competence) AND  
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                         (e.Available = 'True') OR 
                         (c2.CompetenceName = 'Java SE') AND (l.PK_Competence_1 = 
c2.PK_Competence) AND (l.PK_Competence_2 = c1.PK_Competence) AND (e.Available = 
'True') 
UNION 
SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, c1.CompetenceName, 
c1.CompetenceDescription, c2.CompetenceName AS Expr1 
FROM            Synonym AS s INNER JOIN 
                         Competence AS c2 ON s.PK_Competence_Syn = 
c2.PK_Competence INNER JOIN 
                         Word AS w ON s.PK_Word = w.PK_Word CROSS JOIN 
                         Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS c1 ON ec.PK_Competence = c1.PK_Competence 
CROSS JOIN 
                         Link AS l 
WHERE        (l.PK_Competence_1 = c1.PK_Competence) AND (l.PK_Competence_2 = 
c2.PK_Competence) AND (w.TheWord = 'Java SE') AND (e.Available = 'True') OR 
                         (l.PK_Competence_1 = c2.PK_Competence) AND 
(l.PK_Competence_2 = c1.PK_Competence) AND (w.TheWord = 'Java SE') AND 
(e.Available = 'True') 
ORDER BY ec.ExperienceLevel DESC 
 
 

Visar vilka användare som har kompetenser som ligger precis under kompetensen som efter-

frågas i hierarkin, även om sökordet är en synonym. 

SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, cchild.CompetenceName, 
cchild.CompetenceDescription, cparent.CompetenceName AS 'Child of' 
FROM            Hierarchy AS h INNER JOIN 
                         Competence AS cparent ON h.PK_Competence_Parent = 
cparent.PK_Competence INNER JOIN 
                         Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS cchild ON ec.PK_Competence = 
cchild.PK_Competence ON h.PK_Competence_Child = cchild.PK_Competence 
WHERE        (cparent.CompetenceName = 'Java SE') AND (e.Available = 'True') 
UNION 
SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, cchild.CompetenceName, 
cchild.CompetenceDescription, cparent.CompetenceName AS Expr1 
FROM            Hierarchy AS h INNER JOIN 
                         Competence AS cparent ON h.PK_Competence_Parent = 
cparent.PK_Competence INNER JOIN 
                         Employee AS e INNER JOIN 
                         EmployeesCompetence AS ec ON e.PK_Employee = 
ec.PK_Employee INNER JOIN 
                         Competence AS cchild ON ec.PK_Competence = 
cchild.PK_Competence ON h.PK_Competence_Child = cchild.PK_Competence INNER JOIN 
                         Synonym AS s ON cparent.PK_Competence = 
s.PK_Competence_Syn INNER JOIN 
                         Word AS w ON s.PK_Word = w.PK_Word 
WHERE        (w.TheWord = 'Java SE') AND (e.Available = 'True') 
ORDER BY ec.ExperienceLevel DESC 

 

Den generella standardiserade versionen av SQL innehåller inte något stöd för rekursivitet, dvs. 

”parents” och ”childs” som i detta fall består av över- och underkompetenser. För att utforma en 

rekursiv sökning i syfte att testa och validera min datamodell gjorde jag därför en funktion i Transact-

SQL, vilket är Microsofts egen SQL-dialekt som endast är applicerbar på Microsoft SQL Server. Den 



19 
 

använder en så kallad CTE (Common Table Expression). Med denna funktion kan man hitta konsulter 

för alla underliggande kompetenser i hierarkin. Funktionen fungerar dock inte om man skickar in en 

synonym till en kompetens. 

create function HierarchyTree(@CompetenceName varchar(30)) 

returns table 

as 

return 

with tree 

as 

(select h.PK_Competence_Child, h.PK_Competence_Parent from Hierarchy as h 

inner join Competence as c on h.PK_Competence_Child = c.PK_Competence 

where c.CompetenceName = @CompetenceName 

union all 

select h.PK_Competence_Child, h.PK_Competence_Parent from Hierarchy h 

join tree on tree.PK_Competence_Child = h.PK_Competence_Parent 

and h.PK_Competence_Child != h.PK_Competence_Parent) 

SELECT        e.EmployeeName, ec.ExperienceLevel, c.CompetenceName, 

c.CompetenceDescription 

FROM          Employee AS e INNER JOIN 

     EmployeesCompetence AS ec ON 

e.PK_Employee = ec.PK_Employee INNER JOIN 

     Competence AS c ON ec.PK_Competence = 

c.PK_Competence INNER JOIN 

     tree AS t ON c.PK_Competence = 

t.PK_Competence_Child 

WHERE        e.Available = 'True' 

 

4.3.1 Uppfyllande av krav 

Efter jag implementerat datamodellen till en databas i Microsoft SQL Server och fyllt den med 

exempeldata samt kört dessa sökuttryck fick jag relevanta sökresultat. Företaget anser att 

lösningen är tillämpbar på Luleåkontoret. Databasen har en dynamisk utformning och konsul-

ter kommer vid eventuell implementation ha möjlighet att fritt göra inmatningar i databasen 

och lägga till nya kompetenser som inte finns registrerade. Om man vid implementation kopp-

lar ovanstående sökuttryck mot till exempel knappar i en applikation blir det väldigt enkelt att 

få alla relevanta sökresultat. 

Vissa överflödiga irrelevanta sökresultat kan dock uppkomma eftersom att ett begrepp kan 

vara kopplat mot flera kompetenser. Hur vida ett sökresultat är irrelevant eller inte beror ju på 

användarens avsikt med den aktuella sökningen, men jag anser inte att några sökresultat är 

irrelevanta till sökningen som sådan. Det föredras att få för många sökresultat framför för få. 

Kravet att ingen regelbunden administration ska behövas återstår att se om den är uppfylld. 

Det kan hända att felinmatning sker och att viss administration kan behövas i alla fall. Detta går 

inte att veta förrän systemet varit i bruk under en viss tid. 

Varje kompetens kan beskrivas på valfritt sätt och sedan kopplas mot ett eventuellt mer for-

mellt begrepp i databasen. Detta gör det enkelt att beskriva sina kompetenser. Synonymer 

finns lagrade i en separat tabell som kopplas mot kompetenstabellen. Underkategorier och 

länkar existerar också i databasen som en relation mellan två kompetenser. De fyra övergri-

pande kategorierna teknik, produkt, roll och certifikat kan läggas in som data i databasen. Se-
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dan kan man koppla nya inmatningar i kompetenstabellen mot hierarkitabellen och på så sätt 

lägga in dem som underkompetenser. Erfarenhet lagras i databasen i kopplingstabellen mellan 

Anställd och Kompetens.  

Personuppgifterna som existerar i databasen är den anställdes namn, tillgänglighet samt erfa-

renhetsnivå. Enligt både personuppgiftslagen och företagets policys så måste personuppgifter-

na uppdateras så de alltid är aktuella. Detta kan tas hänsyn till vid implementering genom att 

tillgänglighet och erfarenhetsnivå automatiskt uppdateras av klientapplikationen baserat på 

data från andra system så som CV-system och system som håller reda på uppdrag. Eftersom 

att konsulterna själva matar in data i databasen så godkänner de därmed att data om dem 

lagras. De har även fri tillgång till systemet och kan därigenom se till att data uppdateras samt 

ta bort inaktuell data. Därmed är databasen anpassad efter både personuppgiftslagen och 

företagets policys. 

 

4.3.2 Anpassning efter Företag 2 och Företag 3 

Företag 2 ansåg att det blir mycket jobb med att underhålla en databas för kompetenskart-

läggning. Datamodellen som jag har konstruerat är gjord på ett sätt som ska göra det så enkelt 

som möjligt att underhålla och administrera databasen. Datamodellen tar även hänsyn till Fö-

retag 2s observation att folk har olika definitioner på kompetenserna. Även fast det inte är en 

semantisk databas är den dynamisk. Kompetenserna har synonymer lagrade som möjliggör 

olika benämningar på samma kompetens. Alla definitioner av ett begrepp uppkommer som 

sökresultat vid sökning.  

Företag 3 ville ha lagring av erfarenhet för en kompetens hos en anställd i antal år. Företaget 

jag utvecklade datamodellen åt ville lagra erfarenheten på en skala 1-5. Jag valde därför att 

sätta attributet Erfarenhet som en integer utan någon typ av begränsning, så båda fallen är 

möjliga. 

Företag 3 var intresserade av lagring av rekryteringskandidater i en databas för kompetens-

kartläggning. Detta kan med enkelhet läggas till i datamodellen genom att lägga till en ny enti-

tet vid namn Kandidat bredvid entiteten Anställd och koppla den mot Kompetens på samma 

sätt som Anställd är kopplad mot Kompetens, alternativt ha Anställd och Kandidat som sub-

klasser till Person som ersätter Anställd i nuvarande datamodell, där Person är kopplad mot 

Kompetens. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Jag har nu hittat ett effektivt sätt för företag att lagra kompetenser på ett sätt som ger rele-

vanta sökresultat. Jag har konstruerat en datamodell för detta. För att testa datamodellen har 

tagit fram söktermer i SQL som körts mot databasen som visar att datamodellen uppfyller det 

den ska. Användare kan mata in kompetenser och alternativa begrepp för de kompetenserna. 

När man gör en sökning efter ett begrepp som är en alternativ betäckning på en kompetens så 

får man sökresultat i form av alla konsulter som har angivit att de innehar den faktiska kompe-

tensen. Fördelarna med detta är enorma och eliminerar ett stort problem som företaget tidi-

gare hade, nämligen att konsulter matade in massor av olika begrepp för samma kompetens 

som inte hade någon koppling mellan varandra. 

I och med arbetets lyckade resultat visar jag att det går att lagra dynamisk data i en relations-

databas. Även om inte alla på företaget är överens om vad en kompetens är för något så går 

det att lägga in olika synonymer och förklaringar som tydliggör vad varje rad i kompetenstabel-

len syftar till. Det går även att lagra andra typer av relationer i min databas, så som underkom-

petenser, övergripande kompetenser och länkade kompetenser. Detta gör det enkelt för före-

tag att hitta de rätta konsulterna när de får ett uppdrag som kräver en viss kompetens eller 

kunskap. Detta leder till att det inte sitter konsulter/anställda på företaget som kostar pengar 

men inte har något att arbeta med. 

Min lösning förhindrar att konsulter/anställda arbetar med uppgifter som de är under- eller 

överkvalificerade för. Detta eftersom att erfarenhetsnivå finns lagrat i databasen och redovisas 

vid sökresultatet. På så sätt kan man se hur pass erfaren konsulten är inom den specifika kom-

petensen. Att välja en konsult/anställd med rätt erfarenhetsnivå kan bidra till att arbetet blir 

mer effektivt utfört. Under-/överkvalificerade personal är enligt OECD (u.å.) mindre produk-

tiva. 

Jag drar slutsatsen att för att utforma en databas som ska lagra kompetenser på ett sätt som 

möjliggör att kunna hitta alla anställda med de rätta kompetenserna vid ett visst kunduppdrag 

så ska man använda tabeller som kopplar entiteten Kompetens mot sig själv, som till exempel 

Länk som är en länk med två kompetenser. Det ger en dynamisk utformning som ger bra 

sökresultat och är lätt att förändra i framtiden. Det blir möjligt att koppla kompetenser med 

varandra väldigt fritt, men de främmande nycklarna gör så varje koppling bara kan ske en gång, 

vilket motverkar dubbellagring. 

Eftersom att min lösning är så generell, både datamodellen och söktermerna, så kan nästan 

vilket företag som helst utgå från min lösning när de gör sin egen lösning. De har då möjlighet 

att lägga till begränsningar och anpassa lösningen efter sina egna behov. Min lösning är med 

andra ord inte strikt bunden till företaget jag konstruerade modellen åt. Datamodellen och 

söktermerna går att implementera på vilken relationsdatabasplattform som helst som har stöd 

för SQL.  

 

5.1 Metoddiskussion 

I förundersökningen har jag inte kunnat intervjua tillräckligt många företag för att få en över-

gripande bild av hur tjänsteföretag i allmänhet ser på kompetenskartläggning. Fokus i denna 

undersökning har legat på konstruktionen så det är den som har prioriterats tidsmässigt. En 

konsekvens av detta kan vara att förundersökningen resulterade i vinklad information. Jag har 

endast intervjuat några få lokala IT-konsultföretag. 
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Nackdelen med att strikt följa Connolly & Begg (2010) steg för steg i modelleringsarbetet är att 

det i praktiken lätt uppkommer undantag där man måste avvika från teorin. Representanter 

från företaget jag har kontakt med avrådde mig från att strikt följa till exempel normaliserings-

reglerna eftersom att lösningen då inte blir lika dynamisk, anpassningsbar och användbar i 

oförutsägbara scenarion. Jag har haft detta i åtanke under arbetet och både jag och företaget 

anser att datamodellen blev dynamisk och anpassningsbar i slutändan. 

 

5.2 Förslag på fortsatt arbete 

Det kan hända att de två främmande nycklarna i Länkar alternativt i Hierarki pekar på en och 

samma Kompetens. Detta måste begränsas på något sätt eftersom att en kompetens inte ska 

kunna vara länkad med sig själv eller vara underkompetents till sig själv. Jag ansåg dock att en 

sådan begränsning låg utanför mitt scope i detta projekt då syftet var att hitta ett sätt att lagra 

kompetenser på ett sätt som ger relevanta sökresultat. För att lösa detta problem kan man vid 

implementering lägga till denna begränsning i databasen, alternativt i själva klientapplikation-

en så man får felhanteringen på en högre nivå. 

Erfarenhetsnivå kan man vilja lagra på olika vis. Man vill kanske mäta erfarenhet på en 1-5 

skala som företaget också föredrar, eller så vill man göra som företag 3 och istället lagra erfa-

renhet i antal år. Jag har därför inte satt någon begränsning på värdet av attributet Erfaren-

hetsnivå, utan den begränsningen får göras i själva klientapplikationen. Då blir den också an-

passningsbar om man vid ett senare tillfälle ändrar sina rutiner och vill lagra på något annat 

vis. 

I min lösning där jag använde standard SQL får man sökresultat i form av underkompetenser 

endast en nivå neråt i hierarkin. För att få sökresultat i form av flera nivåer ner så måste man i 

standard SQL använda rekursiva triggers, vilket inte rekommenderades av databasexperten på 

företaget. I annat fall måste man använda en anpassad dialekt av SQL som har stöd för rekursi-

vitet, som Transact SQL vilket jag visade ett förslag på. En lösning på detta problem kan vara 

relevant om man till exempel söker på ”programmering” och vill få upp någon som kan ”Java 

SE”. Kompetensen ”Java” ligger mellan dessa nivåer. Om någon har matat in att hen kan ”Java” 

så kommer den personen upp vid en sökning på ”programmering”, men personen som matat 

in att hen kan ”Java SE” kommer inte upp vid en sådan sökning. Jag skulle rekommendera att 

implementera detta i klienten då det är lättare och säkrare än att implementera det i databa-

sen, alternativt att använda och modifiera min funktion i Transact SQL så den kan hantera sy-

nonymer eller bygga en liknande funktion i annan dialekt av SQL. 

Något som även måste implementeras i databasen alternativt i klientapplikationen är alla 

”insert into” kommandon och tillhörande ”select” sökningar. När man matar in en ny kompe-

tens i databasen ska databasen göra en sökning på ifall den kompetensen redan finns någon-

stans. Sökningen måste göras i kompetenstabellen samt i begreppstabellen. För att förhindra 

att information dubbellagras bör resultatet av denna sökning presenteras till användaren i 

form av ”Menade du…” där användaren kan välja ett befintligt alternativ istället för att mata in 

ett nytt. Vid denna sökning bör man även implementera sökning som ger träffar på felstavade 

begrepp eller begrepp med alternativ stavning.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Intervju med företaget 

1. Skulle ni kunna beskriva problemsituationen? 

Det är svårt att filtrera fram rätt kompetenser från ett resursbehov. Sökning i databas 

efter kompetenser ger inte korrekt träffbild. Många relevanta sökresultat uteblir.  Den 

som matar in en ny kompetens i databasen har svårt att beskriva den på ett bra sätt. 

Just nu används en statisk lagring av kompetenser. Det leder till att det inte går att 

mata in nya kompetenser. Tidigare har vi haft dynamisk lagring, men då matade folk in 

massor av olika begrepp för samma sak, vilket ledde till att sökresultaten försämrades. 

2. Varför behöver företaget en ny lösning? 

Vid sökning av kompetenser i systemet hittas inte de konsulter vi har som innehaver 

de rätta kompetenserna för uppdraget. Detta leder till kostnader för oss då det kan ta 

väldigt lång tid att hitta rätt konsulter för uppdraget. Tid är pengar. Många konsulter 

som hade kunnat arbeta med uppdraget kommer kanske att istället sitta och inte göra 

någonting, vilket är ett väldigt dåligt utnyttjande av personalresurser.  

3. Vad blir syftet med den nya lösningen? 

Grundsyftet är att man vill hitta rätt kompetens mot rätt jobb. Syftet med att göra en 

ny datamodell är att ge stöd för dynamisk koppling mellan resurs och kompetenser. 

Man vill kunna beskriva kompetenserna bättre och lättare söka kompetenser. Mo-

dellen ska lösa båda problemen. Hitta en datastruktur för kompetenser som bättre 

stödjer inmatning och sökning då kompetenserna är dynamiska. 

4. Vad har ni för krav på det nya systemet? 

Man vill enkelt kunna beskriva samma kompetens med flera olika begrepp, men ändå 

få en bra träffbild. Lagra synonymer separat och koppla dem mot kompetenser, istället 

för att lagra samma kompetens med olika namn på samma ställe. Koppla personerna 

mot kompetenserna på ett lösare sätt. Kompetenserna ska vara indelade i kategorier-

na teknik, produkt, roll och certifikat. Erfarenhet ska lagras. Lösningen ka vara tillämp-

bar på Luleåkontoret och överensstämma med gällande regler och lagar. Databasen 

ska inte behöva någon regelbunden administration. Inget godkännande av nya entite-

ter ska behövas. 

5. Vilka ska använda systemet och hur ska det användas? 

Vi vill ha öppen inmatning på konsultsidan. Konsulter ska fritt kunna mata in nya kom-

petenser samt söka bland kompetenser. Inmatningen ska vara friare och mer dyna-

misk. Det måste finnas bättre möjlighet att beskriva kompetensen. Sökningarna ska ge 

mer korrekt träffbild. 

6. Hur ser nuvarande system för detta ändamål ut och hur fungerar det? 

I nuvarande system lagrar vi uppgifter i dimensionerna namn på konsult, kompetens, 

och erfarenhetsnivå. Det är alltså bara en tabell. Underkategorier lagras på samma 

sätt, men har ingen egentlig koppling till övergripande kategorier. 

7. Vad saknas i ert nuvarande system? 

En koppling mellan över- och underkategorier, samt lagring av synonymer, och kopp-

lingar mellan kompetenser som är relaterade.  

8. Har ni funderat på eller kommit fram till några lösningar på problemet? 

Man kan ha en hierarki med underkompetenser då man vill kunna lägga in kompeten-

ser på olika nivåer, i olika kategorier. Det blir lättare att hitta konsulter om sökningen 
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inte bra ger träffar på kompetenser, synonymer och underkategorier, men också på 

andra kompetenser som är relaterade till kompetensen man söker på. 

9. Vad har företaget för policys för datalagring av personuppgifter? 

Vi får lagra och använda personuppgifter i affärssyften om det överensstämmer med 

lokala lagar. Om vi ber en tredje part lagra data, eller om vi lagrar åt en tredje part, så 

gäller inte vår policy, utan reglerna sätts då genom avtal med tredje part. Personer 

vars uppgifter vi lagrar kommer då meddelas om detta och avtalet med tredje part 

kommer att inkludera skydd av personuppgifterna. 

Alla som är berörda av uppgifterna som lagras kommer att meddelas om syftet med 

lagringen. Om lagen säger det så kommer vi även att söka tillstånd hos berörd individ 

innan lagringen av personuppgifterna sker, eller då ändring av data sker. Berörda har 

även rätt att återkalla tillstånd och kommer då informeras om konsekvenser av detta. 

Data som behövs för att uppfylla ett syfte som individen har kommer att samlas in. 

Dock inte om syftet är utredning. Data som lagrats får inte användas till annat än vad 

som var syftet med lagringen från första början. När syftet är uppfyllt kommer data att 

tas bort. Personuppgifter kontrolleras så de är korrekta, fullständiga och aktuella samt 

att de kan användas till att uppfylla det begärda syftet. 

Berörda individer har rätt till information om vilken data om dem som lagras, hur den 

används, och ifall de har tillgång till den. Individen har också rätt att begära rättning av 

felaktig data. 

 

Bilaga B: Intervju med företag 2 

Ni kommer att vara anonyma i undersökningen. Jag begär inte att ni svarar på alla frågor, men 

jag är tacksam för de svar jag får. 

1. Hur går ni tillväga för att kartlägga/lagra kompetenser i syfte att matcha personal 

mot arbetsuppgifter? 

Alla vet varandras kompetenser.  Vi har ingen centraliserad kunskapsbank. Projektäga-

ren bestämmer vem som genomför uppdraget. Chefen har kunskaper om mer speci-

fika kompetenser.  

2. Upplever ni några problem med kartläggning/lagring av kompetenser i syfte att mat-

cha personal mot arbetsuppgifter? 

Vårt sätt att kartlägga kompetenser kan vara dåligt om man inte känner alla medarbe-

tare, men vi upplever inte problem eftersom att vi är under 50 anställda. Problemet 

blir större då man har flera kontor och fler anställda. Distansen blir då ett problem. 

Alla på ett kontor vet alla vad alla kan. Vi gör inte konsultuppdrag där vi behöver en cv 

som sätts ihop med en upphandling. All försäljning är knutet till funktioner och inte till 

personer som utför dem. Kunden har ingen aning om vem som utför arbetet. 

3. Har ni tidigare haft några problem med kartläggning/lagring av kompetenser? 

Nej. 

4. Skulle ni kunna beskriva problemsituationen? 

Skalbarhetsproblem uppkommer vid viss mängd medarbetare. Jag tror inte att det 

skulle gå att lita på en databas för kompetenskartläggning. Det intressanta är kompe-

tenser inom problemområdet, inte syntaxkunnande. Om jag sätter en anställd på ett 
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programmeringsuppdrag så förväntar jag mig att hen kan lära sig programmeringssyn-

taxen. 

5. Vad leder problemet till för konsekvenser? 

Jag förutsätter att personer kan behärska ny syntax inom en vecka. Det intressanta är 

problemdomänen och inte verktyget som löser det. Det intressanta är inte att du kan 

Hibernate, utan vilket problem du kan lösa med det verktyget. Erfarenhet betyder inte 

att man är duktig. Jobbet att skapa och underhålla en databas är mer krävande i tid än 

att bara sitta ner med sina anställda och prata med dem. Man bygger ihop ett team 

som löser problemdomänen. Vi säjer inte kompetenser, utan funktioner. Vi kan inte 

värdesätta en kompetens på samma sätt, utan vi värdesätter lösningen av funktionen. 

Det kanske går att destillera i en databas, det kanske är jag som är trångsynt. 

6. Hur ser nuvarande system för detta ändamål ut och hur fungerar det? 

Vi håller själva koll på varandras kompetenser i huvudet. 

7. Vad saknas i ert nuvarande system? 

Inget i dagsläget. 

8. Har ni funderat på eller kommit fram till några lösningar på problemet? 

Om man ska modellera det så bör man göra det i en semantisk databas. Definitionen 

av en kompetens blir för vag för en relationsdatabas. Folk skulle definiera kompeten-

serna olika. Det är bättre att slå på innehållet i databasen istället för i tabeller. Det är 

dock ett jättejobb att definiera semantiken. 

 

Bilaga C: Intervju med företag 3 

Ni kommer att vara anonyma i undersökningen. Jag begär inte att ni svarar på alla frågor, men 

jag är tacksam för de svar jag får. 

1. Hur går ni tillväga för att kartlägga/lagra kompetenser i syfte att matcha personal 

mot arbetsuppgifter? 

Vi har annonser på vår hemsida på lämpliga kompetenser som vi söker. På dem får vi 

spontanansökningar. Man får in CV och har intervjuer. Dessa Cv:n sparas. Vi gör sedan 

textsökningar i Cv:n för att hitta kompetenser då vi får in uppdrag från kund. I dessa 

textfiler söker vi efter termer som ”Java”, ”SQL” eller ”projektledning”. Det är ett väl-

digt ostrukturerat system. Vi har inget strukturerat informationssystem för kompe-

tensmatchning. Vi är just nu bara 30 stycken anställda, men om vi blir fler så blir det 

omöjligt att hålla alla kompetenser i huvudet.  

2. Upplever ni några problem med kartläggning/lagring av kompetenser i syfte att mat-

cha personal mot arbetsuppgifter? 

Just nu har vi för lite resurser så vi har inga problem att matcha våra konsulter mot 

uppdrag. På vissa uppdrag har vi dock fått tillsätta folk utifrån som vi har som rekryte-

ringskandidater. 

3. Har ni tidigare haft några problem med kartläggning/lagring av kompetenser? 

Ja, men det har alltid varit väldigt få anställda, så det har gått att hantera. Vi hade 

bland annat en situation där det visade sig att en anställd kunde betydligt mer än vad 

vi visste om. 
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4. Skulle ni kunna beskriva problemsituationen? 

Huvudansvaret ligger på chefen, men alla håller lite koll på vad alla kan. 

5. Vad leder problemet till för konsekvenser? 

Att vi inte kan ta uppdragen, vilket innebär utebliva intäkter. Det kan även innebära att 

folk sitter på bänken och kostar pengar, som istället hade kunnat vara ute och dra in 

pengar. Potentiellt skulle det kunna vara så att underkonsulter tas in, men nu tar vi 

inte på oss alla uppdrag som vi får in eftersom att vi är för få.  

6. Hur ser nuvarande system för detta ändamål ut och hur fungerar det? 

Vi håller reda på allt i huvudet och i Word dokument. 

  

7. Vad saknas i ert nuvarande system? 

Jag skulle vilja se en struktur där man systematiskt kan lägga in kompetensprofiler 

strukturerat inom olika områden med fält där man kan ange erfarenhet i antal år. För-

frågningar på resurskonsulter ser ut på det sättet. Vi skulle också vilja se möjligheter 

att kunna spara potentiella kandidater och ta bort dem om de inte längre vill vara kvar 

i systemet. Länkar till liknande kompetenser kan vara till stor hjälp. Om man exempel-

vis söker någon som kan Java så kan konsulter med kompetens inom C# vara relevant. 

8. Har ni funderat på eller kommit fram till några lösningar på problemet? 

Egentligen inte. Vi har varit för få anställda hittills, men vi ser ett stort behov av detta 

inför framtiden då vi vill växa. 


