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KOMPETENSHANTERING I GLOBALA FÖRETAG 

Sammanfattning 
Studien  beskriver  globala  IT‐företags  arbete  med  kompetensfrågor  ur  ett  centralt  och  lokalt 
ledningsperspektiv  utifrån  behov  av  att  implementera  organisationsgemensamma  arbetsprocesser 
och IT‐system för kompetenshantering. Med utgångspunkt i detta beskrivs också de utmaningar som 
uppstår  vid  implementeringen  samt  rekommendationer  ges  för  hur  dessa  kan  hanteras. 
Beskrivningarna  baseras  på  en  generell  kartläggning  av  globala  företags  arbete  med 
kompetensfrågor, tidigare forskning om  IT‐företags  implementering av kompetenshanteringssystem 
samt en  fördjupad studie av ett  IT‐konsultföretags  implementering av ett organisationsgemensamt 
IT‐system för kompetensutveckling och karriärplanering. 

Lokala  ledare  vid  de  globala  IT‐företagen  har  till  stor  del  använt  sig  av  enkla  och  flexibla 
arbetsprocesser  och  IT‐system  för  hanteringen  av  kompetensfrågor.  Kunskap  om  personalens 
kompetens har främst delats genom nätverkande mellan de lokala ledarna. Den centrala ledningens 
analyser av organisationens totala kompetensbehov har skett genom marknadsanalyser, analyser av 
budget  och  sammanställningar  av  lokala  affärsplaner.  Generellt  sett  förväntades  de 
organisationsgemensamma  arbetsprocesserna  och  IT‐systemen  underlätta  vid  resurshantering  och 
kunskapsdelning. Den  centrala  ledningen  ville möjliggöra  en  förbättrad  kontinuitet  och  uppnå  en 
högre  kvalitet  vid  de  lokala  ledarnas  arbete med  kompetensfrågor.  Ett  organisationsgemensamt 
arbete  med  kompetensfrågor  syftar  även  till  att  förbättra  den  centrala  ledningens  analyser  av 
organisationens totala kompetensbehov samt skapa en dialog om gemensamma mål för den globala 
organisationens kompetensutveckling. 

De  utmaningar  som  identifierades  vid  implementeringen  av  de  organisationsgemensamma 
arbetsprocesserna  och  IT‐systemen  för  kompetenshantering  ses  tydligast  utifrån  lokala  ledares 
behov av flexibilitet kontra den centrala ledningens behov av standardisering. Utmaningarna uppstår 
främst  vid  standardiseringsinitiativ  kopplade  till  den  centrala  ledningens  behov  av  analyser  och 
styrning av verksamheten i motsättning till de lokala ledarnas behov av flexibilitet för hanterandet av 
kulturella  skillnader  samt  skillnader  mellan  lokala  marknader.  Tydligast  visar  sig  dessa  lokala 
skillnader i synen på kompetenskrav och vid bedömningen av personalens kompetensnivå. De lokala 
skillnaderna medför  ett  omfattande  behov  av  kontinuerliga  utvärderingar.  För  att  uppnå  en  ökad 
förståelse för de lokala skillnaderna inom organisationen bör utvärderingarna vara utformade för att 
undersöka  den  lokala marknaden och  den  lokala organisationskulturen. Den  fortsatta  forskningen 
bör  därför  inriktas  mot  att  undersöka  hur  skillnader  mellan  lokala  marknader  och 
organisationskulturer  påverkar  möjligheterna  för  skapandet  av  organisationsgemensamma 
arbetsprocesser och IT‐system för kompetenshantering i globala IT‐företag. 
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Abstract 
This  study  describes  competence  management  in  global  IT‐firms  from  a  central  and  local 
management perspective concerning needs of implementing standardized working processes and IT‐
systems. Challenges  regarding  the  implementation are described and  recommendations are made. 
The study is based on a general mapping of competence management in global firms, prior research 
made on implementation of standardized competence management systems in global IT‐firms and a 
case  study  conducted  on  a  global  IT‐consultant  firm  concerning  the  implementation  of  a 
standardized working process and IT‐system.  

Local leaders at global IT‐firms have mainly been using simple and flexible working processes and IT‐
systems when managing  competence. Knowledge  concerning  competence  issues has mainly  been 
shared through networking between local leaders. Centralized analysis of the firms total competence 
needs  has  been  performed  by  using market  analysis,  analyzing  budget  and  aggregation  of  local 
business  plans.  In  general,  the  standardized working  processes  and  IT‐systems were  expected  to 
facilitate  resource management  and  knowledge  sharing.  Top management  aimed  to  enhance  the 
continuity and quality in the work performed by local leaders concerning competence management. 
The  standardized  working  processes  and  IT‐systems  were  also  expected  to  improve  centralized 
analysis of the firms total competence needs and create a dialog about common goals  in the global 
organization. 

The  identified challenges of  implementation are easiest described  in the context of fulfilling central 
needs of standardization and local needs of flexibility. These challenges mainly occur when initiatives 
of  standardizing  are  undertaken  in  order  to  enable  centralized  analysis  and  control which  are  in 
conflict with the local needs of flexibility connected to cultural differences and differences between 
markets. These  local differences are most noticeable  in  the way competence demands are viewed 
and in the evaluation of employee’s levels of competence. Local differences lead to an extensive and 
continuous  need  for  evaluation.  In  order  to  create  an  enhanced  understanding  of  the  local 
differences  these  evaluations  should  include  investigation  of  local  differences  in  organizational 
culture and differences between  local markets. Future research should focus on how differences  in 
organizational  culture  and  local markets  influence  the possibility of  creating  standardized working 
processes and IT‐systems for competence management in global firms. 
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1 Inledning 
Studien visar att globala IT‐företags centrala ledning står inför en stor utmaning i att hantera lokala 
ledares  behov  av  flexibilitet  vid  implementeringen  av  organisationsgemensamma  arbetsprocesser 
och  IT‐system  för  kompetenshantering.  För  att  hantera  implementeringsutmaningarna  krävs 
omfattande  och  kontinuerliga  utvärderingar  av  den  lokala marknaden  och  organisationskulturen 
vilket  därmed  är  av  avgörande  betydelse  vid  globala  IT‐företags  implementering  av 
organisationsgemensamma arbetsprocesser och  IT‐system för kompetenshantering. Tidigare studier 
har  visat  exempel  på  att  globala  IT‐företag,  som  exempelvis  Ericsson, Microsoft  IT  och  Volvo  IT, 
arbetat  med  att  implementera  organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för 
kompetenshantering  (Hustad  och  Munkvold,  2005;  Lindgren,  Stenmark  och  Ljungberg,  2003; 
Davenport,  1997).  Kompetenshantering  innefattar  specificerandet  av  organisationens 
kompetensbehov,  identifiering  av  kompetensgap,  rekrytering,  kompetensutveckling  och 
projektbemanning  (Baladi, 1999). Ericssons behov av att  implementera en organisationsgemensam 
kompetenshantering beskrivs ha sitt ursprung  i att företaget opererar på en dynamisk marknad där 
det  kontinuerligt  ställs nya  kompetenskrav. Detta  tillsammans med  interna  flyttningar av personal 
och  enheter  samt  att  projekt  ofta  överträder  såväl  organisatoriska  såväl  som  geografiska  gränser 
skapar ett behov av en organisationsgemensam kompetenshantering (Hustad och Munkvold, 2005). 
Volvo  IT  beskrivs  implementera  organisationsgemensam  kompetenshantering  då  de  har  insett 
fördelen med att veta vem som besitter en viss kunskap inom organisationen (Lindgren et al., 2003). 
Målet  för den organisationsgemensamma kompetenshanteringen  i Microsoft  IT är att överföra och 
bygga  kunskap  i  organisationen  vilket  förväntas  ske  genom  att  personalen  görs  medvetna  om 
kompetenskrav och tillgängliga utbildningar kopplat  till dessa krav. Den organisationsgemensamma 
kompetenshanteringen  i Microsoft IT förväntas också leda till en bättre matchning mellan personal, 
jobbroller  och  team  (Davenport,  1997).  I  likhet med Hustad  och Munkvold  (2005)  beskrivning  av 
Ericssons  behov  av  den  organisationsgemensamma  kompetenshantering menar  också  Davenport 
(1997)  att Microsoft  befinner  sig  på  en marknad  under  snabb  förändring  där  en  viktig  faktor  för 
konkurrens är att snabbt kunna styra kompetensanskaffning utifrån ett förändrat kompetensbehov. 

I  de  exemplifierade  IT‐företagen  har  lokala  behov  skapat  lokala  lösningar  på  hanteringen  av 
kompetensfrågor.  Baladi  (1999)  belyser  exempelvis  att  Ericsson  har  en  väl  utvecklad 
kompetenshanteringsprocess  men  att  avsaknaden  av  ett  organisationsgemensamt  IT‐system  för 
detta  ändamål  ska  ha  föranlett  en  långsam,  svårhanterlig  och  tillfällig  process med  låg  kvalitet. 
Ericsson  har  tidigare  använt  en  mängd  olika  IT‐system  för  att  hantera  kunskapsspridning  och 
kompetensfrågor  (Hellström  et  al.,  2000).  Hustad  och Munkvold  (2005)  beskriver  exempelvis  att 
Ericsson  i  Norge  har  hanterat  kompetensfrågor  via  en  enkel  Excel‐applikation  och  via  manuellt 
pappersarbete.  Dessa  författare  menar  att  utmaningen  med  en  organisationsgemensam 
kompetenshantering  är  att  tillgodose  lokala  behov  av  flexibilitet  vid  exempelvis  skapandet  av  en 
organisationsgemensam  kompetenskatalog  och  att  utmaningar  även  uppstår  i  skapandet  av 
organisationsgemensamma  arbetsprocesser.  Hustad  och  Munkvold  (2005)  drar  slutsatsen  att 
implementeringen  av  en  organisationsgemensam  kompetenshantering  kräver  ett  försiktigt 
balanserande  av;  å  ena  sidan  hänsynstagande  till  den  lokala  kulturen  och  traditionen  gällande 
kompetenshantering  vid  de  enskilda  lokala  enheterna;  å  andra  sidan  behovet  av  centraliserad 
koordinering  och  standardisering.  Trots  ett  ökat  intresse  för  IT‐system  avsedda  för 
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kompetenshantering saknas till stor del forskning beskrivande organisatoriska utmaningar relaterade 
till implementering av kompetenshanteringssystem (Hustad och Munkvold, 2005).  

Då det identifierats ett stort behov av forskning på området syftar studien till att beskriva globala IT‐
företags arbete med kompetensfrågor ur ett centralt och  lokalt ledningsperspektiv utifrån behov av 
att  implementera  organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för 
kompetenshantering.  Med  utgångspunkt  i  detta  beskrivs  också  de  utmaningar  som  uppstår  vid 
implementeringen samt  rekommendationer ges  för hur dessa kan hanteras. Studiens beskrivningar 
baseras  på  en  generell  kartläggning  av  globala  företags  arbete  med  kompetensfrågor,  tidigare 
forskning om globala IT‐företags implementering av kompetenshanteringssystem samt en fördjupad 
studie  av  ett  IT‐konsultföretags  implementering  av  ett  koncerngemensamt  IT‐system  för 
kompetensutveckling och  karriärplanering.  Studien  inleds med  en  teoretisk  genomgång  av  globala 
företags arbete med kompetenshantering. Denna avslutas med en problemdiskussion om globala IT‐
företags implementering av gemensamma arbetsprocesser och IT‐system. Efter att ha beskrivit syfte 
och  metod  presenteras  beskrivningar  av  globala  företags  kompetenshantering  och  globala  IT‐
företags  implementering  av  gemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system.  Dessa  beskrivningar 
jämförs  i  analyskapitlet utifrån den  inledande  teoretiska  genomgången  av  globala  företags  arbete 
med kompetenshantering och resulterar i en slutsats som diskuteras i en avslutande diskussion. 

Studien  är  ett  examensarbete  på  magisternivå  i  ämnet  industriell  organisation  och  ingår  i 
forskningsprojektet validering i arbetslivet. Arbetet utfördes under läsåret 2007/2008 i samband med 
deltagande  i  utbildningsprogrammet  Research  trainee  vid  Luleå  tekniska  universitet  och  avslutar 
studier till civilingenjör i industriell ekonomi. 
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2 Globala företags kompetenshantering i teorin 
Övergripande mål  för  alla  vinstdrivande  företag  är  att maximera  den  ekonomiska  avkastningen, 
expandera och överleva. Förutsatt att detta sker på en marknad i konkurrens med andra företag så är 
följaktligen hållbara  konkurrensfördelar den  viktigaste  faktorn  för att uppfylla denna övergripande 
målsättning (Sanchez, 2002). För att belysa detta fokuserar studien på forskning om företags interna 
resurser i syftet att beskriva styrkor och svagheter i konkurrensen med andra företag. Dessa resurser 
är i vissa fall unika och svåra att imitera vilket därmed leder till varaktiga konkurrensfördelar (Barney, 
1991). Ett  företags mest  svårimiterade  resurs är den  tysta kunskap  som återfinns  i huvudet på ett 
företags  personal  och  därmed  bör  ett  företags  kunskapshantering  vara  av  största  betydelse  för 
skapandet av varaktiga konkurrensfördelar. Kunskapshantering kan beskrivas som det systematiska, 
uttryckta och avsiktliga byggandet, förnyandet och applicerandet av kunskap i syfte att maximera ett 
företags kunskapsrelaterade effektivitet och avkastning från dess kunskapstillgångar (Wiig, 1997). Då 
den  viktigaste  kunskapen  finns  dold  i  personalens  huvuden  anses  kunskapen  om  personalens 
kompetens vara den viktigaste faktorn för en effektiv kunskapsanvändning. Kompetenshantering är 
en  viktig  del  av  organisationers  kunskapshantering  och  innefattar  planering,  implementering  och 
utvärdering  av  initiativ  för  säkerställande  av  att  personalens  och  organisationens  kompetens  är 
tillräcklig  för  att uppnå organisationens mål  (Nordhaug, 1993). Det beskrivs därför  vara  viktigt  att 
likrikta  personalhanteringen  för  att  stödja  kompetensutveckling  i  linje  med  organisationens 
kärnkompetens  (Muffato  1998;  Nordhaug  1998;  Rothwell  och  Lindholm  1999;  Simpson  2002).  
Lindgren et  al. (2004)  visar  att  kompetenshanteringssystem  möjliggör  organisationsgemensamma 
definitioner  och  standardiserar  därigenom  redovisningen  av  individuell  kompetensdata  över  hela 
organisationen.  Ett  kompetenshanteringssystem  kan  därmed  möjliggöra  en  aggregering  av 
kompetensdata och därigenom skapa en koppling mellan  individuell kompetens och kompetens på 
organisationsnivå.  Detta  anses  vara  av  vikt  för  hanterandet  av  ett  företags  kärnkompetens  och 
därmed skapandet av uthålliga konkurrensfördelar. 

För att ge en fördjupad teoretisk förankring av detta resonemang är teorikapitlet strukturerat enligt 
följande. Inledningsvis förklaras konkurrensstrategi för att därefter sammankopplas med hur företag 
hanterar  kunskap. Kunskapshanteringen  förklaras utifrån att  visa behovet av  kompetenshantering. 
Avslutningsvis ges beskrivningar av hur kompetenshanteringssystem kan skapa förutsättningar för att 
hantera  en  organisations  kompetensbehov  och  hur  implementeringen  av 
kompetenshanteringssystem kan innebära stora utmaningar för ledare vid globala företag. 

2.1 Konkurrensstrategi 
Teorierna går isär om hur konkurrensfördelar uppkommer och eventuellt kan vidhållas under längre 
tidsperioder.  Forskningen  på  området  har  under  90‐talet  haft  sin  tyngdpunkt  i  det 
kompetensbaserade  perspektivet  på  organisationen  vilket  har  sitt  ursprung  i  det,  under  80‐talet 
fokuserade  resursbaserade  synsättet  för  att  ännu  tidigare  på  70‐talet  främst  ha  behandlat 
branschstrukturer som avgörande faktor för företags konkurrenssituation (Sanchez, 2002). Historiskt 
har  konkurrensfördelar  främst  setts  härstamma  från möjligheter  och  hot  i  omvärlden,  så  kallade 
makro‐ och mikroekonomiska  faktorer beskrivna av Porter  (1980)  i  litteraturen om den  industriella 
organisationen. Konkurrens beskrivs främst ha bedrivits mellan företag i den egna branschen genom 
att hitta nya marknader och hindra yttre aktörer från inträde i den egna branschen. En stor brist i att 
enbart analysera branschstrukturer är att det skulle innebära att alla företag besitter liknande interna 
förutsättningar  för  konkurrens.  Forskningen  om  det  resursbaserade  synsättet  på  organisationen 
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placerar  företagets  interna  resurser  i  fokus  i  syftet  att  beskriva  dess  styrkor  och  svagheter  i 
konkurrensen med  andra  företag. Dessa  resurser  är  i  vissa  fall  unika  och  svåra  att  imitera  vilket 
därmed beskrivs medföra hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991). Foss (1998) menar att detta är 
ett mer renodlat internt perspektiv som till exempel inte tar hänsyn till om de unika resurserna leder 
till efterfrågade produkter på en marknad. Den varaktiga konkurrensfördelen kan  inte heller antas 
vara hållbara över tiden då detta förutsätter att marknaden i sig själv inte är föränderlig. Foss (1998) 
beskriver  fortsättningsvis att en stor brist med det resursbaserade synsättet även är att det saknas 
teori om hur nya resurser skapas vilket ger en retrospektiv och statisk karaktär. Detta gör det svårt 
att  använda  i  den  aktiva  styrningen  av  ett  företag.  För  att  göra  ett  resursbaserat  perspektiv mer 
attraktivt  för  ledare bör  forskningen på området kompletteras med mer praktiska möjligheter och 
kopplas till organisatoriskt lärande (Foss, 1998). 

Det  kompetensbaserade  perspektivet  på  organisationen  utvecklades  av  bland  annat  Hamel  och 
Prahalad (1994), Sanchez et al. (1996) och Teece et al. (1997) då flertalet företagsledare och forskare 
insåg det otillräckliga  i att enbart analysera branschstrukturer och  resurser  för att uppnå varaktiga 
konkurrensfördelar (Rumelt, 1994). Skillnaden mot det resursbaserade synsättet är att hänsyn tas till 
om företagets resurser används på ett effektivare sätt än dess konkurrenter och om användandet av 
företagets resurser är enkelt för andra företag att imitera och därmed inte heller medför en varaktig 
konkurrensfördel (Teece et al. 1997). En stor svårighet med det kompetensbaserade perspektivet är 
definierandet  och  identifierandet  av  organisationens  kompetens  (Sanchez,  2002).  Det 
kompetensbaserade  synsättet  har  även  en  något  inkonsekvent  terminologi  men  ett  försök  att 
definiera de valigast använda begreppen presenteras av Sanchez  (1996). Där anges en tillgång vara 
något materiellt/immateriellt  som  företaget kan använda  i  syfte att  skapa,  tillverka eller  sälja  sina 
produkter  på  en marknad. Dessa  tillgångar  kan  vara  i  företagets  ägo  och  starkt  kontrollerade  av 
företaget, men även  tillgångar utanför  företagets  ägande och  ständiga  kontroll  kan arrangeras att 
fungera som tillgångar. En resurs är en tillgång som är tillgänglig och användbar vid upptäckande och 
besvarande  av  marknadens  möjligheter  och  hot.  Kapabilitet  är  det  upprepade  användandet  av 
tillgångar i syfte att skapa, tillverka eller sälja sina produkter på en marknad. Benämningen färdighet 
används  till  en  speciell  kapabilitet  som  används  vid  speciella  situationer med  hjälp  av  speciella 
tillgångar. Kompetens är slutligen en förmåga att medvetet samordna företagets tillgångar i syfte att 
uppfylla givna mål. Prahalad och Hamel (1990) beskriver att företags konkurrensförmåga härstammar 
från  dess  kärnkompetens.  Kärnkompetensen  motsvaras  av  organisationens  kollektiva  lärande, 
särskilt med avseende på dess kapacitet att koordinera olika produktionstekniker och  integrerandet 
av  olika  teknologier.  Prahalad  och  Hamel  (1990)  menar  att  det  krävs  en  radikal  förändring  av 
företagets  organisation  för  att  samstämma med  dess  kärnkompetens  där  det  första  steget  är  att 
identifiera  företagets  kärnkompetens  utifrån  tre  kriterier.  Dessa  är  att  kärnkompetensen  ska  ge 
potentiell tillgång till en stor mängd varierande marknader, vara värdeskapande för kunden och svår 
att imitera för konkurrenter. 
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2.2 Kunskapshantering 
Kunskap  definieras  av  Woolf  (1990)  till  att  vara  organiserad  information  användbar  till 
problemlösning. Kunskap kan också beskrivas vara resonemang om  information och data  i syfte att 
aktivt möjliggöra prestationer, problemlösning, beslutsfattande och  lärande  (Beckman, 1997). Data 
består  av  skrift,  bilder  eller  ljud  emedan  information  är  bearbetad,  filtrerad  och  summerad  data. 
Själva kunskapen är instinkter, idéer, regler, och procedurer som styr handlingar och beslut. Kunskap 
kan  lagras  på  olika  media  som  till  exempel  den  mänskliga  hjärnan,  i  datorer  eller  på  papper. 
Kunskapens tillgänglighet beror av detta och en uppdelning kan göras utifrån om kunskapen är tyst, 
implicit eller explicit. Den tysta kunskapen existerar bara  i den mänskliga hjärnan och den överförs 
genom observation av mänskligt beteende. Det samma gäller  implicit kunskap som överförs genom 
utfrågning och diskussion. Den explicita kunskapen är den tillgängligaste formen av kunskap och kan 
lagras på papper och i datorer (Liebowitz och Beckman, 1998).  

Kunskapshantering  kan  beskrivas  som  det  systematiska,  uttryckta  och  avsiktliga  byggandet, 
förnyandet  och  applicerandet  av  kunskap  i  syfte  att  maximera  ett  företags  kunskapsrelaterade 
effektivitet  och  avkastning  från  dess  kunskapstillgångar  (Wiig,  1997).  Zack  (1999)  menar  att 
distribution av nedskriven  information är en viktig  faktor  för organisationers konkurrenskraft. Zack 
(1999) menar också att vissa organisationer  inte bara  finner den nedskrivna kunskapen viktig, utan 
även  den  som  finns  i  personalens  huvud.  Men  hur  kopplar  organisationer  egentligen  ihop 
konkurrenskraft  och  behovet  av  kunskap?  Zack  (1999)  beskriver  att  denna  koppling  görs  genom 
upprättandet  av  en  kunskapsstrategi.  Denna  ska  användas  för  analys  av  kunskapsbehovet  vid  en 
jämförelse mot  företagets befintliga  kunskapstillgångar  (Zack, 1999). Detta  ses  som en  viktig del  i 
arbetet  med  skapandet  av  en  kunskapsstrategi  vilken  bör  ligga  till  grund  för  företagets 
kunskapshantering.  Kalling  (2003)  menar  att  fokus  för  forskningen  om  organisationers 
kunskapshantering  ligger  på  lärandeprocesser  och  inte  hur  kunskap  kan  kopplas  till  företags 
resultatförbättringar. Trots den ökande mängden litteratur på området om kunskapshantering är det 
relativt få som gör en tydlig koppling mellan kunskap och organisationers prestationer. Det tycks vara 
taget för givet att kunskap är värdeskapande för en organisation och att organisationer som innehar, 
hanterar och använder mer och bättre kunskap är framgångsrika organisationer. Detta kan ses som 
en självklarhet, men inte att det är problemfritt och kan uppnås utan svårighet. Enligt Kalling (2003) 
medför  detta  ett  behov  av  att  skilja  mellan  kunskapsutveckling,  kunskapsanvändning  och 
kunskapskapitalisering. Kalling (2003) föreslår att en möjlig orsak till att kopplingen mellan kunskap 
och prestation är bristfälligt beskriven kan vara tudelningen mellan forskningen om den  industriella 
organisationen  (Porter,  1980)  och  den  resursbaserade  synen  på  organisationen  (Barney,  1991). 
Forskningen  om  den  industriella  organisationen  fokuserar  yttre  förhållanden  som  orsak  till 
organisationers prestationer och föreslår utifrån dessa omvärldsfaktorer val av generisk strategi och 
konfiguration av  värdekedjan  som  viktiga  strategiaspekter. Det  resursbaserade  synsättet  fokuserar 
istället på interna resurser och föreslår att organisationens strategi bör vara inriktad mot skapandet 
av värdefulla, unika och svårimiterade sådana för att uppnå ökade prestationer. Det resursbaserade 
synsättet behandlar alltså främst resurserna som skapar produkten som sedan når marknaden som i 
sin tur främst behandlas i forskningen om den industriella organisationen. Utifrån detta resonemang 
drar Kalling (2003) slutsatsen att det resursbaserade synsättet på hanteringen av kunskap skulle dra 
fördel  av  att  kompletteras  utifrån  forskningen  om  den  industriella  organisationen.    Kalling  (2003) 
menar att ett resursbaserat synsätt bör användas vid skapande av kunskap i organisationen emedan 
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forskningen om den  industriella organisationen  är en  lämplig utgångspunkt  för bedömning  av om 
kunskapen är värdeskapande för organisationen.  

Hur ska då kunskap hanteras för att ge maximal avkastning? Det ultimata testet är att försöka påvisa 
hur användandet av kunskap  leder  till mätbara prestationsförbättringar  (Liebowitz, 1999). Trots att 
relationen mellan kunskapshantering och organisationers prestationer har diskuterats så har fåtalet 
lyckats visa på orsakssambandet mellan kunskapshanteringens aktiviteter och företags prestationer. 
Vid  en  hypotesprövning  rörande  kopplingen  mellan  organisationers  prestationer  och  dess 
kunskapshantering gavs  låg reliabilitet på grund av att variabler som även påverkar organisationers 
prestationer  ej  fanns  medräknade  (Marqués,  Simón,  2006).  En  direkt  koppling  mellan 
kunskapshantering  och  finansiellt  resultat  är  svårt  att  påvisa  på  grund  av  att  det  finns  en mängd 
andra faktorer som även kommer att påverka det finansiella resultatet vid en empirisk undersökning 
(Liebowitz, 1999). Organisationer använder redan i nuläget en mängd prestationsmått där det ur ett 
traditionellt  perspektiv  vanligen  uttryckts  genom  företagets  finansiella  resultat. Det  som  behöver 
utforskas  är  ett  bredare  spektrum  som  tar  i  beräkning  icke  traditionella  och  då  framför  allt  icke 
finansiella  prestationsmått  (Yeo, 2003).  En möjlig  lösning  är  att  kunskapshanteringen  relateras  till 
mellanliggande aktiviteter som exempelvis projektresultatmått, anställdas kapabilitet, generering av 
idéer  och  innovationsförmåga  som  i  sin  tur  påverkar  det  finansiella  resultatet  (Marqués,  Simón, 
2006; Davenport, 1999).  

2.3 Kompetenshantering 
För  att  kunna  hantera  kompetensfrågor  är  det  av  största  vikt  att  få  en  klar  definition  av  vad 
kompetensbegreppet  innehåller  (Rowe,  1995).  Mitrani,  Dalziel  och  Fitt  (1992)  beskriver  att 
individuell  kompetens  kan  bestå  av:  motiv;  egenskaper;  attityder  och  värderingar;  teknisk  och 
mellanmänsklig  kunskap  samt  kognitiva  och  beteendemässiga  förmågor.  Motiv  styrs  av 
underliggande behov som reglerar individens beteende, till exempel behov av resultat. Egenskaper är 
en  mer  generell  disposition  av  individens  beteende,  till  exempel  självförtroende.  Attityder  och 
värderingar  beskriver  individens  grundläggande  (värderingar)  och  temporära  (attityder) 
värdemässiga antaganden. Teknisk kunskap beskriver  förmågan  att  lösa  tekniska problem emedan 
mellanmänsklig  kunskap  anger  förmågan  att  fungera  tillsammans  med  andra.  Till  kognitiva  och 
beteendemässiga  förmågor  räknas  exempelvis  deduktivt  och  induktivt  resonerande  samt  aktivt 
lyssnande. Det finns en oenighet om den precisa definitionen av begreppet kompetens (Schippmann 
et  al.,  2000).  En  vanlig  kritik mot  forskning  och  praktik  inom  kompetensområdet  är  att  termen 
kompetens lider av begreppsmässig tvetydighet då det inom kompetensbegreppet ryms beteenden, 
handlingar, underliggande färdigheter och egenskaper samt även resultatet av dessa handlingar (Iles, 
1992).  Kompetens  kan  därmed  sägas  vara  uppgiftsorienterad  eller  personalorienterad.  Den 
uppgiftsorienterade  kompetensen  fokuserar  på  arbetsuppgifter,  roller  och  ansvar  emedan  den 
personalorienterade  kompetensen  fokuserar  på  personalens  underliggande  förmågor  och 
kännetecken.  (Kandola och Pearn, 1992). Rowe  (1995) anser att det bör göras en åtskillnad mellan 
begreppen  ”competence”  och  ”competency”.  Med  “competence”  avses  en  färdighet  eller  en 
standardmetod på vilket någonting utförs emedan ”competency” avser de beteenden som möjliggör 
utförandet. Rowe,  (1995)  anser  att  en  begreppsförvirring  däremellan  kan  vara orsaken  till många 
problem som organisationer upplever vid användning av kompetensbegreppet. 
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Kompetenshantering är en viktig del av organisationers kunskapshantering och innefattar planering, 
implementering och utvärdering av initiativ för säkerställande av att personalens och organisationens 
kompetens  är  tillräcklig  för  att  uppnå  organisationens  mål  (Nordhaug,  1993).  Detta  innebär 
specificerandet  av  organisationens  kompetensbehov,  identifiering  av  kompetensgap,  rekrytering, 
kompetensutveckling och projektbemanning (Baladi, 1999). Kompetenshantering är på väg att bli en 
kritisk  nödvändighet  i  företag  för  att  kunna  göra  en  bättre  bedömning  av  humankapitalet  vid 
planering av nya affärer,  innovationsprojekt eller organisationsstrukturer. (Hamel och Heene, 1994; 
Prahalad,  Hamel,  1990;  Dubois,  1993).  Det  är  en  ledande  företagsstrategi  att  använda  sig  av 
kompetenshantering i alla de stora områdena för personalhantering, det vill säga rekrytering, urval, 
mätning, motivation  och  belöningssystem  (Schoonover  et  al.,  2000;  JPC‐SED,  2002;  Sinnott  et  al., 
2002).  Schoonover  et  al.  (2000)  menar  att  de  tre  viktigaste  syftena  med  företags 
kompetenshantering  är  att  denna  är  prestationshöjande,  sörjande  för  en  integrerad 
personalhanteringsprocess  samt  skapar  samstämmighet  mellan  personalens  beteende  och 
organisationen  kärnvärden.  Integrering  av  personalhanteringsprocessen  med  företagsstrategin  är 
därmed  en  viktig  uppgift  för  att  koppla  personalens  individuella  mål  till  att  samstämma  med 
företagets.  I  enlighet  med  detta  definierar  Schuler  (1987)  strategisk  personalhantering  till  att 
innefatta alla aktiviteter som påverkar beteendet hos  individer  i deras ansträngningar att formulera 
och  utföra  företagets  strategiska  behov. Guest  (1989) menar  att  det  också  är  viktigt  att  de  olika 
delarna  i personalhanteringsprocessen överensstämmer för att förstärka varandra. Tidiga försök att 
uppnå  en  strategisk  personalhantering  ledde  till  skapandet  av  strategisk  rekrytering,  strategisk 
värdering,  strategisk  utveckling  och  strategisk  belöning  vilka  var  självständigt  kopplade  mot 
företagets  strategiska mål men  utan  inbördes  kopplingar.  En  integration  av  alla  dessa  processer 
tillsammans med skapandet av samstämmighet med företagets övergripande strategi har på senare 
tid varit uppgiften för den strategiska personalhanteringen. Guest (1989) menar sammanfattningsvis 
att strategisk personalhantering handlar om att försäkra att personalhanteringen är fullt integrerad i 
den strategiska planeringen och att personalpolitiken samstämmer mellan  företagets områden och 
hierarkier samt att den används av chefer i deras vardagliga arbete. 

Det  är  viktigt  att  belöna  det  som  leder  till  ökad  nytta  för  företaget  med  avseende  på  den 
övergripande strategin. För att möjliggöra detta måste även prestationerna vara mätbara och det är 
därför viktigt att utvärdera individuell kompetens om företaget har för avsikt att främja lärande med 
styrning mot strategiska mål. Goda mätmetoder fokuserar och operationaliserar mål och standarder 
vilket medför  att  dessa  bör  vara  utformade  i  direkt  linje med  givna mål  och  strategier.  Beckman 
(1998) menar att det existerar tre generella mätkategorier vilka är resultat, processer och resurser. 
Dessa är i tur och ordning inriktade på att mäta det förflutna, nuläge och framtid. Utifrån detta dras 
slutsatsen  att  resurser  torde  vara  den  primära  kategorin  för  mätning  av  framtida  framgångar. 
Mätning  av  intellektuellt  kapital  är  en  metod  ämnad  att  mäta  resurser  i  form  av  immateriella 
tillgångar.  Hansson  (2001)  hävdar  att  personalen  kan  utföra  en  bedömning  av  den  egna 
kompetensen och metoden kan användas  i  syfte att bedöma kompetens kopplat  till arbetsuppgift 
samt visa på utbildningsbehov. Stenlund och Hörte (1999) menar att när man utvecklar metoder för 
mätning  och  värdering  av  individuell  och  organisatorisk  kompetens  bör  man  beakta  kopplingen 
mellan organisatoriskt och  individuellt  lärande samt även risken att förlora nyckelkompetenser. Det 
är exempelvis viktigt att se sambandet mellan ett minskat intellektuellt kapital och den kompens som 
förloras  i  samband  med  att  personal  pensioneras.  Ett  sätt  att  på  individnivå  fylla  identifierade 
kompetensbehov  i  organisationen  är  att  rekrytera  personal.  Utifrån  kartläggning  av  framgångsrik 



KOMPETENSHANTERING I GLOBALA FÖRETAG 

 

Ka
pi
te
l: 
G
lo
ba
la
 fö

re
ta
g 
s 
ko
m
pe

te
ns
ha
nt
er
in
g 
i t
eo

ri
n 

8 

 

personal  på  en  viss  position  kan  kompetensprofiler  skapas  som  får  ligga  till  grund  för  rekrytering 
(Mitrani, Dalziel och Fitt, 1992). Dessa författare menar att rekrytering  i första hand bör ske utifrån 
motiv och egenskaper då det är  lättare att  lära ny personal erforderliga kunskaper och beteenden. 
Vid rekrytering  i syfte att fylla ett visst kunskapsbehov torde dock specialiserad kunskap också vara 
en tungt vägande faktor då denna kan vara mycket svår och resurskrävande att skapa inom den egna 
organisationen.  

Vid kompetensutveckling menar Beckman  (1998) att ett  integrerat motivationssystem skulle kunna 
lösa många  design‐,  implementerings‐  och  prestationsproblem  som  kunskapshanteringen  innebär. 
Ett  sådant  system  skulle  bestå  av  en  femstegsprocess  där  första  steget  är  att  bestämma  den 
strategiska avsikten. Med utgångspunkt  i denna  skulle därefter mått och  standarder utvecklas och 
möjligheter skapas för att uppnå de utsatta målen. Mätningar utförs utifrån de skapade måtten och 
resultat belönas. Ett av de mått  som Beckman  (1998)    föreslår är den  individuella kunskapen  som 
personalen  besitter.  Beckman  och  Liebowitz  (1998)  och Murray  (2000) menar  att merparten  av 
forskningen  på  området  för  färdighetsbaserad  lönesättning  har  fokuserat  på  hur  organisationens 
resultat  påverkas  samt  hur  färdighetsbaserad  lönesättning  påverkar  organisationsstrukturer  och 
processer.  Däremot  saknas  det  till  stor  utsträckning  studier  som  beskriver  hur  färdighetsbaserad 
lönesättning  påverkar  personalens  tilltro,  intentioner  och  beteende.  Dessa  författare  menar  att 
motiven  för att klättra  i  lönestrukturen är en  funktion av personalens attityder,  subjektiva normer 
och  den  upplevda  beteendemässiga  kontrollen.  Den  slutsats  som  dras  av  detta  är  att  det  är 
uppfattningen om vilken kompetens som belönas som styr personalens  lärande och att det därmed 
är viktigt att utvärdera önskvärd kompetens.   

2.4 Kompetenshanteringssystem 
För  att  stödja  kompetensutveckling  i  linje med organisationens  kärnkompetens  beskriver Muffato 
(1998);  Nordhaug  (1998);  Rothwell  och  Lindholm  (1999);  Simpson  (2002)    vikten  av  att  likrikta 
personalhanteringen. Lindgren et al. (2004) visar att ett IT‐system för kompetenshantering möjliggör 
gemensamma  definitioner  och  standardiserar  därigenom  redovisningen  av  individuell 
kompetensdata över hela organisationen. Ett kompetenshanteringssystem kan därmed möjliggöra en 
aggregering  av  kompetensdata  och  därigenom  skapa  en  koppling  mellan  organisatorisk  och 
individuell kompetens. Detta anses vara av vikt för hanterandet av ett företags kärnkompetens och 
därmed  skapandet  av  uthålliga  konkurrensfördelar.  Hustad  (2005)  beskriver  att 
kompetenshanteringssystem är en speciell typ av kunskapshanteringssystem som kan användas  för 
att  ge  en  bild  av  organisationens  kompetens  vilket  kan  jämföras med  dess  kompetensbehov  och 
därmed  användas  som  utgångspunkt  för  planering  och  implementering  av  kompetensutveckling. 
Lindgren  et  al.  (2003)  hävdar  att  kompetenshanteringssystem  även  möjliggör  spårning  och 
registrering  av personalens  initiativ  till  kompetensutveckling  genom  registrering  av dess  intressen.  
Ett  kompetenshanteringssystem  kan  också  fungera  som  ett  hjälpmedel  vid  delning  av  kunskap 
genom identifierandet av individuell kompetens som därigenom ger en bild av vem som besitter viss 
kunskap  i organisationen  (Alavi och  Leidner, 2001; Borghoff och Pareschi, 1998; Marchand, 1998; 
Schüppel  et  al.,  1998).  Kompetenshanteringssystem  stödjer  därmed  upprättandet  av  globala 
kunskapsnätverk  och  visar  därigenom  kompetenshanteringens  potentiella  användningsområden  i 
företagets  kunskapshantering  (Hustad  och Munkvold,  2005). Hustad  och Munkvold  (2005) menar 
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också att globala företag kan uppleva svårigheter  i att  lokalisera dess mest talangfulla medarbetare 
och att ett IT‐system för kompetenshantering kan vara lösningen på detta problem.   

IT‐system  för  kompetenshantering  varierar  i  omfattning  från  att  innefatta  enstaka 
kompetenshanteringsfunktioner  hos  enskilda  användare  till  att  omfatta  hela  organisationens 
resursplanering och har oftast följande funktioner (Hustad och Munkvold, 2005): 

• Registrering av personalens kompetensdata, medarbetarsamtal och kompetensutveckling 
• Kartläggning  och  rapportering  av  personalens  och  affärsenheters  nuvarande  och  framtida 

kompetensnivå 
• Analys av kompetensgap på olika organisationsnivåer 
• Sökfunktioner för bemanning av tjänster och projekt 

 
Kompetenshanteringssystem har på senare tid utvecklats till online‐system vilket har möjliggjort nya 
rutiner  för  registrering  av  kompetensdata  (Hendrickson,  2003).  Därigenom  kan  personalen  själva 
administrera  den  egna  registreringen  av  kompetensdata  vilket  medfört  frigjorda  resurser  till 
strategiskt  arbete  för  HR‐personalen.    Därmed  även  viktigt med  en  stödjande  IT‐struktur  för  ett 
effektivt  lokalt  arbete  vid hanterandet  av  kompetensfrågor.  För att  kompetenshanteringssystemet 
ska  kunna  hantera organisationens  kompetenstillgångar,  kompetensanvändning och  dess  framtida 
kompetens  identifierar Lindgren et al. (2004)  tre viktiga designfaktorer vilka är  transparens,  realtid 
och  integration  av  intresseområden.  Med  transparens  menar  Lindgren et  al. (2004)  att 
kompetenshanteringssystem  ska  visa  hela  organisationens  kompetenstillgångar  och  att  denna 
information  ska  vara  tillgänglig  för  alla.  Detta  för  att  möjliggöra  delad  kunskap. 
Kompetenshanteringssystem  ska även kunna  registrera kompetens  i  realtid  för att hela  tiden hålla 
systemet uppdaterat.  Om även intresseområden registreras i IT‐systemet kan detta visa personalens 
motivation för kompetensutveckling. Lindgren et al. (2004) menar att kompetenshanteringssystemet 
även bör kunna hantera en mängd olika analyser av organisationens kompetens på så väl enhets‐ och 
gruppnivå som för individuell personal och för organisationen som helhet. Detta är viktigt för att på 
strategisk nivå kunna påverka skapandet av ny kompetens. 

Lawler  och  Ledford  (1992)  problematiserar  jobb‐  och  färdighetsbaserad  kompetenshantering  i 
kunskapsbaserade  företag.  De  menar  att  jobbaserad  kompetenshantering  inte  stödjer  lärande, 
flexibilitet, kommunikation, samarbete och  innovation då personalen utvärderas efter beskrivningar 
av arbetsuppgifter som motsvarar hur organisationen agerat i ett historiskt perspektiv. Lawler (1994) 
menar  att  en  färdighetsbaserad  kompetenshantering  skapar  förutsättningar  för  lärande  och 
flexibilitet  då  fokus  läggs  på  personalens  kompetens  i  form  av  de  förmågor  och  beteenden  som 
personalen behöver för att utföra arbetsuppgiften. Lindgren, Stenmark och Ljungberg (2003) menar 
att  kompetenshanteringssystem  baserade  på  jobbeskrivningar  kan  fungera  i  jobbaserade 
organisationer  emedan  kunskapsbaserade  organisationer  kräver  en  friare  intressebaserad 
kompetenshantering.  Lindgren,  Henfridsson  och  Schultze  (2004)  drar  slutsatsen  att  företag med 
färdighetsbaserad  kompetenshantering  måste  marknadsföra  organisationens  kompetensbehov  i 
syfte  att  stimulera  personalen  till  att  utveckla  önskvärd  kompetens.  Lindgren,  Stenmark  och 
Ljungberg (2003) menar att det  i hierarkiska, byråkratiska organisationer tar tid för nya trender och 
intressen  bland  personalen  att  nå  företagsledningen  för  att  där  kunna  omvandlas  till  officiell 
företagsstrategi.  Det  tar  därmed  lång  tid  att  implementera  den  nya  kompetensen  genom 
användande  av  traditionella  jobbeskrivningar  i  kompetenshanteringssystemet.  Lindgren,  Stenmark 
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och Ljungberg (2003) menar att detta arbetssätt kan ta för lång tid och att affärsmöjligheten därmed 
kan vara borta. Detta kan medföra att kompetensen är inaktuell innan denna kommunicerats tillbaka 
till  personalen.  Lindgren,  Stenmark  och  Ljungberg  (2004)  föreslår  att  färdighetsbaserade 
kompetenshanteringssystem  är  en  flexiblare  lösning  som  främjar  lärande  i  syftet  att  bidra  till 
skapandet av organisationens kärnkompetens.  
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2.5 Globala företags implementering av kompetenshanteringssystem 
Hustad och Munkvold (2005) har identifierat tre utmaningar med globala företags implementering av 
kompetenshanteringssystem. Dessa är att designa en väl  fungerande kompetenshanteringsprocess, 
hanterandet av global standardisering kontra lokal praktik samt att engagera personalen.  Hustad och 
Munkvold  (2005)  menar  att  en  väl  fungerande  kompetenshanteringsprocess  behövs  för  att 
möjliggöra ett effektivt användande av ett kompetenshanteringssystem. Där ingår specificerande av 
organisationens  kompetensbehov  vilket  ligger  till  grund  för  skapandet  av  IT‐systemets 
kompetensstruktur.  Hustad  och Munkvold  (2005) menar  att  arbetet  med  detta  ofta  blir  väldigt 
omfattande då det  är  svårt  att  finna  en passande  kategorisering med ett  lämpligt  antal nivåer  av 
kompetensdata  i  IT‐systemet. En anledning  för detta är att  IT‐systemet ska  tillgodose både globala 
samt  lokala  behov. Även  Stenmark  (2004)  beskriver  att  utmaningar  uppstod  vid  skapandet  av  en 
gemensam struktur  för att kategorisera kompetensområden och dess underkategorier. Hustad och 
Munkvold  (2005)  beskriver  att  utmaningarna  uppstår  vid  en  global  standardisering  av  de  lokala 
arbetsprocesserna på grund av att detta kan medföra att  lokala behov  förbises. De  lokala behoven 
kan  exempelvis  ha  sitt  ursprung  i  nationella  och  kulturella  skillnader  gällande  arbetslagar  och 
arbetspolicy. En  standardisering av kompetenshanteringen kan enligt Hustad och Munkvold  (2005) 
även  minska  de  lokala  ledarnas  kreativitet  i  den  lokala  kompetenshanteringsprocessen  med  ett 
försämrat  slutresultat  som  följd.  Slutligen  kan  även  personalens  bristande  motivation  vara  en 
utmaning  vid  IT‐systemets  implementering  och  användning.  Om  exempelvis  personalen  saknar 
direkta  motiv  för  att  uppdatera  informationen  om  den  egna  kompetensen  blir  informationen  i 
kompetensdatabasen  snabbt  inaktuell  (Stenmark, 2004). Sammanfattningsvis kan det därmed vara 
en  utmaning  att  engagera  alla  inblandade  parter  i  implementeringen  av  det  gemensamma 
kompetenshanteringssystemet.  Trots  ett  ökat  intresse  för  IT‐system  avsedda  för 
kompetenshantering  menar  Hustad  och  Munkvold  (2005)  att  det  till  stor  del  saknas  litteratur 
beskrivande de utmaningar som uppstår vid implementering av kompetenshanteringssystem. 

2.6 Syfte 
Syftet är att beskriva hur globala  IT‐företag arbetar med kompetensfrågor ur ett  lokalt och centralt 
ledningsperspektiv  utifrån  behov  av  att  implementera  organisationsgemensamma  arbetsprocesser 
och  IT‐system  för  kompetenshantering.  Beskrivningar  ges  också  av  de  organisatoriska  utmaningar 
som  uppstår  på  ledningsnivå  vid  implementeringen  av  de  organisationsgemensamma 
arbetsprocesserna och  IT‐systemen samt rekommendationer ges  för hur dessa kan hanteras. Syftet 
är därmed att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilka  behov  finns,  på  ledningsnivå  i  globala  IT‐företag,  av  att  implementera 
organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT‐system för kompetenshantering? 

2. Vilka  utmaningar  uppstår,  på  ledningsnivå  i  globala  IT‐företag,  vid  implementeringen  av 
organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT‐system för kompetenshantering? 

3. Hur kan de  identifierade  implementeringsutmaningarna hanteras, på  ledningsnivå,  i globala 
IT‐företag? 
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3 Metod  
Valet  av  forskningsstrategi  baserades  på  att  studiens  syfte  var  att,  ur  ett  centralt  och  lokalt 
ledningsperspektiv,  undersöka  behov  och  utmaningar  vid  globala  IT‐företags  implementering  av 
organisationsgemensamma arbetsprocesser och  IT‐system för kompetenshantering. För att uppfylla 
studiens  syfte  krävdes  djupa  redogörelser  av  centrala  och  lokala  ledares  behov  vilket  därmed  är 
studiens  undersökningsenheter.  Fallstudie  valdes  då  denna  forskningsstrategi,  enligt  Denscombe 
(2000),  inriktar  sig  på  en  eller  några  få  undersökningsenheter  i  syfte  att  erhålla  en  djupgående 
redogörelse  för  händelser,  relationer,  erfarenheter  eller  processer  som  uppträder  i  den  speciella 
undersökningsenheten.    Kvalitativ metod  har  därmed  använts  och  fallstudiens  datainsamling  har 
skett  via  personliga  intervjuer  med  en  central  HR‐chef  och  en  lokal  ledare  vid  ett  globalt  IT‐
konsultföretag  för att möjliggöra djupa och komplicerade redogörelser då detta, enligt Denscombe 
(2000), är den mest  flexibla metoden  för datainsamling. Semistrukturerade  intervjuer användes  för 
att  skapa  ett  fokus  på  forskningsfrågorna  och  samtidigt  tillåta  flexibilitet  gällande  frågornas 
ordningsföljd  samt  skapa  förutsättningar  för  den  intervjuade  att  utveckla  sina  idéer  (Denscombe, 
2000).  För  att  underbygga  valet  av  undersökningsenheter  har  även  semistrukturerade 
telefonintervjuer genomförts med målsättningen att skapa en grundläggande  förståelse  för globala 
företags  arbete  med  kompetensfrågor  ur  ett  ledningsperspektiv.  Insamlad  data  har  analyserats 
deduktivt,  det  vill  säga  utifrån  existerande  teori  och  andra  forskares  tidigare  studier  på  området. 
Forskning  grundas,  enligt  Patel  och  Davidson  (1994),  på  existerande  teorier  vid  användande  av 
deduktiva metoder. 

3.1 Datainsamling 
Semistrukturerade  telefonintervjuer  har  utförts  i  syftet  att  underbygga  valet  av 
undersökningsenheter genom att skapa en grundläggande förståelse för globala företags arbete med 
kompetensfrågor ur ett  ledningsperspektiv.  Intervjuerna  riktade  sig därför  till globala  företag  i ett 
varierat urval av branscher. Dessa var energibranschen, byggbranschen,  industrivaror och  tjänster, 
färg  och  kemi,  tillverkningsindustri,  fordonsindustrin  och  IT‐konsultbranschen.  För  att  erhålla 
beskrivningar  av  globala  företags  arbete  med  kompetensfrågor  ur  ett  ledningsperspektiv 
genomfördes  intervjuer med  tio  stycken  respondenter  vilka  alla  var  ledare  eller  specialister  inom 
respektive företags centrala HR‐avdelning. Samtliga av respondenterna hade mångårig erfarenhet av 
arbete med kompetensfrågor i den aktuella positionen i företaget. 

Fördjupade personliga  intervjuer genomfördes med en  central HR‐chef och en  lokal  ledare  vid ett 
globalt  IT‐konsultföretag.  IT‐konsultföretaget  valdes  på  grund  av  dess  omfattande  och  pågående 
arbete  med  att  implementera  organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för 
kompetenshantering.  Respondenterna  utgjordes  av  en  lokal  ledare  med  personalansvar  och  en 
centralt ansvarig för personalfrågor i företaget. Syftet med urvalet var att belysa lokala och centrala 
ledares  behov  i  arbetet  med  kompetensfrågor  inom  det  studerade  IT‐konsultföretaget. 
Respondenterna  var  kvinnor  i  åldrarna  46  år  och  54  år. De  båda  respondenterna  hade mångårig 
erfarenhet i den aktuella positionen inom företaget. Den centrala HR‐chefens arbetsuppgifter härrör 
kompetens  och  karriärfrågor  samt  performance  management  för  IT‐konsultföretaget  i  Sverige.  I 
detta  ingår att etablera och utveckla organisationsgemensamma arbetsprocesser och  IT‐system  för 
kompetenshantering. Den  lokala  ledaren  har  personalansvar  vid  ett  av  IT‐konsultföretagets  lokala 
kontor  och  är  därmed  högst  delaktig  i  användandet  av  de  organisationsgemensamma 
arbetsprocesserna  och  IT‐systemen  för  kompetenshantering.  Respondenterna  kontaktades  per 
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telefon  och  upplystes  om  att  inget  tvång  förelåg  och  att  de  var  fria  att  avbryta medverkandet  i 
studien när  som helst utan att behöva uppge orsak. De  informerades även om  att  företagets och 
tillika deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt samt att  intervjumaterialet kontrolleras och 
godkännes av respondenterna före publikation. 

Data  har  även  insamlats  genom  en  litteratursökning  i  syftet  att  finna  andra  forskares  studier  av 
globala  företags  implementering  av  kompetenshanteringssystem.  Avsikten  med  materialet  från 
litteratursökningen  är  att möjliggöra  jämförelser med  datamaterial  från  telefonintervjuer  och  de 
personliga  intervjuerna.  De  utvalda  studierna  redovisas  i  kapitlet  –  Globala  IT‐företags 
implementering  av  IT‐system  för  kompetenshantering.  En  litteratursökning  har  även  genomförts  i 
syftet  att  skapa  en  teoretisk  bakgrund  som  presenteras  i  studiens  teorikapitel  – Globala  företags 
kompetenshantering i teorin. 

3.2 Analys 
En  kategorisering  av  intervjumaterialet  genomfördes  med  fokus  på  att  hitta  gemensamma 
meningsbärande  enheter,  vilka  var  resurshantering,  kompetensutveckling och  karriärplanering. De 
meningsbärande enheterna samlades därefter  i kategorier som bestämdes med utgångspunkt  i att 
besvara studiens forskningsfrågor vilka var behov av implementeringen, implementeringsutmaningar 
och  hanterandet  av  dessa.  I  enlighet  med  detta  beskrivs  meningskategorisering  strukturera 
omfattande  och  komplexa  intervjuer  genom  att  intervjumaterialet  kodas  i  kategorier  vilka  kan  ha 
utvecklats  i förväg eller under processens gång (Kvale, 1997). Det kategoriserade  intervjumaterialet 
analyserades med  utgångspunkt  i  studiens  teorikapitel  –  Globala  företags  kompetenshantering  i 
teorin.  Därmed  utfördes  analysen  utifrån  områdena  konkurrensstrategi,  kunskapshantering, 
kompetenshantering, kompetenshanteringssystem och dess implementering. I analyskapitlet gjordes 
även  jämförelser  med  material  från  andra  forskares  tidigare  studier  på  området.  Dessa  studier 
beskrivits i kapitlet – Globala IT‐företags implementering av IT‐system för kompetenshantering . 

3.3 Metoddiskussion 
Fallstudiens  begränsningar  ligger  framförallt  i  dess  trovärdighet  gällande  de  generaliseringar  som 
görs utifrån dess resultat (Denscombe, 2000). Tidigare forskning på området har använts i syftet att 
identifiera  problemställningar,  förtydliga  använda  begrepp  och  stärka  trovärdigheten  i  studiens 
resultat. Materialet  från  jämförande  studier  som  används  i  studiens  analys  är  utförda  av  andra 
forskare  i ett syfte  jämförbart med studiens. Dock har hänsyn tagits till det bristande djup och den 
oklara terminologi som förekommer inom forskningsområdet.  

För  att  stärka  studiens  trovärdighet  har  intervjuguider  med  intervjufrågor  sänts  i  förväg  till 
respondenterna  vid det  studerade  IT‐konsultföretaget  (se bilaga).  Intervjuguiderna utformades  för 
att  belysa  arbetet  med  kompetenskartläggningar  ur  ett  operativt  och  strategiskt  perspektiv. 
Kompetenskartläggningar  fokuserades  då  dessa  spelar  en  central  roll  vid  företags 
kompetenshantering.  Intervjuguiderna utformades för att tematiskt täcka forskningsfrågorna samt  i 
syfte  att  dynamiskt  stimulera  till  ett  positivt  samspel mellan  intervjuare  och  respondent  (Kvale, 
1997).  För  att  säkerställa  dokumentationen  användes  ljudupptagning  då  respondenterna medgav 
detta. Detta  var dock ej möjligt vid  telefonintervjuerna och vid  intervjun med  IT‐konsultföretagets 
lokala  ledare. Denscombe, (2000) menar att respondenterna kan hämmas vid  ljudupptagning då en 
inspelning  kan  upplevas  skrämmande  och  konstlat.  För  att  säkerställa  dokumentationen  vid  de 
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tillfällen  då  ljudupptagning  ej  var  möjlig  gjordes  omfattande  anteckningar.  Intervjumaterialet 
kontrollerades och godkändes av respondenterna. 
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4 Globala företags kompetenshantering i praktiken 
Kapitlet  beskriver  globala  företags  kompetenshantering  samt  de  implementeringsproblem  som 
uppstår  vid  införandet  av  organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för 
kompetenshantering.  Första  avsnittet  beskriver  resultatet  av  telefonintervjuer  som  har  utförts  i 
syftet att ge en grundläggande förståelse för globala företags arbete med kompetensfrågor. Därefter 
redovisas  tidigare  forskning  om  globala  IT‐företags  implementering  av  organisationsgemensamma 
arbetsprocesser och IT‐system för kompetenshantering. Kapitlet avslutas med en fördjupad studie av 
ett globalt  IT‐företags  företags  implementering av organisationsgemensamma arbetsprocesser och 
IT‐system för kompetenshantering ur ett lokalt och centralt ledningsperspektiv. 

4.1 Globala företags kompetenshantering 
Avsnittet beskriver  resultatet av de  telefonintervjuer  som utförts  i  syftet att  ge en grundläggande 
förståelse  för  globala  företags  kompetenshantering.  Telefonintervjuerna  riktade  sig  till  globala 
företag  tillhörande  energibranschen,  byggbranschen,  industrivaror  och  tjänster,  färg  och  kemi, 
tillverkningsindustri,  IT‐konsultbranschen samt  fordonsindustrin.  Intervjuerna genomfördes med ett 
tiotal  respondenter  som  alla  var  ledare  eller  specialister  inom  respektive  företags  centrala  HR‐
avdelning och hade mångårig erfarenhet av arbete med kompetensfrågor. 

Samtliga respondenter beskrev att kompetenshanteringens syfte är att säkerställa företagens tillgång 
till rätt kompetens nu och  i framtiden. Kompetensbehovet styrs främst utifrån marknadens krav på 
företaget.  Dessa  krav  sammankopplas  med  företagets  organisationskultur  och  krav  på 
spetskompetens  inom  verksamhetens  teknikområden.  I  flertalet  företag  pågår  ett  arbete med  att 
skapa  gemensamma  kompetenskrav  och  arbetsprocesser mellan  företags  lokala  avdelningar  samt 
även globalt mellan företag i en koncern.  Samtliga respondenter menade att man arbetar utifrån en 
övergripande kompetensstrategi vars syfte är att identifiera kompetensbehov och jämföra detta med 
företagets  kompetenstillgångar  för  att  därigenom  finna  kompetensgap.  Kompetensgapen  visar 
företagets  rekryteringsbehov  och  behov  av  kompetensutveckling.  För  att  stödja  arbetet  med 
kompetensfrågor använder sig samtliga företag av IT‐system. Flertalet respondenter beskrev även ett 
tidigare arbete eller att  arbete pågår med att  implementera organisationsgemensamma  IT‐system 
för  kompetenshantering.  Ett  omfattande  och  pågående  arbete  med  att  skapa 
organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  identifierades  vid  företaget  i  IT‐
konsultbranschen. På central  ledningsnivå  i de undersökta  företagen  ses ett gemensamt  IT‐system 
kunna  generera beslutsunderlag  i  kompetensfrågor  genom  att  synliggöra  antalet  resurser med  en 
viss given kompetens. Lokalt i företagens avdelningar syftar IT‐systemet till att skapa stöd för lokala 
ledare  i  dess  arbete  med  kompetensfrågor.  Flertalet  av  respondenterna  ansåg  att  lokala 
ledarskapsfrågor  var  en  viktig  del  i  företagens  arbete  med  att  säkerställa  tillgången  till  rätt 
kompetens. 

Samtliga  företag  arbetar  med  kompetensbedömningar  utifrån  kompetensmodeller  som  anger 
kompetensområden och nivåer. Omfattningen av dessa modeller  skiljer  sig väsentligt åt mellan de 
undersökta företagen samt även mellan avdelningar och mellan företag i en koncern. Mestadels sker 
en självutvärdering av personalens egen kompetens som därefter diskuteras med närmsta chef vid 
medarbetarsamtal. Dessa utvärderingar är mer eller mindre detaljstyrda  från central  ledningsnivå  i 
organisationen.  Vanligt  förkommande  bland  de  undersökta  företagen  är  att  arbetsprocessen  och 
bedömningskriterierna  av  vissa  generella  kompetensområden  styrs  på  central  nivå  emedan 
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bedömningen av spetskompetens utformas på lokal nivå utifrån lokala krav. Registrering och lagring 
av kompetensdata sker företrädelsevis lokalt men det förekommer även IT‐system som möjliggör en 
aggregering  av  kompetensdata  för  exempelvis  certifieringar  och  utbildningar.  Den  aggregerade 
kompetensdatan används på central leningsnivå för bedömningar av den samlade kompetensnivån i 
företaget. Detta är av vikt  för att  få en bild av om  företaget har  tillräckliga  resurser  för hela dess 
affärsverksamhet.  Utifrån  denna  information  sker  beslutsfattande  på  central  ledningsnivå  om 
generella  behov  av  rekrytering  och  kompetensutveckling.  Analyser  utförs  exempelvis  av  antal 
tillgängliga  resurser med en viss given  kompetens utifrån de kompetenskrav marknaden  ställer på 
företaget.  Ett  annat  exempel  är  generell  mätning  av  det  totala  antalet  utbildningstimmar  för 
säkerställande  av  att  kompetensutveckling  sker.  På  lokal  ledningsnivå  används  dokumentationen 
främst  för  att  säkerställa  att  lokala  kompetenskrav  uppnås  då  detta  är  en  förutsättning  för 
produktionen och att även fortsättningsvis generera affärer. Dokumentationen används för att skapa 
en  kontinuitet  i  den  kompetensutvecklingsplan  som  utformas  i  samarbete  mellan  chef  och 
medarbetare. Andra  viktiga områden  där  dokumentationen  spelar  en  viktig  roll  är  exempelvis  vid 
sökande  efter  nyckelpersoner,  vid  en  generationsväxling,  avveckling  och  för  en  strukturerad 
konsultväxling. 

En  generell  frågeställning  inom  området  för  kompetenshantering  är  hur  utformningen  av 
arbetsprocesser och IT‐system ska balanseras mellan övergripande och detaljnivå. En faktor som, av 
flertalet respondenter, ansågs avgörande för detta är ledares kompetensutveckling. Andra områden 
som varit högaktuella den senaste tiden är etik och värderingar, arbetsmiljö och säkerhetsutbildning 
samt  den  alltid  lika  aktuella  tekniska  spetskompetensen  vilken  är  högst  branschspecifik.  En  av 
respondenterna  beskriver  exempelvis  att  det  egna  företaget  samt övriga  företag  i  byggbranschen 
satsat  stora  resurser på att  skapa  spetskompetens hos dess  inköpare under den  senaste  tiden. En 
mer  generell  trend  bland  de  undersökta  företagen  är  arbetet med  att  behålla  värdefull  personal 
under den gångna högkonjunkturen. Detta har resulterat i stora satsningar på kompetensutveckling 
då det av flertalet respondenter anses vara den viktigaste faktorn för att behålla företagets personal. 
De  studerade  företagen  erbjuds  via  omfattande  kontakter med  säljare  en mängd  produkter  och 
tjänster  inom  kompetenshantering. De  vanligaste är kompetensanalyser, kompetensutveckling och 
IT‐system. Kompetensanalyser utförs företrädelsevis  internt  i dessa stora  företag och är därför  inte 
en  attraktiv  tjänst.  Även  kompetensutveckling  bedrivs  ofta med  interna  resurser  i  de  studerade 
företagen  men  det  är  också  vanligt  med  större  upphandlingar  via  externa  leverantörer  av 
utbildningar. IT‐ system avsedda för kompetenshantering sågs av en respondent främst vara en fråga 
för  företagets  IT‐avdelning.  En  av  respondenterna  angav  att  utvecklingen  av  IT‐system  för 
kompetenshantering går mot att dessa integreras med verksamhetens övriga ledningssystem och att 
de därmed också upphandlas från en och samma leverantör.  
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4.2 Globala ITföretags implementering av kompetenshanteringssystem  
Avsnittet  beskriver  tidigare  forskning  om  globala  företags  implementering  av 
organisationsgemensamma IT‐system och arbetsprocesser för kompetenshantering. Beskrivningarna 
är utformade i enlighet med studiens syfte och skildrar därmed behov, implementeringsutmaningar 
och hanterandet av dessa. Materialet är hämtat från studier vid Ericsson, Microsoft IT, Volvo IT och 
Semcon. 

4.2.1 Semcon  
Semcon har deltagit  i ett standardiseringsinitiativ  inom strategisk kompetensförsörjning och blev år 
2004 världens  första  företag som certifierats enligt standarden  för strategisk kompetensförsörjning 
enligt SS 62 40 70. En certifiering är en bekräftelse, från en utomstående part, som indikerar att man 
arbetar  på  ett  bra  och  effektivt  sätt  (Valideringscentrum,  2004b).  Lindström,  2007  belyser  att 
Semcons  arbete  med  standarden  även  ledde  till  ett  behov  av  att  vidareutveckla  företagets 
kompetensdatabas, KOMPIS. Det nya IT‐systemet, benämnt K2, utvecklades internt då man ansåg att 
det  inte fanns ett kompetenshanteringssystem på marknaden som uppfyllde företagets nytillkomna 
behov.  K2  utvecklades  i  syftet  att  hantera  företagets  kompetens  i  enlighet med  standarden  för 
strategisk kompetensförsörjning, SS 62 40 70. 

K2  bestod  av  en  CV‐modul,  kompetensskattningsmodul  och  en  personlig  utvecklingsmodul.  CV‐
modulen  var  en  lista  för  utbildningar  och  genomförda  affärsuppdrag  samt  en  övergripande 
presentation  av  individens  professionella  roll  och  erfarenheter.  Kompetensskattningsmodulen  var 
uppbyggd av ett kompetensträd som  syftade  till att vara heltäckande  för organisationen. Modulen 
för  personlig  utveckling  användes  främst  vid medarbetarsamtal  då  personalen  i  samråd med  den 
berörda chefen registrerade kompetensutvecklingsmål. Dessa mål var till skillnad från informationen 
i  övriga  moduler  endast  tillgänglig  för  individen  och  den  berörda  chefen.  Kompetenserna  i 
kompetensträdet  var  indelade  i  tre  huvudkategorier  nämligen  fackkompetens,  affärsmässig 
kompetens och  social kompetens. Till  fackkompetens  räknades exempelvis programmering och att 
ha affärsmässig kompetens innebar att känna till Semcons mål, metoder, verktyg och kunder. Social 
kompetens  var  exempelvis  förmågan  att  kommunicera,  servicekänsla  och  självständighet.  Varje 
avdelningschef valde, genom filtrering, vilka kompetenser som var relevanta för avdelningen i syftet 
att  göra  kompetensträdet mera  överskådligt  för  dess  användare. Medarbetarna  hade  dock  även 
tillgång  till  övriga  kompetenser  och  kunde  därmed  även  registrera  denna  kompetens.  Semcons 
definition  av  kompetens  sägs  bestå  av  kunskap,  erfarenhet  och  vilja.  Varje  kompetens  i 
kompetenshanteringssystemet  skattades  utifrån  en  femgradig  skala,  från  ingen  kompetens  till 
exceptionell kompetens. Det var upp till varje avdelning att skapa beskrivningar för att skapa stöd för 
bedömning av personalens  kompetensnivåer. Fackkompetenserna bedömdes  i grupp utifrån dessa 
beskrivningar. Affärsmässig och  social kompetens bedömdes  främst  i personliga medarbetarsamtal 
mellan medarbetare  och  den  berörda  chefen men  kunde  också  bedömas  i  grupp  om  det  ansågs 
lämpligt  utifrån  gruppens  mognadsgrad.  Semcon  hade  även  utarbetat  kompetenskrav  för 
organisationens  olika  jobbroller. Därigenom  förväntades  de  interna  karriärvägarna  tydliggöras  för 
personalen.  Kompetenshanteringssystemet  möjliggjorde  analyser  av  kompetensbehov  på  individ‐ 
och avdelningsnivå. Vid Semcon insågs det i samband med detta att kompetensutveckling inte enbart 
handlar om traditionella utbildningar och kurser utan även om nätverkande och projektbemanning.  
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4.2.2 Microsoft IT 
Davenport  (1997)  belyser  att  Microsoft  är  en  organisation  vars  framgångar  beror  på  dess 
extraordinära  förmåga att  rekrytera  rätt personal. En av anledningarna  till att Microsoft var  i stort 
behov  av  tillgång  till  rätt  kompetens  beskrevs  vara  den  snabba  utvecklingen  i  branschen.  Dessa 
kompetenskrav ställdes inte enbart på produktutvecklande personal utan även på Microsofts interna 
IT‐avdelning, Microsoft IT. Detta då användandet av den senaste tekniken i branschen ansågs vara en 
viktig  konkurrensfaktor. Vid  tidpunkten  för Davenports  (1997)  studie hade Microsoft  IT över 1000 
anställda  vars  uppgifter  var  att  utveckla  applikationer,  bygga  infrastruktur  och  sköta  den  interna 
driften av datorer och nätverk.  

Målsättningen att alltid använda den  senaste  tekniken  i branschen  skapade ett  stort behov av att 
identifiera  och  utveckla  kompetens.  Målet  för  den  organisationsgemensamma 
kompetenshanteringen  på Microsoft  IT  beskrevs  därmed  vara  att  överföra  och  bygga  kunskap  i 
organisationen  i  syftet att alltid använda den  senaste  tekniken  i branschen. Detta  förväntades  ske 
genom att personalen gjordes medvetna om kompetenskrav och tillgängliga utbildningar kopplat till 
dessa  krav.  Den  organisationsgemensamma  kompetenshanteringen  förväntades  också  leda  till  en 
bättre  matchning  mellan  personal,  jobb  och  team.  Det  övergripande  målet  med  att  bedöma 
personalens  kompetens  var,  i  linje med detta, att bygga en  sökbar kompetensdatabas  som  kunde 
användas  i hela Microsofts organisation  vid  resurshantering. Detta  ansågs  vara nödvändigt då det 
inte  ansågs  vara  möjligt  för  ledare  att  överblicka  tillgängängliga  resurser  vid  skapandet  av 
projektteam.  

Vid Microsoft IT startades därför, år 1995, ett pilotprojekt för att skapa ett organisationsgemensamt 
kompetenshanteringssystem.  Projektet  kallades  SPUD  (Skills  Planning  `und'  Development)  och 
innebar  skapandet  av  kompetenskrav  och  dess  koppling  till  organisationens  jobbroller.  Projektet 
innefattade till en början 80 personer. Fullskalig implementering, för de 1000 anställda vid Microsoft 
IT, skedde under tiden för Davenports (1997) studie och planer fanns på att projektet slutligen skulle 
kunna  innefatta  hela  Microsofts  organisation.  SPUD‐projektet  leddes  av  ”Learning  and 
Communication Resources group” inom Microsoft IT vilka också hade till uppgift att sköta träning och 
utbildning  av  Microsofts  IT‐personal.  SPUD‐projektet  innefattade  fem  större  områden  vilka  var 
utveckling  av  en  struktur  för  kompetensområden  och  nivåer;  definierande  av  jobbspecifika 
kompetenser; bedömning av personalens  individuella  jobbprestationer baserat på dess kompetens; 
implementering  av  kompetensområden  i  ett  online‐system  samt  länkande mellan  kompetenskrav 
och utbildningserbjudanden. Kompetensstrukturen vid Microsoft IT bestod av fyra delar vilka beskrev 
grundläggande,  unik,  global  och  universell  kompetens.  Vid  utformning  av  kompetensstrukturens 
kompetenskrav utgick man  från tidigare definierade grundkrav  för olika  jobbroller. Dessa användes 
för  att  beskriva  grundläggande  kompetens  i  den  nya  kompetensstrukturen.  Unik  kompetens  var 
kopplat till en specifik jobbroll emedan global kompetens kopplades till en speciell funktion eller del 
av  organisationen.  Universell  kompetens  var  kompetenskrav  riktade  till  alla  i  organisationen.  De 
beskrivna kompetenskraven kunde vara  riktade mot att gälla  specifika metoder eller verktyg, men 
även exempelvis beskriva  förmågan att  tänka och  resonera abstrakt.  I  kompetensstrukturen  fanns 
det  sammanlagt  beskrivningar  av  137  specifika  metoder  eller  verktyg  och  200  av  de  övriga 
kompetenskraven.  Varje  kompetenskrav  definierades  även  i  fyra  kompetensnivåer  från 
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grundläggande nivå,  arbetsnivå,  ledarskapsnivå  till  expertnivå.  För  att underlätta bedömningen  av 
kompetensnivåerna fanns tre till fyra beskrivningar av kompetenskrav att tillgå för varje nivå. 

 Arbetet med att definiera jobbspecifika kompetenser utfördes av chefer för de berörda jobbrollerna. 
En utmaning som uppstod  i samband med detta var att arbetet med att bedöma kompetenskraven 
för en enda  jobbroll var väldigt  tidskrävande och  tog mellan  två och  tre  timmar att utföra. För att 
underlätta  arbetet  uppmanades  cheferna  att  endast  bedöma  de  högst  prioriterade 
kompetenskraven, det vill säga de kompetenskrav som krävde de högsta kompetensnivåerna. Nästa 
steg var att bedöma personalens kompetens  i deras  jobbroll. Detta utfördes,  i ett  inledningsskede, 
genom  att  både  medarbetaren  och  chefen  gjorde  en  egen  uppskattning  om  medarbetarens 
kompetensnivå där båda hade tillgång till kompetensnivåernas beskrivningar av kompetenskrav. Med 
detta  som  diskussionsunderlag  gjordes  därefter  en  gemensam  bedömning  av  medarbetarens 
kompetensnivå.  Slutligen  skulle  hela  arbetsgruppen  medverka  vid  denna  bedömning.  Under 
pilotprojektet uppmärksammades att det var extremt krävande både för personalen och för cheferna 
att  ge  rättvisande  kompetensbedömningar. Man  tror dock  att  detta  underlättas  under  ett  senare 
skede av implementeringen då detaljerade kompetensbeskrivningar skapats. 

4.2.3 Volvo IT 
Lindgren,  Stenmark,  Ljungberg  (2003)  genomförde  år  2000  en  studie  på  Volvo  IT  vilket  var  ett 
kompetenscenter  för  IT‐service  som  ingick  i Volvo Group. Organisationen hade  vid  tidpunkten  för 
studien cirka 2400 anställda över hela världen. Studien beskriver att man vid Volvo IT insett fördelen 
med att veta vem som besitter viss kunskap inom organisationen vilket beskrivs ha varit anledningen 
till  att  man  i  juni  1999  startade  ett  pilotprojekt,  där  målet  var  att  implementera  ett 
organisationsgemensamt  kompetenshanteringssystem.  IT‐systemet  var  Tieto  Persona/Human 
Resource, utvecklat av Tieto Datema. IT‐systemet förväntade stödja kartläggning, kategorisering och 
visualisering av organisationens  samlade kompetens. Detta  förväntades underlätta organisationens 
kompetensbehovsanalyser.  Kompetensbehovsanalysen  syftade  till  att  utvisa  hur  personalens 
kompetens överensstämde med givna arbetsuppgifter samt hur kritisk kompetens kunde distribueras 
inom arbetsgrupper. Lindgren, Stenmark, Ljungberg (2003) menar att man på Volvo IT planerade att 
använda  dessa  analyser  till  resursplanering;  intern  och  extern  rekrytering;  karriär  och 
medarbetarsamtal; sammansättning av arbetsgrupper; projektbemanning och affärsutveckling. Detta 
beskrevs motsvara organisationens kompetenshantering på kort och på lång sikt. 

Kompetenshanteringssystemet  var  baserat  på  en  fördefinierad  kompetensstruktur  där  kompetens 
var definierat att motsvara funktionella och tekniska färdigheter. Med funktionella färdigheter avsågs 
praktiska  arbetsuppgifter  varvid  tekniska  färdigheter  avsåg metoder  eller  tekniker  för  att  utföra 
arbetsuppgifterna.    Varje  färdighet  bedömdes  utifrån  en  femgradig  skala  graderad mellan  ingen 
kompetens  till  expertkompetens.  Systemet  implementerades  uppifrån  och  ner,  där 
kompetensstrukturen  fördefinierades  av  ledningen.  Stenmark  (2002) drar  slutsatsen  att Volvo  IT:s 
organisationsstruktur var hierarkisk och att detta reflekterades i Volvo IT:s sätt att implementera det 
nya kompetenssystemet.   Detta märktes också då endast  ledarna hade tillgång till de underställdas 
kompetens emedan den övriga personalen endast hade tillgång till den egna kompetensprofilen.  

Flera  utmaningar  uppstod  vid  implementeringen  av  kompetenshanteringssystemet  på  Volvo  vilka 
beskrivs av Stenmark (2004). Dessa uppstod vid Volvo IT:s försök att skapa en gemensam struktur för 
att kategorisera kompetensområden och dess underkategorier. Arbetet med att skapa en gemensam 
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struktur  som  hela  organisationen  kunde  acceptera  var  långt  mer  resurskrävande  än  vad 
projektgruppen hade kunnat föreställa sig och i en förlängning av detta såg man sig även tvungen att 
skapa en permanent underhållsgrupp med  syftet att kontinuerligt uppdatera kompetensområdena 
då  dessa  ständigt  förändras.  Kontinuerlig  uppdatering  av  kompetensdata  krävdes  också  av  den 
kartlagda personalen då  informationen  i kompetensdatabasen  snabbt blev  inaktuell. Detta  skedde 
inte eftersom personalen på Volvo IT inte hade några direkta motiv för att uppdatera informationen 
om  den  egna  kompetensen.  Personalen  såg  ingen  direkt  användning  av 
kompetenshanteringssystemet  då  de  endast  hade  tillgång  till  den  egna  kompetensdatan  vilket 
medförde  att  systemet  inte  kunde  användas  i  det  dagliga  arbetet  med  att  hitta  personer  med 
eftersökt kompetens. 

4.2.4 Ericsson 
Vid tidpunkten för Hustad och Munkvolds (2005) studie var Ericsson ett globalt IT‐företag etablerat i 
över  140  länder  och  med  ungefär  52 000  medarbetare.  Ericssons  ledning  menade  att 
kompetenshantering  innebär  att  hålla  sig  informerad  om  den  existerande  kompetenssituationen; 
definiera  framtida  kompetensbehov  relaterat  till  strategisk  planering,  visioner, mål  och  scenarier 
samt  att  kontinuerligt  arbeta  med  att  fylla  organisationens  kompetensbehov. 
Kompetenshanteringsprocessen vid Ericsson beskrivs, av Hustad och Munkvold (2005), bestå av tre 
steg  nämligen  analys,  planering och  implementering.  I  analyssteget  identifierades organisationens 
strategiska,  kritiska  och  föråldrade  kompetenskrav.  De  strategiska  och  kritiska  kompetenskraven 
beskrev  organisationens  lång‐  och  kortsiktiga  kompetenskrav  emedan  föråldrade  kompetenskrav 
beskrev  kompetensområden  som  inte  längre  var  av  intresse  för organisationen. Kompetenskraven 
fastställdes  genom  analys  av  framtida marknads‐ och  teknologikrav med  utgångspunkt  i  Ericssons 
strategiska  plan.  Kompetenskraven  användes  som  bas  för  mätning  av  den  aktuella 
kompetenssituationen i företaget, det vill säga organisationens och den individuella kompetensnivån. 
Mätandet  av  individuell  kompetens  skedde  vid  medarbetarsamtal,  där  personalen  och  den 
överordnade enades om den aktuella kompetenssituationen. Analysen visade även organisationens 
totala  kompetensbehov och utfördes utifrån de  identifierade  kompetenskraven och den  kartlagda 
kompetenssituationen i företaget. Det andra steget i Ericssons kompetenshanteringsprocess bestod i 
planering  av  hur  kompetensbehovet  skulle  tillgodoses  vilket  beskrevs  ha  utförts 
organisationsövergripande  såväl  som  på  individuell  nivå.  Tredje  steget  i 
kompetenshanteringsprocessen  var  implementeringen  av  de  planerade  kompetenshöjande 
åtgärderna.  Detta  bestod  i  att  skapa  detaljplaner  för  hur  teoretiska  kurser,  praktisk  inlärning, 
jobbrotation och projektbemanning skulle tillgodose det analyserade kompetensbehovet. Hustad och 
Munkvold  (2005)  menar  att  kompetenshantering  även  spelade  en  nyckelroll  i  skapandet  av 
kunskapsnätverk och  att  kompetenshanteringssystemets  funktionalitet  bidrog  till  detta  genom  att 
göra personalen medveten om varandras intressen. Hustad och Munkvold (2005) identifierar vid sin 
studie av Ericsson  flertalet exempel på sådana nätverk bestående av exempelvis seniora  ingenjörer 
eller  företagets HR‐chefer. Dessa nätverk skapades utifrån personalens motivation  för att söka och 
dela  kunskap.  Ledningens  uppgift  i  denna  process  ansågs  vara  att  stimulera  och  skapa 
samstämmighet  mellan  nätverkens  och  organisationens  mål.  Hustad  och  Munkvold  (2005)  drar 
slutsatsen  att  detta  krävde  ett  försiktigt  balanserande mellan  kontroll  och  underlättande  av  det 
spontana bildandet av sådana nätverk. 
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Ericsson  hade  tidigare  använt  en  mängd  olika  IT‐system  för  att  hantera  kunskapsspridning  och 
kompetensfrågor  (Hellström  et  al.,  2000).  Ericsson  i  Norge  hade  exempelvis  tidigare  hanterat 
kompetensfrågor  via  en  enkel  Excel‐applikation  och manuella  pappersbaserade  lösningar  (Hustad 
och Munkvold, 2005). Ett exempel på ett  lokalt kompetenshanteringsinitiativ var Stargate viket var 
ett  online‐system  för  att  systematisera  strategiska  kompetensområden  för  Ericssons  interna 
konsulter.  Stargate  syftade  till att  vara ett  komplett  verktyg  för  kompetenshantering  innefattande 
CV, kompetensprofil och sökfunktion för att kunna finna personal med eftersökt kompetens. Baladi 
(1999)  belyser  att  man  samtidigt  med  användandet  av  Stargate  utvecklat  ett  system  för 
kompetensutveckling och karriärplanering benämnt Talent Tool i syftet att hantera kompetensfrågor 
på  såväl  individuell  som  organisatorisk  nivå.  På  grund  av  att  en  gemensam  strategi  saknats  för 
användandet  av  ett  standardiserat  IT‐system  för  kompetenshantering  förblev  Talent  Tool  en  lokal 
företeelse i ett antal länder (Hustad och Munkvold, 2005). Hellström et al. (2000) drar slutsatsen att 
Ericssons  decentraliserade  organisationsstruktur  har  resulterat  i  att  flertalet  lokala  IT‐system  för 
kompetenshantering  har  vuxit  fram.  Författarna  hävdade  att  decentraliserade 
kompetenshanteringsinitiativ  bör  främjas  i  en  decentraliserad  organisation  som  Ericsson  och  att 
dessa initiativ därefter bör samordnas centralt genom skapande av ett gemensamt nätverk. 

Baladi  (1999)  diskuterar  att  Ericsson  redan  hade  en  välutvecklad  kompetenshantering  men  att 
problemet  var  avsaknaden  av  ett  gemensamt  IT‐system  för  detta  ändamål.  Denna  avsaknad 
föranledde  en  långsam,  svårhanterlig  och  tillfällig  kompetenshanteringsprocess med  låg  kvalitet. 
Även Hellström et al. (2000) belyser att Ericsson hade en välutvecklad kompetenshantering men att 
avsaknaden  av  ett  gemensamt  IT‐system  för  kompetenshantering,  på  global  basis,  begränsade 
hastigheten  och  effektiviteten  i  kompetenshanteringsprocessen.  Hustad  och  Munkvold  (2005) 
förklarar  att  Ericssons  behov  av  att  implementera  ett  organisationsgemensamt  IT‐system  var  att 
företaget opererade på en dynamisk marknad där det kontinuerligt ställdes nya kompetenskrav där 
personal  och  enheter  flyttades  samt  att  projekt  ofta  överträdde  såväl  organisatoriska  som 
geografiska gränser. Detta skapade ett akut behov av att kunna dela kompetens och kommunicera 
kompetensfrågor  på  ett  strukturerat  och  flexibelt  sätt,  vilket  resulterade  i  skapandet  av  en 
gemensam  arbetsprocess  och  IT‐system  för  kompetenshantering.  Hustad  och  Munkvold  (2005) 
beskriver att  fördelarna med detta sågs vid betraktelse av organisationen som helhet men även på 
chefs‐ och personalnivå. På organisationsnivå sågs främst fördelar med att beslutsstöd skapades för 
utveckling av strategisk kompetens. Detta skedde genom  identifiering av de olika affärsenheternas 
kompetensbehov  i  syfte  att  försäkra  sig  om  en  global  kompetensutveckling  inom  de  aktuella 
affärssegmenten. Affärsenheternas kompetensbehov  låg  till grund  för utvecklandet av personalens 
individuella  kompetensutvecklingsplanering  i  syftet  att  stödja organisationens  strategiska mål. Det 
organisationsgemensamma kompetenshanteringssystemet stödde det globala sökandet av personal 
med  expertkunskaper.  Det  underlättade  allokering  av  personalen  i  syfte  att  utbyta  och  dela 
kompetens  mellan  de  olika  affärsenheterna.  På  chefsnivå  sågs  främst  fördelar  med  den 
organisationsgemensamma kompetenshanteringen  i  form av möjligheten  till en detaljerad översikt 
över  organisationens  kompetens.  Kompetensprofiler  och  statistik  för  personal,  positioner  och 
organisationens enheter  gav en ökad  flexibilitet, hastighet och precision  genom  att  visa  vem  som 
besitter viss kompetens  i hela den globala organisationen. Detta gav en effektivare användning av 
hela organisationens samlade kompetens vid exempelvis bemanning av projektteam utifrån speciella 
kompetenskrav. På  individnivå  förväntades ett standardiserat kompetenshanteringssystem ge ökad 
medvetenhet  och  fokus  på  personalens  kompetensutveckling.  Baladi  (1999)  belyser  att man  vid 
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Ericsson  såg  positiva  effekter med  ett  organisationsgemensamt  IT‐system  såsom  att  de  anställda 
blivit mer angelägna om att utveckla sin kompetens då de såg möjligheten att marknadsföra denna i 
syfte att erhålla oväntade och intressanta uppdrag. 

Hellström  et  al.  (2000)  förklarar  att  Ericsson  hade  ett  organisationsgemensamt 
kompetenshanteringssystem  i  syfte  att  fastställa  lång‐  och  kortsiktiga  kompetensbehov. 
Kompetensbehoven  fastställdes  utifrån;  Ericssons  strategiska  plan,  budget,  scenarier m.m.  Dessa 
jämfördes mot  en  kompetensprofil  bestående  av;  teknisk  och  professionell, mellanmänsklig  samt 
affärsmässig  kompetens.  Professionell  kompetens  innebar  kompetens  kopplat  till  specifik 
verksamhet,  yrke  eller  uppgift  där  exempel  på  detta  var  teknisk  design,  produktkunskap  och 
ekonomikunskaper.  Mellanmänsklig  kompetens  var  kopplat  till  interaktion  mellan  individer, 
exempelvis arbete i grupp, kommunikationsförmåga och kulturell medvetenhet. Affärskompetens var 
relaterat  till  förståelse av  företagets affärsverksamhet, det vill  säga kunskap om Ericsson och dess 
kunder. Personalens kompetensnivåer bedömdes via en femgradig skala från trainee till expert och 
utifrån  detta  erbjöds  personalen  kompetensutveckling.  Bedömningen  skedde  vid  personalens 
medarbetarsamtal  vilket,  av  Hustad  och  Munkvold  (2005),  beskrivs  vara  en  vital  del  av 
kompetenshanteringsprocessen.  Förutom  tillgång  till  personalens  historiska  kompetensdata  gav 
systemet  även  tillgång  till  en  individuell  kompetensprofil  som  beskrev  nuvarande  kompetensnivå, 
framtida  kompetensmål  samt  en  karta  över  behov  av  kompetensutveckling.  Personalens 
kompetensprofiler  kunde  också  aggregeras  till  en organisationsövergripande  kompetensprofil  som 
visade  hela  organisationens  kompetensnivå  samt  utifrån  framtida  kompetensmål  även 
organisationens hela kompetensutvecklingsbehov.  

Ericsson  implementerade  år  2002  ett  IT‐system  för  kompetenshantering  gemensamt  för  hela  den 
globala  organisationen  (Hustad  och Munkvold,  2005). Det  valda  systemet  var  SAP HRMS  (Human 
Resource Management System) och ingick i Ericssons initiativ att via affärssystemet SAP R/3 integrera 
alla de stora verksamhetsområdena. Det nya kompetenshanteringssystemet implementerades i hela 
organisationen  med  avsikten  att  avbryta  all  tidigare  användning  av  lokala 
kompetenshanteringssystem. Hustad och Munkvold  (2005) belyser att man  till viss del ändå behöll 
lokala kompetenskataloger då kompetensområden saknats i det gemensamma IT‐systemet. Det nya 
systemets  kompetensplaneringsmodul  utformades  i  enlighet  med  Ericssons  tidigare 
kompetenshanteringsprocess och motsvarade därmed en  fortsatt utveckling av principerna  i ett av 
de  tidigare  lokala  systemen  kallat  Talent  Tool.  De  utmaningar  som  identifierades  vid 
implementeringen  av  ett  organisationsgemensamt  IT‐system  för  kompetenshantering  vid  Ericsson 
förklaras,  av  Hustad  och Munkvold  (2005),  vara  relaterade  till  skapandet  av  en  väl  fungerande 
arbetsprocess, hanterandet av spänningen mellan global standardisering och  lokal praktik samt att 
engagera personalen.   Hustad och Munkvold  (2005)  förklarar att en väl  fungerande arbetsprocess 
behövdes  för att möjliggöra ett effektivt användande av kompetenshanteringssystemet och att det 
däri  ingick specificerande av organisationens kompetensbehov vilket  låg till grund  för skapandet av 
IT‐systemets  jobbprofiler. Hustad och Munkvold  (2005) påpekar att arbetet med detta blev väldigt 
omfattande då det var  svårt att  finna en passande kategorisering med ett  lämpligt antal nivåer av 
kompetensdata  i  IT‐systemet.  En  anledning  till  detta  var  att  kompetenskatalogen  skulle  tillgodose 
både  globala  samt  lokala  behov.  Hustad  och Munkvold  (2005)  belyser  att  utmaningar  även  kan 
uppstå i en global standardisering av de lokala arbetsprocesserna på grund av att en standardisering 
kan medföra att de  lokala behoven  förbises. De  lokala behoven kan  till exempel ha  sitt ursprung  i 
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nationella  och  kulturella  skillnader  gällande  arbetslagar  och  arbetspolicy.  En  standardisering  av 
kompetenshanteringen kan därmed, enligt Hustad och Munkvold (2005), minska de  lokala  ledarnas 
kreativitet  i  den  lokala  kompetenshanteringsprocessen med  ett  försämrat  slutresultat  som  följd. 
Slutligen kan även personalens motivation till att bidra  i systemets  implementering och användning 
vara en utmaning. Det kan därmed vara svårt att engagera alla inblandade parter i implementeringen 
av det  gemensamma  kompetenshanteringssystemet. Hustad och Munkvold  (2005) drog  slutsatsen 
att  Ericssons  centralt  styrda  implementering  av  ett  organisationsgementamt  IT‐system  för 
kompetenshantering krävde ett försiktigt balanserande av; å ena sidan hänsynstagande till den lokala 
kulturen  och  traditionen  gällande  kompetenshantering  vid  de  enskilda  lokala  enheterna;  å  andra 
sidan behovet av centraliserad koordinering och standardisering. 

4.3 Kompetenshantering i ett globalt IT‐konsultföretag 
Avsnittet beskriver kompetenshantering i ett globalt IT‐konsultföretag utifrån ett ledningsperspektiv. 
Beskrivningen visar centrala och lokala ledares behov av organisationsgemensamma arbetsprocesser 
och IT‐system för kompetenshantering samt avslutas med att belysa de utmaningar som uppstår vid 
IT‐konsultföretagets  implementering  av  organisationsgemensam  kompetensutveckling  och 
karriärplanering.  

Det studerade IT‐konsultföretaget har historiskt sett vuxit generiskt och genom en mängd uppköp av 
små och medelstora  IT‐konsultföretag  i Sverige  för att  slutligen  självt nyligen kommit att  ingå  i en 
globalt omspännande koncern. Företaget har en decentraliserad organisationsstruktur där de lokala 
kontoren till stor del drivs som självständiga affärsenheter. Den centrala HR‐chefen beskriver att det 
ända sedan  företagets start har  funnits en  stark entreprenörskänsla som  företagsledningen  lyckats 
bevara trots tillväxt då detta präglat strategin vid integrationen av förvärvade enheter. 

Företagets  lokala  ledare  beskriver  att  personalens  kompetensutveckling  och  karriärplanering 
mestadels  varit  en  lokal  angelägenhet mellan  den  anställde  och  dess  chef.  Kompetensfrågor  har 
främst behandlats vid nyrekrytering och de medarbetarsamtal som utförts vid två till tre tillfällen per 
år. För att stödja  ledares arbete vid medarbetarsamtalen har exempelvis en  jobbmatris utvecklats  i 
en av företagets enheter. Jobbmatrisen beskriver kompetenskrav för olika jobbroller inom enheten, 
till  exempel  systemutvecklare  1,  2  och  3.  Data  om  personalens  kompetensutveckling  och 
karriärplanering har  därmed  endast  varit  tillgänglig  för den  lokala  ledaren  varför  kunskapen  inom 
detta område delats genom nätverkande mellan chefer  i organisationen. Den  lokala  ledaren menar 
att  kompetensutvecklingen  i  företaget  till  största  delen  styrs  av  det  lokala  kontorets  affärsplan. 
Denna  skapas  en  gång  per  år  och  revideras  löpande  vid  det  lokala  kontorets månadsmöten  där 
affärsprojekt  och  dess  kompetensbehov  diskuteras. Därutöver  styrs  kompetensutvecklingen  delvis 
utifrån centrala påbud om att personalen bör  tillämpa  företagets standardiserade arbetssätt. Även 
stora  kunder  kan  ibland,  indirekt  styra  kompetensutvecklingen,  genom  att  via  affärsprojekten 
påverka företagets arbetssätt i syftet skapa överrensstämmelse med dess egna sådana.  

I företaget har man alltså tidigare främst arbetat med kompetensutveckling och karriärplanering på 
enhetsnivå och lokal nivå. Arbetet med att tydliggöra kompetenskrav och dess koppling till jobbroller 
har  utförts  av  kompetensansvariga  i  respektive  region  tillsammans med  de  lokala  ledarnas.  I  den 
tidigare  exemplifierade  enheten  med  den  egenutvecklade  jobbmatrisen,  har  stort  fokus  för 
kompetenskraven  legat på teknikkompetens  i form av certifieringar. Jobbmatrisens certifieringskrav 
har haft sin grund  i kunders offertförfrågningar och kompetenskartläggningen syftade därför till att 
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tydliggöra  antalet  konsulter  certifierade  inom  de  efterfrågade  områdena.  Den  lokala  ledaren 
beskriver att utvärdering av de uppställda kompetenskraven  framförallt har skett genom analys av 
den gångna periodens försäljning av företagets konsultresurser. Kompetensutvecklingen har därmed 
främst  skett  utifrån nära  dialog  med  befintliga  och  potentiella  kunder  samt  genom  centralt 
genomförda,  strukturerade  marknadsanalyser.  Även  leverantörer  av  tjänster  för 
kompetensutveckling  upplevs  av  den  centrala  HR‐chefen  ha  god  kännedom  om  efterfrågad 
kompetens  och  framtida  kompetensbehov. Dessa  gör  ständigt  omvärldsanalyser  för  att  visa  egna 
kunders  behov  samt  även  de  kompetensbehov  som  råder  på  kundens  marknad.  Vissa  av 
leverantörerna  strävar  även  efter  att  förflytta  sig  i  värdekedjan  genom  att  erbjuda  tjänster  för 
definierandet av kundens kompetensgap, det vill säga att kartlägga kundens nuvarande kompetens 
genom kompetensinventeringar och dess framtida kompetensbehov. Andra tillhandahåller endast en 
administrativ  tjänst  i syftet att  skapa en snabbare  förflyttning av kompetensläget  i organisationen. 
Den  centrala  HR‐chefen  anger  att  standard  för  kompetensförsörjning  SS  62  40  70  anses mycket 
användbar och ligger till grund för det utvecklingsarbete som bedrivs i företaget. Företagets plan för 
dess  befintliga  och  även  utvecklingen  av  dess  framtida  kompetensförsörjningsarbete  bygger  till 
mycket stor del på denna standard. 

Både  den  lokala  ledaren  och  den  centrala  HR‐chefen  anser  att  kompetensutvecklingen  även  är 
beroende av hur man delar den redan befintliga kunskapen i företaget. Företaget har idag en till vissa 
delar  informell  process  för  kunskapshantering  och  det  är  oklart  hur  långt  man  kommit  på 
koncernnivå med dessa  frågor. Därmed  finns det  inte heller någon övergripande process beskriven 
för  hur  kunskapsdelning  ska  genomföras  i  organisationen.  Informationen  från 
kompetenskartläggningar är, som tidigare beskrivits,  i nuläget endast tillgänglig för chefer. Fördelar 
med  att möjliggöra  för medarbetare  att  söka  kunskap  genom  att  självständigt  söka personal med 
erforderlig kompetens anses av den lokala ledaren omöjliggöras på grund av svårigheter med intern 
debitering av de resurser som tas i anspråk. Resurser får i nuläget endast tas i anspråk genom beslut 
från  vederbörandes  chef.  De  horisontella  förbindelser  som  medges  i  organisationen  är  via 
kunskapsnätverk vilka är centralt reglerade efter prioriterade kunskapsområden.  Den lokala ledaren 
beskriver att det  tidigare  fanns en mängd decentraliserade  initiativ men att dessa växte  lavinartat 
och  därför  avslutades  från  ledningshåll.  Kunskapsnätverken  bildas  numera  i  stället  genom  lokala 
kompetensinventeringar  där  vissa medarbetare,  framstående  på  ett  prioriterat  område,  väljer  att 
anta detta till sitt fokusområde. Ett fokusområde innebär bevakning av området och även utbildning 
av  medarbetare.  Den  centrala  HR‐chefen  menar  att  det  är  viktigt  att  kunskapsnätverken  växer 
underifrån i organisationen. 

4.3.1 Organisationsgemensam kompetenshantering 
I  samband  med  det  studerade  IT‐konsultföretagets  tillväxt  har  ett  ökat  behov  skapats  för 
organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för  att  stödja  arbetet med  personalens 
kompetensutveckling  och  karriärplanering.  Den  centrala  HR‐chefen  beskriver  att  behovet  av 
gemensamma arbetsprocesser och  IT‐system grundar sig på  identifierade behov av effektivisering  i 
termer  av  enhetligt och  strukturerade  arbetssätt  som  skapar  kontinuitet.  Företaget  var därför  vid 
tidpunkten  före  samgåendet med den  globala  koncernen  i  startgroparna  för  att  implementera ett 
nytt  IT‐system  för  att  stödja  organisationsgemensam  kompetenshantering.  Planen  var  att 
implementera ett  IT‐system  för att stödja  samtliga kompetenshanteringsprocesser  i  företaget. Den 
naturliga  utvecklingen  blev  istället  att  komplettera  det  egna  IT‐systemet  för  resurshantering med 
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koncernens  IT‐system  för  kompetensutveckling  och  karriärplanering.  Den  centrala  HR‐chefen  ser 
detta som ett steg i att företaget integreras i koncernen.  

Koncernens  IT‐system  för kompetensutveckling och karriärplanering  syftar  främst  till att  tydliggöra 
vad  som  förväntas  av  personalen  i  kundrelationer  och  i  företagets  interna  stödprocesser.  Därför 
återfinns  inte beskrivningar  av  ren  teknikkompetens och möjligheten  att  söka  tillgängliga  resurser 
saknas. På grund av detta införs det koncerngemensamma IT‐systemet för kompetensutveckling och 
karriärplanering parallellt med företagets gamla IT‐system för resurshantering som därmed behåller 
sin  funktion  i  dess  nuvarande  form.  Det  nya  IT‐systemet  för  kompetensutveckling  och 
karriärplaneringen  förväntas även underlätta vid  resurshantering då hela organisationens personal 
ges  standardiserade  kompetensbeskrivningar.  Den  lokala  ledaren  bedömer  att  detta  därigenom 
kommer  att  underlätta  vid  bemanningen  av  projektgrupper  genom  en  förenkling  av  den  tidigare 
problematiska  översättnigen  av  de  kompetensnivåer  som  via  offertförfrågningar  krävs  i 
affärsprojekten. Det nya  systemet  kan  även  användas  som  stöd  vid bemanning  av projektgrupper 
genom  att,  på  ett  överskådligt  sätt  visa  vilken  personal  som  har  kompetens  för  projektets  olika 
jobbroller.  

4.3.2 Resurshantering 
För  bemanning  av  affärsprojekt  använder  IT‐konsultföretaget  sedan  tidigare  ett 
organisationsgemensamt  IT‐system  för  att  söka  tillgängliga  resurser  med  rätt  kompetens.  I  IT‐
systemet  för  resurshantering  finns  en  CV‐funktion  som  används  för  att  redovisa  konsulternas 
kompetens vid offerering till kund. Kunderna specificerar i sin offertförfrågan vilka kompetenser och 
kompetensnivåer  som krävs  för affärsprojektet. Den  lokala  ledaren har  sedan  i uppgift att matcha 
dessa  kompetenskrav mot  den  tillgängliga  personalens  kompetens.  Affärsprojekten  är  därigenom 
också  styrande  för  vilka  kompetenser  som  kartläggs  i  det  gemensamma 
kompetenshanteringssystemet  för  resurshantering.  Den  lokala  ledaren  anser  att 
kompetenshanteringssystemet för resurshantering i nuläget har en tillräcklig mängd standardiserade 
kompetensområden men  att mängden  kompetensområden  ibland  kan  upplevas  svårhanterligt  av 
icke erfarna användare. Förutom IT‐systemet för resurshantering finns det  i organisationen även en 
stödfunktion  för  resurshantering. En  förfrågan  till denna görs via e‐post genom upprättande av en 
kompetensprofil som matchas mot  lediga  resurser  regionalt eller  i andra hand nationellt  inom den 
berörda  enheten.  En  förfrågan  distribueras  därefter  till  vederbörandes  överordnade  som  fattar 
beslutet om resursen är tillgänglig för det aktuella projektet. 

Den  centrala HR‐chefen beskriver att  IT‐systemet  för  resurshantering  ska uppdateras kontinuerligt 
och minimum  en  gång  per  år.  Inmatning  av  kompetensdata  sker  främst  vid  nyrekrytering  då  en 
grundlig kartläggning av medarbetarens kunskaper samt erfarenheter från tidigare utbildningar och 
anställningar  utförs.  Inmatning  av  kompetensdata  ska  därefter  ske  löpande  under  året  och 
utvärderas  vid  medarbetarsamtal,  två  till  tre  gånger  per  år.  Kartläggningen  sker  genom  att 
medarbetaren  registrerar  information om medverkan  i affärsprojekt  kontinuerligt under  året. Den 
lokala ledaren uppmanar till detta genom att skapa en ny post i IT‐systemet för varje nytt projekt och 
påminner även medarbetaren via e‐post om att beskriva sin medverkan  i projektet. Medarbetaren 
har  i samband med detta även  i uppgift att redovisa den teknikkompetens som använts  i projektet 
samt  vilken  nivå  av  teknikkompetens  som  medarbetaren  besitter.  En  egen  uppskattning  av 
kompetensnivån görs utifrån en  skala  som  i nuläget  inte har utarbetade bedömningskriterier. Den 
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lokala  ledaren menar att uppskattningen därför är högst subjektiv varför medarbetarsamtalet fyller 
en  viktig  funktion  i  att  göra  bedömningen  rättvisande.  Vid medarbetarsamtalen  diskuteras  även 
omdömen  från  genomförda  affärsprojekt.  Dessa  omdömen  förs  in  löpande  under  året  i  det 
gemensamma  kompetenshanteringssystemet  av  projektgruppens  ledare.  Förutom  kompetens 
kopplat till genomförda affärsprojekt har medarbetaren  till uppgift att själv  föra  in  information om 
genomgångna utbildningar och certifieringar. Informationen om kompetens kopplat till affärsprojekt, 
utbildningar  och  certifieringar  lagras  i  företagets  gemensamma  IT‐system  för  resurshantering 
emedan  informationen om kompetensutveckling och karriärplanering tidigare  lagrats  lokalt och har 
därmed som tidigare beskrivits endast funnits direkt tillgänglig för den lokala ledaren. 

4.3.3 Kompetensutveckling och karriärplanering 
Det tidigare beskrivna  lokala arbetet med kompetensutveckling och karriärplanering ska,  i samband 
med det studerade IT‐konsultföretagets integration i koncernen, ersättas med en koncerngemensam, 
standardiserad  arbetsprocess  med  dess  tillhörande  IT‐system.  Detta  syftar  till  att  skapa  en 
organisationsgemensam kompetensutveckling och karriärplanering  för hela den globala koncernen. 
Medarbetaren  ska,  oberoende  av  organisatorisk  tillhörighet  och  ledare,  omfattas  av  samma 
arbetsprocess och ha  tillgång  till  IT‐stöd  för  kompetensanalys,  kompetensutvecklingsplanering och 
karriärplanering. Företagets ledning har också sett att ett professionellt och strukturerat arbetssätt är 
en förutsättning för att, även i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare med framgång i att rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med  rätt  kompetens och motivation.  Ett  gemensamt  IT‐system 
underlättar även arbetet med att aggregera kunskap om kompetensutveckling och karriärplanering 
för beslutsfattande om kompetensfrågor på ledningsnivå i organisationen. Det är exempelvis särskilt 
viktigt att kunna minska rekrytering av viss personal vid en vikande marknad på grund av att annan 
personal  frigörs  i  vissa delar  av  verksamheten. Dessa  analyser utförs  i dagsläget  via det befintliga 
resurshanteringssystemet  samt  genom  sammanställning  av  lokala  affärsplaner.  Den  centrala  HR‐
chefen menar att målsättningen är att i framtiden skapa en enhetlig kartläggning av kompetens över 
hela företaget och utifrån en analys om vad den kartlagda kompetensen kan leverera till marknaden 
göra bedömningar av företagets totala leveranskapacitet.  

Det nya koncerngemensamma  IT‐systemet för kompetensutveckling och karriärplanering är framför 
allt tänkt att fungera som stöd för en ny arbetsmodell för målstyrning, uppföljning och utvärdering av 
prestation samt kompetensutvecklingsplanering. Det förbättrade stödet uppkommer även genom att 
tillhandahålla en enhetlig arbetsprocess för medarbetarsamtal där dessa utförs med regelbundenhet 
och där även dokumentationen är enhetlig och tillgänglig för alla chefer. Detta skapar en kontinuitet 
där  även  tidigare  data  från  kompetensutveckling  och  karriärplanering  alltid  finns  tillgänglig.  Den 
centrala  HR‐chefen  menar  att  det  nya  arbetssättet  därmed  möjliggör  att  mål  och 
kompetensutvecklingsplaner kan genomföras och  följas upp. Tidigare har det varit väldigt olika hur 
tydligt dessa mål och kompetensutvecklingsplaner varit utformade i olika delar av organisationen.   

Det  nya  koncerngemensamma  IT‐systemets  kompetensbeskrivningar  har  sitt  ursprung  i  en  hybrid 
mellan två av koncernens tidigare arbetsprocesser och IT‐system. Hybriden uppstod i samband med 
en  sammanslagning  av  två  i  koncernen  ingående  företags  tidigare  IT‐system. 
Kompetensbeskrivningarna bygger  inte på  industristandard utan  är  internt utvecklade  i  respektive 
företag.  IT‐systemet  är  strukturerat  i  elva  koncerngemensamma  karriärvägar  med  sex 
kompetensnivåer, vilka har till uppgift att beskriva vad som anses vara viktig kompetens, det vill säga 
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viktig  kunskap och  erfarenhet. Karriärvägarna  innebär  inte  enbart  ett  klättrande  i organisationens 
hierarkiska struktur utan möjlighet ges även till utveckling inom specialistområden och bräddning av 
kompetens.  Karriärvägarnas  tre översta nivåer  kan dock  ses ha  en  stark  koppling  till  chefsroller.  I 
nuläget finns vissa kopplingar mellan karriärvägar, kompetensnivåer och jobbroller och tanken är att 
personalen ska bli markerad för den jobbroll som motsvarar karriärväg och nivå i det nya IT‐systemet. 
IT‐systemets elva karriärvägarna har sex kompetensnivåer där varje nivå är definierad  inom  ramen 
för  tolv  gemensamma  färdigheter.  Varje  karriärväg  och  nivå  har  däremot  unika  beskrivningar  av 
dessa  färdigheter  där  en  färdighet motsvaras  av  kunskap  och  erfarenhet.  Det  nya  systemet  ska 
beskriva färdigheter på en aggregerad nivå, exempelvis förmågan att bygga kundrelationer. Därmed 
ges  i  systemet  en  beskrivning  för,  på  vilket  sätt  personalen  förväntas  bidra  till  byggandet  av  just 
kundrelationer.  Kraven  stiger  vid  högre  nivåer  och  skiljer  sig  även  åt  beroende  på  karriärväg. 
Kompetenskraven  är  skapade  utifrån  en  föreställning  av  den  optimala  konsultprofilen  med 
utgångspunkt i att de olika karriärvägarna kräver att olika stor vikt läggs på respektive färdighet. Den 
centrala HR‐chefen anser  att det är  viktigt att detta avspeglar  sig  i de olika  karriärvägarna då det 
annars blir en standardiserad konsultprofil för alla jobbroller vilket inte anses vara ett framgångsrikt 
sätt att jobba på i och med att det framförallt från kundens sida ställs olika krav på olika jobbroller. 

4.3.4 Implementering  
Det nya  IT‐systemet  för kompetensutveckling och karriärplanering kommer att  implementeras och 
användas parallellt med företagets befintliga kompetenshanteringssystem för resurshantering. Det är 
i  nuläget  därmed  inte  längre  aktuellt  att  implementera  ett  integrerat  IT‐system  för  samtliga 
kompetenshanteringsprocesser.  Den  centrala  HR‐chefen  menar  att  ett  riktigt  vasst 
kompetenskartläggningsverktyg  kräver  ett  stort  förarbete  och  ständig  uppdatering. Mest  resurser 
krävs  vid  förarbetet  med  kompetenskartläggningsverktyget  i  samband  med  definierandet  av 
kompetenser och dess kopplingar till olika jobbroller. Den största kostnaden för att i ett senare skede 
byta till ett  integrerat system, där även resurshantering  ingår, skulle därmed  ligga  i förarbetet med 
det nya systemet.  Implementeringen av koncernens gemensamma system för kompetensutveckling 
och karriärplanering ses därför av den centrala HR‐chefen  inte enbart som en nackdel även om ett 
byte skulle ske redan  inom några år då arbetet med det nya systemet ger erfarenhet till förarbetet 
med  ett  eventuellt  nytt  system.  En  nackdel  ses  dock  uppkomma  då  kommunikationen  från 
ledningshåll kan upplevas otydlig vid en mängd byten av arbetsätt och IT‐system.  

Implementeringen  av  koncernens  gemensamma  IT‐system  för  kompetensutveckling  och 
karriärplanering har hittills pågått under  cirka ett  års  tid och har  involverat en  referensgrupp och 
ungefär  två  heltidsresurser.  Implementeringen  har  skett  genom  att  i  ett  inledande  steg  samla  in 
referensgruppens  åsikter och därigenom bedöma hur  IT‐systemet  kommer  att  fungera  i den egna 
organisationen.  IT‐systemet har därefter  införts  i hela företaget och för närvarande pågår den sista 
implementeringsfasen där styrgruppen samlar in synpunkter från alla berörda intressenter. Därefter 
kommer en överlämning att ske då projektet övergår i förvaltning. Även fortsättningsvis kommer ett 
fortlöpande utvärderingsarbete av det nya arbetssättet och  IT‐systemet att ske.  Implementeringen 
beräknas ta cirka två år för att uppnå fulla effekter och hög kvalitet. Den centrala HR‐chefen menar 
dock  att  det  nya  arbetssättet  och  IT‐systemet  kommer  att  vara  till  stor  nytta  för  ledare  och 
medarbetare  redan  under  implementeringsperioden  då  det  skapar  ett  fokus  och  en  dialog  om 
kompetensfrågor  redan  från  start.  IT‐systemets aggregerade kompetensdata  förväntas även kunna 
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användas som underlag för beslutsfattande på central ledningsnivå under implementeringsperioden 
förutsatt att hänsyn tas till en uppskattad felmarginal i insamlad data. 

Den  centrala  HR‐chefen  menar  att  det  första  resultatet  under  implementeringsperioden  är  en 
kommunikation  av  gemensamma  riktlinjer  för  ett  enhetligt  arbetssätt  med  personalens 
medarbetarsamtal med dess mål och kompetensutvecklingsplaner. Dessa ska utföras regelbundet, på 
liknande  vis  och med  enhetlig  dokumentationen  i  hela  organisationen. HR‐chefen menar  att  den 
största nyttan under den första perioden med det nya IT‐systemet är att samtliga av företagets lokala 
ledare får ett bra stöd för att lyfta viktiga kompetensfrågor vilket kan ske under förutsättning att rätt 
kompetenskrav  är  definierade  i  IT‐systemet.  För  att  undersöka  detta  innefattar 
implementeringsfasen  en  utvärdering  av  de  organisationsgemensamma  kompetenskraven.  För  ett 
fortsatt arbete med utformningen av kompetenskraven innefattar även implementeringen skapandet 
av nya  rutiner  för ett  fortsatt utvärderingsarbete efter den genomförda  implementeringsperioden. 
HR‐chefen  uttrycker  att  det  inte  ska  vara  skillnader  mellan  kompetenskrav  och  den  faktiska 
kompetens  som  resulterar  i  att  personalen  gör  ett  bra  jobb,  vilket  i  slutändan  resulterar  i  nöjda 
kunder. Under  implementeringens slutfas kommer en stor utvärdering att ske via en referensgrupp 
och enkäter  till berörda  ledare. Med detta  som underlag kommer en bedömning att  ske huruvida 
man  bör  försöka  påverka  koncernen  till  att  ändra  vissa  av  de  gemensamma  kompetenskraven. 
Utvärdering kommer därefter att ske fortlöpande och målsättningen är att detta arbete ska resultera 
i nödvändiga ändringar av koncernens gemensamma kompetenskrav. I annat fall finns risken att det 
sker  en  lokal  anpassning  av  kompetenskraven  vilket  skulle  innebära  att  målet  med 
koncerngemensam kompetensutveckling och karriärplanering missas på grund av  lokala skillnader  i 
kompetenskrav  för  samma  jobbroll.  Koncernen  har  deklarerat  att man  inte  vill  ha  sådana  lokala 
anpassningar av kompetenskraven då ett av huvudmålen är att kunna använda systemet till strategic 
resourcing  över  hela  koncernen.  Därmed  måste  gemensamma  kompetenskrav  gälla  i  hela  den 
globala  organisationen.  Slutmålet  för  koncernens  arbete med  gemensam  strategic  resourcing  är 
därför att kompetenskraven för jobbroller ska vara samma i hela den globala organisationen. Arbetet 
med detta beräknas i bästa fall vara klart om två år.  

I och med att kompetenskraven är koncerngemensamma krävs det att dessa är tillräckligt generella 
för  att  kunna  användas  i  hela  organisationen.  Vid  implementeringen  har  därför  som  tidigare 
beskrivits  en  referensgrupp  använts  för  att  utvärdera  hur  kompetenskraven  passar  företaget.  I 
referensgruppen  ingår  resource managers,  chefer  från  olika  nivåer  och  enheter  i  företaget  samt 
specialister i form av annan personal med lång arbetslivserfarenhet. Resultatet av referensgruppens 
utvärdering visar att det inom vissa områden saknas kompetenskrav som bedöms vara av stor vikt för 
vissa  jobbroller.  Vissa  jobbroller  har  även  kompetenskrav  som  bedöms  vara  av  underordnad 
betydelse. Den centrala HR‐chefen och den lokala ledaren beskriver exempelvis att det möjligen finns 
en  ökad  kundfokusering  i  vissa  jobbroller  som  inte  har  direkt  kontakt  med  kund.  Utifrån 
utvärderingen görs sedan överväganden om kompetenskraven har en faktisk grund eller om de inte 
passar in i den egna organisationen. Den centrala HR‐chefen exemplifierar med att en möjlig utgång 
kan vara att man kommer fram till slutsatsen att det krävs ett affärsmannaskap av all personal och då 
stämmer  ju kompetenskravet. Sättet att verifiera att  rätt kompetenskrav är uppställda är  slutligen 
genom hur man  lyckas med genomförda  affärsprojekten  vilka utvärderas genom  kundenkäter och 
kundutvärderingar. Tanken är att de gemensamma kompetenskraven ska signalera vilka värderingar 
organisationen har  i förhållandet till det som ska  levereras. Om det vid de  lokala  ledarnas framtida 
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utvärderingar  visar  sig  saknas  grund  för  kompetenskrav  kopplade  till  vissa  jobbroller  så  kommer 
företaget  försöka påverka de koncerngemensamma kompetenskraven.   Detta görs genom att  först 
implementera de koncerngemensamma kompetenskraven  för att skapa en  fördjupad  förståelse  för 
hur  dessa  fungerar  i  dess  nuvarande  form.  Utifrån  de  tidigare  beskrivna  utvärderingarna  skapas 
därefter ett underlag med förslag på hur en ny utformning av kompetenskraven bör se ut.  

Den centrala HR‐chefen menar att det under  implementeringen kommer att uppstå  situationer då 
det  finns  behov  för  lokala  ledare  att  tolka  vissa  delar  av  kompetensbeskrivningarna  i  syftet  att 
anpassa dessa till den egna verksamheten. Det  förväntas även ske en  förflyttning av  lokala  ledares 
värderingar till följd av de nya kompetenskraven. De tolkningar som uppkommer anses också vara en 
av riskerna med det de mer generellt hållna kompetensbeskrivningarna i det nya IT‐systemet. För att 
kunna styra verksamheten utifrån kompetensbeskrivningar skulle dessa behöva en högre detaljering. 
Detta är dock inte målet med de nya kompetenskraven utan i stället uppmuntrar företagets centrala 
ledning ett kritiskt  förhållningssätt  till de  fastställda kompetenskraven  för att möjliggöra skapandet 
av  ett  bra  underlag  för  utvärderingen  av  IT‐systemet  och  den  nya  arbetsmodellen.  I  det  kritiska 
förhållningssättet  ingår  att  de  lokala  ledarna  ska  förhålla  sig  till  kompetenskraven  utifrån 
medarbetarens  jobbroll och bedöma hur den stämmer överrens  i förhållande till det nya systemets 
karriärväg och kompetensnivå. En bedömning görs om medarbetaren uppfyller alla kompetenskrav 
för den aktuella karriärvägen och kompetensnivån men även huruvida medarbetaren gör ett bra jobb 
utifrån sin jobbroll och om detta resulterar i nöjda kunder. Därefter görs en bedömning om huruvida 
det är viktigt att uppfylla de eventuellt  resterande kompetenskraven  för den aktuella karriärvägen 
och kompetensnivån. Detta förväntas ske i samband med medarbetarsamtal då alla ledare via dialog 
med  samtliga medarbetare  kunnat  konstatera  hur  det  nya  systemet  fungerar  som  stöd  för  detta. 
Frågorna man från ledningshåll vill ha besvarade är: huruvida det gått att föra en bra dialog med stöd 
av  det  nya  IT‐systemet  för  kompetensutveckling  och  karriärplanering  parallellt med  den  fortsatta 
användningen av  företagets befintliga kompetenshanteringssystem  för resurshantering, om det har 
det  gått  att  ta  fram  en  bra  kompetensutvecklingsplan med  hjälp  av  detta  stöd  och  om man  har 
kunnat  kategorisera  sina  medarbetare  i  IT‐systemets  kompetensstruktur.  Utifrån  dessa 
frågeställningar genomförs en utvärdering genom användande av  fokusgrupper och enkäter  till de 
berörda ledarna. Utvärderingen avser även att ge återkoppling på huruvida rätt kompetensområden 
valts  utifrån  ett  marknadsperspektiv.  I  nuläget  kommer  det  inte  att  genomföras  en  riktad 
marknadsanalys i syftet att belysa det nya koncerngemensamma kompetenskraven. Den centrala HR‐
chefen menar  dock  att  det  är  viktigt  att  i  framtiden  synkronisera  detta  utvärderingsarbete med 
affärsplanen  och  därmed  även marknadsanalyser.  Hur  detta  arbete  ska  genomföras  är  i  nuläget 
under utveckling.  

I koncernen  finns sedan  tidigare omfattade befattningsbeskrivningar med ansvar och befogenheter 
kopplade till jobbroller. Dessa är ännu ej granskade av företaget och det bedöms av den centrala HR‐
chefen vara högst  troligt att det  finns omfattande  lokala skillnader mellan dessa även  i den övriga 
koncernen.  I nuläget  finns vissa befintliga kopplingar mellan  karriärvägarnas nivåer och  jobbroller. 
Arbetet  pågår med  att  komplettera  dessa  och  den  centrala  HR‐chefen  ser  det  som  en  framtida 
utmaning  att  skapa  koncerngemensamma  kopplingar  däremellan.  Uppfattningen  är  att  det  kan 
finnas flera karriärvägar och nivåer för samma jobbroll och att dessa bör identifieras vilket anses vara 
en del av implementeringen av systemet. En svårighet med detta arbete är att det i nuläget inte finns 
en entydig och klar definition av de jobbroller som existerar inom företaget. På grund av att företaget 
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vuxit  genom  förvärv  finns  det  i  nuläget  cirka  150  jobbroller.  Dessa  överlappar  varandra  och 
ambitionen är att  i  framtiden  reducera dessa kraftigt. Det slutliga målet är att dessa  jobbroller ska 
utformas  i  samarbete  med  koncernen.  Koncernen  har  i  nuläget  en  rekommendation  om  vilka 
formella  titlar  som passar  till  respektive  karriärväg och nivå. Då  även  koncernen har  vuxit  genom 
flertalet företagsuppköp finns det därmed inte heller en enhetlig användning av dessa i nuläget. Den 
centrala  HR‐chefen menar  att  det  slutligen  blir  ett  koncerngemensamt  arbete  att  finna  lämpliga 
jobbroller och att  företaget ska börja med den egna organisationen  för att ha goda  förutsättningar 
att påverka utvecklingen utifrån företagets egen situation. Den centrala HR‐chefen tror att det finns 
goda förutsättningar att påverka denna utveckling då man storleksmässigt är cirka 25 % av den totala 
koncernen. Intentionen är att detta arbete ska ta sin början under innevarande år. 

Den centrala HR‐chefen anser att det viktigaste vid  implementeringen av det nya IT‐systemet är att 
hitta ett optimalt sätt att samla in synpunkter om den kompetens som är viktig för verksamheten och 
att  omsätta  denna  till  beskrivningen  av  koncerngemensamma  karriärvägar. Man  har  redan  i  den 
första  utvärderingen  uppmärksammat  att  IT‐konsultföretagets  kompetenskrav  i  vissa  avseenden 
skiljer  sig mot den övriga koncernens. Det  tydligaste exemplet på detta är att  företaget har högre 
kompetenskrav  på  grundläggande  nivå  jämfört med  den  lägsta  nivån  i  koncernens  gemensamma 
karriärvägar. Den centrala HR‐chefen menar att en möjlig anledning till dessa skillnader skulle kunna 
vara  att  det  svenska  företaget  har  fler  självständiga medarbetare  på  en  grundläggande  nivå. Det 
upplevs  av  den  centrala  HR‐chefen  vara  viktigt  att  detta  avspeglar  sig  vid  den 
organisationsgemensamma  kategoriseringen  av  jobbroller men  att man  inte  är  beredd  att  sänka 
kompetenskraven  då  dessa  anses  vara  till  gagn  för  företaget.  Det  kan  även  skönjas  olika 
uppfattningar  i benämningen av  jobbroller då  företaget har en historia av att undvika hierarki och 
därmed  en  motvilja  för  att  skapa  formella  chefspositioner.  Detta  kommer  troligen  ändras  då 
koncernen har en mer hierarkisk organisationsstruktur med  tydligare chefspositioner. Den centrala 
HR‐chefen menar att det i företagets historia har funnits en tung värdering i att ingen är chef. I och 
med att företaget har vuxit har man på detta sätt syftat till att behålla entreprenörskapet i den egna 
organisationskulturen. Koncernens system  för kompetensutveckling och karriärplanering motverkar 
detta  genom  att  de  tre  högsta  nivåerna  i  respektive  karriärväg  är  chefsnivåer.  Den  förestående 
utvärderingen  i samband med  implementeringen av det nya systemet får utvisa huruvida  företaget 
bör försöka att påverka koncernen i riktning mot den egna synen på ledarskap.  

4.3.5 Implementeringsutmaningar 
En  stor  utmaning  vid  implementeringen  är  att  hitta  en  bra  form  för  den  förestående  slutliga 
utvärderingen  samt hur den årliga uppföljningen bör utformas.  Inom  ramen  för detta arbete  ryms 
inte undersökning av de kulturella skillnaderna, vilket dock av den centrala HR‐chefen upplevs vara 
ett mycket  intressant  område  då  insikter  däri  kan  vara  en  väg  för  att  nå  fram med  företagets 
synpunkter  i  kommunikationen  med  koncernen.  Dessa  kulturskillnader  anses  även  vara  av  stor 
betydelse för den egna förståelsen av behovet att ta hänsyn till dessa skillnader. Förståelsen för de 
kulturella  skillnaderna  inom organisationen  leder även  till  frågan om det bör  finnas en gemensam 
organisationskultur  i koncernen. På detta område beskriver den  centrala HR‐chefen att koncernen 
förhåller  sig mjukt mot  företaget och  att man  från  koncernens  sida håller en  låg  integrationstakt. 
Tydligaste  exemplet  på  skillnader  i  organisationskultur  anses  av  den  centrala  HR‐chefen  vara  vid 
ledarskapsfrågor,  där  det  i  koncernen  återfinns  ett  större  antal  jobbroller  i  form  av  formella 
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chefspositioner. Koncernens IT‐system för kompetensutveckling och karriärutveckling har även lägre 
kompetenskrav på den grundläggande nivån.  

Den  centrala HR‐chefen beskriver  att det har  varit en  viktig  konkurrensfördel  för  företaget  att ha 
kompetenta  ledare  som på  lokal nivå vet vad marknaden vill ha och vad konsulterna kan  leverera 
samt att dessa har en känsla vad marknaden vill ha i framtiden och därigenom utveckla den behövda 
kompetensen. Ett  lyckat kombinerande av detta med ett  stödjande  IT‐system, utan att därmed  ta 
död på kreativiteten  i det  tidigare entreprenörsinriktade arbetssättet, upplevs av den centrala HR‐
chefen  vara en utmaning  inför  implementeringen av det nya  IT‐systemet. Den  centrala HR‐chefen 
menar att det är viktigt att inte ta död på kreativiteten och entreprenörskapet vid de lokala kontoren 
i samband med  implementeringen av den organisationsgemensamma kompetenshanteringen.   Det 
anses  därmed  vara  viktigt  att  hantera  eventuella  skillnader mellan  koncernens  direktiv  och  den 
rådande uppfattningen vid den levererande enheten. Den centrala HR‐chefen beskriver vikten av att 
tillvarata  den  lokala  ledarens  kunskap  om  de  kompetenskrav  marknaden  ställer  på  företagets 
konsulter  samt den  fingertoppskänsla  som den  lokala  ledaren har gällande  vilken  kompetens  som 
kommer att krävas i framtiden. 

En  utmaning  som  uppstår  vid  implementeringen  är,  enligt  den  centrala  HR‐chefen,  att 
kompetenskraven för respektive karriärsteg inte överensstämmer med den lokala uppfattningen om 
vilka  krav  som  bör  gälla  för  de  motsvarande  jobbrollerna.  I  nuläget  ser  HR‐chefen  framförallt 
skillnader  i vad som bör  ingå  i vissa av karriärstegen, exempelvis  innebär vissa av kompetenskraven 
en  kundfokusering även  för  jobbroller där  kundkontakt  saknas. Det anses även generellt  sätt vara 
lägre kompetenskrav för den grundläggande nivån. Dessa skillnader tros kunna hanteras på lokal nivå 
genom att företagets centrala HR‐avdelning kommunicerat att ett kritiskt förhållningssätt bör hållas 
gentemot de nya kompetenskraven. Företagets centrala HR‐chef tror därmed att det kommer att ske 
en  automatisk  lokal  anpassning  av  kompetenskraven  för  de  olika  karriärstegen  och  att  denna 
kommer  att  kommuniceras  till  ledningen  via  den  förestående  utvärderingen.  Tanken  med  det 
gemensamma  IT‐systemet  är  att  kompetenskraven  ska  vara  lika  över  hela  koncernen  och  en 
utmaning vid implementeringen av det nya IT‐systemet, ses av HR‐chefen vara, att kompetenskraven 
anpassas efter lokala förhållanden.  Den grundläggande problematiken med lokala anpassningar kan, 
enligt HR‐chefen,  lösas genom en analys av skillnaden mellan  lokala kulturer och marknader för att 
påvisa  nödvändigheten  i  att  göra  lokala  anpassningar  för  att  uppnå  nöjda  kunder  på  den  lokala 
marknaden. HR‐chefen bedömer att risken för att permanenta lokala anpassningar krävs är i nuläget 
inte  extremt  stor  och  att  det  koncerngemensamma  IT‐systemet  därför  implementeras  utifrån 
organisationsgemensamma kompetensbeskrivningar. Det valda  implementeringssättet syftar, enligt 
HR‐chefen,  till  att  skapa  en  kontinuerlig  utvärdering  av  kompetensbeskrivningarna.  Därigenom 
skapas  underlag  för  att  påverka  koncernen  att  revidera  de  organisationsgemensamma 
kompetensbeskrivningarna  och  därmed  uppnå  fungerande  beskrivningar  i  hela  koncernen.  Detta 
implementeringssätt har som målsättning att involvera alla medarbetare i arbetet att med att skapa 
en bild av vad som är rätt kompetens. 

En  utmaning  vid  implementeringen  uppstår  även  vid  lokala  ledares  bedömning  av  personalens 
kompetensnivåer.  I  det  tidigare  använda  IT‐systemet  för  resurshantering  har man  kunnat  iaktta 
skillnader i hur personalen uppskattar den egna kompetensnivå utifrån ett skönjbart mönster mellan 
de olika regioner där  företaget är  lokaliserat. Utmaningen med att skapa  likartade bedömningar av 
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personalens  kompetensnivåer  ökar  i  och  med  ökade  kulturella  skillnader  i  den  globala 
organisationen.  Dock  tror  den  lokala  ledaren  att  de  detaljerade  beskrivningarna  avseende 
karriärstegens  kompetensnivåer  kommer  att  vara  underlättande  i  syftet  att  skapa  en  enhetlig 
bedömning  av  personalens  kompetensnivå  då  detta  saknats  i  det  tidigare  IT‐systemet  för 
resurshantering. En viktig  frågeställning är hur detaljerade dessa kompetensbeskrivningar bör vara 
för  att  möjliggöra  liknande  kompetensbedömningar  även  vid  kulturella  skillnader  i  koncernen. 
Detaljerade  kompetensbeskrivningar  förväntas  av den  centrala HR‐chefen  ställa högre  krav på  ett 
ständigt arbete med att  justera dessa och även att risken ökar för att felaktiga beslut fattas utifrån 
den aggregerade kompetensdata IT‐systemet genererar. En viktig aspekt är därmed när kostnaderna 
för underhåll av IT‐systemet överstiger nyttan med den kompetensdata som  IT‐systemet genererar. 
Koncerngemensamma  revideringar  av  kompetenskrav  görs  i  nuläget  varje  år  utifrån  önskemål 
uppställda av koncernens  företag  i  respektive  land. Den centrala HR‐chefen uttrycker att  företaget 
kommer att delta aktivt i att försöka påverka dessa. 
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5 Analys av globala ITföretags kompetenshantering 
I kapitlet utförs en jämförande analys av globala IT‐företags arbete med kompetensfrågor utifrån ett 
lokalt och centralt  ledningsperspektiv.   Analysen  fokuserar på  lokala och centrala  ledares behov av 
organisationsgemensamma arbetsprocesser och  IT‐system  för kompetenshantering, de utmaningar 
som  uppstår  vid  dess  implementering  samt  hur  dessa  implementeringsutmaningar  kan  hanteras. 
Inledningsvis presenteras även en översiktlig analys av globala  företags kompetenshantering vilken 
baseras  på  telefonintervjuer  om  globala  företags  kompetenshantering. Denna  analys  visar  att  det 
studerade IT‐konsultföretaget har stora behov av organisationsgemensamma arbetsprocesser och IT‐
system  för  kompetenshantering  samt  att  ett  omfattade  arbete  pågick med  implementeringen  av 
dessa vid tidpunkten för studien varvid detta motiverar valet av företag till den fördjupade studien. 

Ledare i globala företag anger att kompetenshanteringen syftar till att säkerställa företagens tillgång 
till  rätt  kompetens  nu  och  i  framtiden.  Samtliga  respondenter menar  att man  arbetar  utifrån  en 
övergripande kompetensstrategi vars syfte är att identifiera kompetensbehov och jämföra detta med 
företagets  kompetenstillgångar  för  att  därigenom  finna  kompetensgap.  Kompetensgapen  visar 
företagets  rekryteringsbehov  och  behov  av  kompetensutveckling  Detta  överensstämmer  väl med 
Baladi (1999) som i likhet med detta beskriver att kompetenshantering innefattar specificerandet av 
organisationens kompetensbehov,  identifiering av kompetensgap, rekrytering, kompetensutveckling 
och  projektbemanning.  Projektbemanning  anses  särdeles  viktigt  för  det  studerade  IT‐
konsultföretaget  då  detta  är  en  central  del  i  dess  affärsverksamhet.  För  att  stödja  arbetet med 
kompetensfrågor  använder  samtliga  av  de  undersökta  företagen  IT‐system  och  flertalet 
respondenter  beskriver  även  att  arbete  pågår  alternativt  har  genomförts med  att  implementera 
organisationsgemensamma  IT‐system  för  kompetenshantering. Det mest omfattande  arbetet med 
att  skapa  organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  pågick  vid  tidpunkten  för 
studien vid företaget i IT‐konsultbranschen. De organisationsgemensamma IT‐systemen syftar främst 
till att  stödja  lokala  ledares arbete med  kompetensfrågor  samt  skapa beslutsunderlag  vid  centrala 
analyser  av  organisationens  totala  kompetensbehov.  Kompetensbehov  styrs  främst  utifrån 
marknadens krav på  företaget. Dessa krav kan sammankopplas med  företagets organisationskultur 
och de krav på spetskompetens som råder inom verksamhetens teknikområden. 

Det  studerade  IT‐konsultföretagets  organisationskultur  och  decentraliserade  organisationsstruktur 
kan  sammankopplas med  att  företaget har  vuxit  generiskt men också  till  stor del  genom  flertalet 
uppköp  av mindre  företag.  Företaget  har  eftersträvat  att  skapa  en  platt  organisation  i  syfte  att 
behålla  den  entreprenörsanda  som  bedömts  vara  en  viktig  framgångsfaktor  på  de  lokala 
marknaderna.  Hellström  et  al.  (2000)  menar  att  även  Ericsson  har  en  decentraliserad 
organisationsstruktur och  att detta,  i Ericssons  fall, är orsaken  till att  flertalet  lokala  IT‐system  för 
kompetenshantering har vuxit  fram underifrån  i organisationen.   Hellström et al.  (2000) hävdar att 
decentraliserade kompetenshanteringsinitiativ bör främjas  i decentraliserade organisationer och att 
dessa  bör  samordnas  centralt  genom  skapandet  av  ett  gemensamt  nätverk  som  knyter  samman 
dessa. I linje med det studerade IT‐konsultföretagets decentraliserade organisationsstruktur har det 
tidigare beskrivits att också företagets kompetensutveckling och karriärplanering till stor del ha varit 
en  lokal angelägenhet mellan den  lokala  ledaren och dess medarbetare. Därmed har det  inte heller 
funnits  en  organisationsgemensam  arbetsprocess  eller  IT‐system  för  kompetensutveckling  och 
karriärplanering. En av företagets enheter har exempelvis utvecklat en jobbmatris i syftet att beskriva 
kompetenskrav för olika  jobbroller  inom enheten. Hellström et al. (2000) belyser att också Ericsson 
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har  använt  en mängd  olika  IT‐system  för  hanterandet  av  kompetensfrågor.  Ericsson  i  Norge  har 
exempelvis  använt  sig  av  en  enkel  Excel‐applikation  och  manuellt  pappersarbete  (Hustad  och 
Munkvold, 2005). Ericsson har även använt  sig av mer avancerade  lokala  lösningar där exempelvis 
Stargate  beskrivs  vara  ett  IT‐system  för  att  systematisera  strategiska  kompetensområden  för 
Ericssons  interna  konsulter  och  där  IT‐systemet  Talent  Tool  syftar  till  att  hantera  personalens 
kompetensutveckling och karriärplanering (Hustad och Munkvold, 2005).  

IT‐konsultföretagets arbete med att  tydliggöra kompetenskrav och dess koppling  till  jobbroller har 
utförts av kompetensansvariga i respektive region tillsammans med de lokala ledarna. I den tidigare 
exemplifierade enheten med den egenutvecklade  jobbmatrisen, har kompetenskraven fokuserat på 
teknikkompetens i form av de certifieringskrav som kopplats till beskrivna jobbroller. Jobbmatrisens 
certifieringskrav  har  haft  sin  grund  i  kunders  offertförfrågningar  och  kompetenskartläggningen 
syftade  därför  till  att  tydliggöra  antalet  konsulter  som  var  certifierade  inom  de  efterfrågade 
områdena. För att åtgärda kunskaps‐ och kompetensbehov kan  lärande  i den egna organisationen 
användas. Viktigast är att detta lärande styrs mot övergripande strategiska mål . För att styra lärande 
är det viktigt att mäta det som lärandet avser, det vill säga att utvärdera personalens kompetens och 
kunskap utifrån förutsättningen att fylla organisationens kompetensbehov (Kalling, 2003; Crossan et 
al., 1999). För att uppfylla organisationens övergripande strategiska mål är det därmed även viktigt 
att utvärdera mer övergripande kompetenskrav som anses viktiga  för organisationen  i dess helhet. 
IT‐konsultföretaget  gör  i  dagsläget  analyser  av  hela  organisationens  kompetensbehov  genom 
marknadsanalyser och manuella sammanställningar av lokala affärsplaner. Den lokala ledaren på IT‐
konsultföretaget  menar  att  kompetensutvecklingen  till  största  delen  styrs  av  lokalkontorets 
affärsplan. Vid Ericsson ligger de lokala affärsenheternas kompetensbehov till grund för personalens 
kompetensutveckling  emedan  man  på  strategisk  nivå  identifierar  de  olika  affärsenheternas 
kompetensbehov  i  syftet  att  försäkra  sig  om  en  global  kompetensutveckling  inom  de  aktuella 
affärssegmenten  (Hustad och Munkvold, 2005). Vid Semcon  låg standard  för kompetensförsörjning 
SS 62 40 70 till grund för utvecklandet av företagets kompetenshanteringsprocess (Lindström, 2007). 
I  likhet  med  detta  anger  den  centrala  HR‐chefen  vid  IT‐konsultföretaget  att  en  standard  för 
kompetensförsörjning  SS  62  40  70  anses  mycket  användbar  och  ligger  till  grund  för  det 
utvecklingsarbete  som  bedrivs.  Företagets  plan  för  dess  befintliga  och  även  utvecklingen  av  dess 
framtida  kompetensförsörjningsarbete  bygger  till mycket  stor  del  på  denna  standard.  Lindström, 
(2007)  menar  att  standarden  för  kompetensförsörjning  SS  62  40  70  skapade  ett  behov  av  ett 
stödjande  IT‐system  vid  Semcon.      Hustad  och  Munkvold,  (2005)  förklarar  att 
kompetenshanteringssystem är en speciell typ av kunskapshanteringssystem som kan användas  för 
att ge en bild av organisationens totala kompetens vilken kan  jämföras med dess kompetensbehov 
och därmed användas som utgångspunkt för planering och implementering av kompetensutveckling.  

Ett  IT‐system  för  kompetenshantering  kan  även  fungera  som  ett  hjälpmedel  vid  kunskapsdelning 
genom identifierandet av  individuell kompetens som därigenom ger en bild av vem som besitter en 
viss kunskap i organisationen (Alavi och Leidner, 2001; Borghoff och Pareschi, 1998; Marchand, 1998; 
Schüppel  et  al.,  1998).  Hustad  och  Munkvold  (2005)  skriver  att  kompetenshantering  spelar  en 
nyckelroll  i  skapandet  av  kunskapsnätverk  och  att  kompetenshanteringssystemets  funktionalitet 
bidrar till detta genom att göra personalen medveten om varandras intressen. Hustad och Munkvold 
(2005)  identifierade,  vid  sin  studie  av  Ericsson,  flertalet  exempel på  sådana nätverk bestående  av 
exempelvis seniora ingenjörer eller företagets HR‐chefer. Dessa nätverk skapades utifrån personalens 
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motivation  för  att  söka  och  dela  kunskap.  Ledningens  uppgift  i  denna  process  ansågs  vara  att 
stimulera  och  skapa  samstämmighet  mellan  nätverkens  och  organisationens  mål.  Hustad  och 
Munkvold  (2005)  drar  slutsatsen  att  detta  kräver  ett  försiktigt  balanserande mellan  kontroll  och 
underlättande av det spontana bildandet av sådana nätverk. Kunskapsnätverk används som en del i 
det undersökta IT‐konsultföretagets kompetensutveckling i syftet att dela kunskap mellan företagets 
personal.  Kunskapsnätverken  är  i  dagsläget  reglerade  efter  prioriterade  kunskapsområden  och 
upprättas  genom  lokala  kompetensinventeringar.  Tidigare  har  kunskapsnätverken  varit  helt 
oreglerade och växte därför  lavinartat vilket medförde att det ansågs nödvändigt att reglera dessa. 
Den  centrala  HR‐chefen menar  dock  att  det  är  viktigt  att  kunskapsnätverken  även  får  utvecklas 
underifrån  i  organisationen.  Lindgren et  al. (2004) menar  att  kompetenshanteringssystem  ska  visa 
hela organisationens kompetenstillgångar och att denna  information ska vara tillgänglig  för alla  för 
att möjliggöra  spridandet  av  kunskap  inom  organisationen.  Fördelar med  att  IT‐konsultföretagets 
medarbetare  kan  dela  kunskap  genom  att  självständigt  söka  personal med  erforderlig  kompetens 
anses av den  lokala  ledaren omöjliggöras genom svårigheten med  intern debitering av de  resurser 
som  tas  i  anspråk.  Resurser  får  i  nuläget  endast  tas  i  anspråk  genom  beslut  från  vederbörandes 
överordnade.  Stenmark  (2002)  beskriver  en  liknande  situation  på  Volvo  IT  där  också  enbart 
företagets  chefer  hade  tillgång  till  information  om  personalens  kompetens  emedan  den  övriga 
personalen  endast  hade  tillgång  till  den  egna  kompetensprofilen.  Stenmark  (2002)  menar  att 
personalen på Volvo IT därmed inte såg den direkta användningen av kompetenshanteringssystemet 
då de endast hade  tillgång  till den egna kompetensprofilen och att detta berodde på att  systemet 
inte  kunde  användas  i  det  dagliga  arbetet  med  att  hitta  personal  med  eftersökt  kompetens. 
Stenmark  (2002)  drar  slutsatsen  att  detta  därmed  också  minskade  personalens  motiv  för  att 
uppdatera den egna kompetensprofilen i kompetenshanteringssystemet. 

5.1 Organisationsgemensam kompetenshantering   
Den  centrala HR‐chefen på det  studerade  IT‐konsultföretaget beskriver att det  i  samband med en 
växande organisation har uppstått ett ökat behov av organisationsgemensamma arbetsprocesser och 
IT‐system  för hanterandet  av personalens  kompetensutveckling och  karriärplanering. Den  centrala 
HR‐chefen menar att detta grundar sig på identifierade behov av effektivisering i termer av enhetligt 
och  strukturerade  arbetsprocesser  som  skapar  kontinuitet.  I  och  med  implementeringen  av  det 
organisationsgemensamma IT‐systemet kommer kunskap om personalens kompetensutveckling och 
karriärplanering att  finnas  tillgänglig  för  samtliga av  företagets  ledare  vilket  förväntas medföra en 
förbättrad  kontinuitet  vid medarbetarsamtal.  Den  centrala  HR‐chefen  uttrycker  att  målet  är  att 
medarbetaren  ska,  oberoende  av  organisatorisk  tillhörighet  och  ledare,  omfattas  av  samma 
arbetsprocess  och  ha  tillgång  till  samma  IT‐stöd  för  kompetensanalys, 
kompetensutvecklingsplanering och karriärplanering. Baladi (1999) hävdar att även vid Ericsson har 
en  tidigare avsaknad av ett organisationsgemensamt  IT‐system  föranlett en  långsam,  svårhanterlig 
och  tillfällig  arbetsprocess med  låg  kvalitet.  Hustad  och Munkvold  (2005)  förklarar  att  Ericssons 
behov av att  implementera ett organisationsgemensamt  IT‐system är att  företaget opererar på en 
dynamisk marknad där det kontinuerligt ställs nya kompetenskrav där personal och enheter  flyttas 
samt att projekt ofta överträder såväl organisatoriska som geografiska gränser. Hustad och Munkvold 
(2005) menar  att  detta  har  skapat  ett  akut  behov  av  att  kunna  dela  kunskap  och  kommunicera 
kompetensfrågor på ett strukturerat och flexibelt sätt.  
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Det  studerade  IT‐konsultföretagets  implementering  av organisationsgemensamma  arbetsprocesser 
och  IT‐system  förväntas  även  underlätta  arbetet  med  att  aggregera  kunskap  om  personalens 
kompetensutveckling  och  karriärplanering  då  denna  tidigare  främst  funnits  på  lokal  nivå  hos  de 
lokala ledarna. Detta ska därmed underlätta vid beslutsfattande härrörande kompetensfrågor på en 
central ledningsnivå i organisationen.  Det beskrivs vara viktigt att likrikta personalhanteringen för att 
stödja  kompetensutveckling  i  linje med organisationens  kärnkompetens  (Muffato  1998; Nordhaug 
1998;  Rothwell  och  Lindholm  1999;  Simpson  2002).     Lindgren et  al. (2004)  visar  att 
kompetenshanteringssystem  möjliggör  gemensamma  definitioner  och  standardiserar  därigenom 
redovisningen  av  individuell  kompetensdata  över  hela  organisationen.  Ett 
kompetenshanteringssystem  underlättar  därmed  den  centrala  ledningens  beslutsfattande  och 
styrning av kompetensutveckling. I skapandet av Microsoft IT:s kompetenshanteringssystem fanns till 
och med ambitionen att  IT‐systemet skulle underlätta personalens kompetensutveckling genom att 
sammankoppla kompetenskrav och specifika utbildningserbjudanden (Davenport, 1997). Davenport, 
(1997) beskriver att målet  för den organisationsgemensamma kompetenshanteringen på Microsoft 
IT är att överföra och bygga kunskap i organisationen i syftet att alltid använda den senaste tekniken i 
branschen.  Detta  förväntas  ske  genom  att  personalen  görs  medvetna  om  kompetenskrav  och 
tillgängliga  utbildningar  kopplat  till  dessa  krav.  Den  organisationsgemensamma 
kompetenshanteringen på Microsoft IT förväntas också leda till en bättre matchning mellan personal, 
jobb och team. Stenmark, Ljungberg (2003) beskriver att man på Volvo IT planerar att använda den 
organisationsgemensamma  kompetenshanteringen  till  resursplanering,  intern‐  och 
externrekrytering,  karriär‐  och  medarbetarsamtal,  sammansättning  av  arbetsgrupper, 
projektbemanning  och  affärsutveckling.  Detta  förklaras  av  Stenmark,  Ljungberg  (2003)  motsvara 
organisationens  kompetenshantering  på  kort  och  på  lång  sikt.  Även  IT‐konsultföretagets  nya  IT‐
system  för  kompetensutveckling  och  karriärplanering  förväntas  vara  användbart  vid  företagets 
resurshantering  då  hela  organisationens  personal  ges  standardiserade  kompetensbeskrivningar. 
Detta  ska underlätta  vid  företagets bemanning  av projektgrupper  genom  att  förenkla det  tidigare 
problematiska  tolkandet  av  de  kompetenskrav,  som  via  offertförfrågningar  krävs  i  företagets 
affärsprojekt.   

5.1.1 Resurshantering 
Det  studerade  IT‐konsultföretaget  har  använt  sig  av  ett  organisationsgemensamt  IT‐system  för 
resurshantering.  IT‐systemets  uppgift  har  framförallt  varit  att  stödja  bemanningen  av  företagets 
affärsprojekt men har även varit ett användbart hjälpmedel vid medarbetarsamtal. Fokus har  legat 
på kartläggning av personalens  teknikkompetens och utvärdering av de  jobbroller  som personalen 
haft  i de genomförda affärsprojekten. Hellström et al. (2000) skriver att Ericssons har använt sig av 
ett  IT‐system  vilket  benämnts  Stargate  som  beskrivs  vara  ett  online‐system  för  att  systematisera 
strategiska  kompetensområden  för  Ericssons  interna  konsulter. Hellström  et  al.  (2000) menar  att 
Stargate syftar till att vara ett komplett verktyg för kompetenshantering och  innefattar bland annat 
CV,  kompetensprofil  och  sökfunktion  för  att  kunna  finna  vem  som  besitter  en  viss  kompetens. 
Ericssons  kompetenshanteringsprocess  beskrivs  av Hustad och Munkvold  (2005)  bestå  av  tre  steg 
nämligen  analys,  planering  och  implementering.  I  analyssteget  identifieras  organisationens 
strategiska,  kritiska  och  föråldrade  kompetenskrav.  De  strategiska  och  kritiska  kompetenskraven 
beskriver  organisationens  lång‐  och  kortsiktiga  kompetenskrav  emedan  föråldrade  kompetenskrav 
beskriver  kompetensområden  som  inte  längre är av  intresse  för organisationen.  I nuläget  sker ett 
arbete  i det studerade  IT‐konsultföretaget avseende utvärdering av föråldrade kompetenskrav.  I  IT‐
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konsultföretagets IT‐system för resurshantering har dock endast tillägg av kompetensområden gjorts. 
Man  har  därmed  i  likhet med  Ericsson  en  beskrivning  av  vad  som  är  föråldrad  kompetens men 
revideringar  görs  ej  av  IT‐systemet med  avseende  på  föråldrade  kompetensområden.  Företagets 
lokala  ledare  beskriver  att  kompetenshanteringssystemet  för  resurshantering  i  nuläget  har  en 
tillräcklig  mängd  standardiserade  kompetensområden  men  att  den  stora  mängden 
kompetensområden  ibland  kan upplevas  svårhanterligt  av  icke  erfarna  användare. Det upplevs  av 
den lokala ledaren även vara en fördel att gamla kompetensområden ligger kvar i systemet då dessa 
ibland blir aktuella igen. Lindström (2007) menar att Semcon har ett kompetensträd som syftar till att 
vara heltäckande för organisationen och det är upp till varje avdelningschef att genom ett filter välja 
vilka  kompetenser  som  är  relevanta  för  avdelningen  i  syftet  att  göra  kompetensträdet  mera 
överskådligt  för dess användare. Medarbetarna har dock även  tillgång  till övriga kompetenser och 
har därmed även möjligheten att registrera denna kompetens. 

I  det  studerade  IT‐konsultföretagets  kompetenshanteringssystem  för  resurshantering  ingår  även 
personalens  bedömning  av  den  egna  kompetensnivån  för  respektive  teknikkompetens. 
Kompetensnivåerna har i nuläget inga organisationsgemensamma bedömningskriterier och är därför 
högst  subjektiv,  varför  medarbetarsamtalet  fyller  en  viktig  funktion  i  att  göra  bedömningen 
rättvisande. Vid medarbetarsamtalet diskuteras även övriga parters omdömen från utvärderingar av 
genomförda affärsprojekt. Den lokala ledaren beskriver att det uppmärksammats lokala variationer i 
bedömningen av personalens kompetensnivåer inom företaget. Lindström (2007) förklarar att det vid 
Semcon är upp till varje avdelning att skapa kompetensbeskrivningar för att underlätta bedömning av 
personalens kompetensnivåer. På Semcon bedöms personalens teknikkompetens av arbetsgruppen 
med  utgångspunkt  i  dessa  kompetensbeskrivningar.  Affärsmässig  och  social  kompetens  bedöms 
främst  i  personliga medarbetarsamtal mellan medarbetare  och  den  överordnade men  kan  även 
bedömas  i  grupp  om  det  anses  lämpligt  utifrån  gruppens  mognadsgrad.  Det  studerade  IT‐
konsultföretagets nya  IT‐system  för kompetensutveckling och karriärplanering  förväntas underlätta 
vid  resurshantering  då  hela  koncernens  personal  ges  standardiserade  och  detaljerade 
kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningarna bedöms av den lokala ledaren kunna underlätta 
vid  bemanningen  av  projektgrupper.  Detta  förväntas  ske  genom  att  förenkla  den  tidigare 
problematiska  tolkningen  av  de  kompetensnivåer  som,  via  kunders  offertförfrågningar,  krävs  i 
affärsprojekten. Det nya  systemet  kan  även  användas  som  stöd  vid bemanning  av projektgrupper 
genom att, på ett överskådligt  sätt, visa den personal  som  innehar kompetens  för projektets olika 
jobbroller. Hustad och Munkvold (2005) menar att man i globala företag kan uppleva svårigheter i att 
lokalisera  den  mest  talangfulla  medarbetaren  och  att  kompetenshanteringssystem  kan  vara 
lösningen på detta problem. Lindgren, Stenmark, Ljungberg (2003) hävdar att man på Volvo IT inför 
kompetenshanteringssystem  då man  insett  fördelen med  att  veta  vem  som  besitter  viss  kunskap 
inom  organisationen.  Även  vid  Ericsson  ses  framförallt  vinster med  ett  organisationsgemensamt 
kompetenshanteringssystem  i  att  snabbt  kunna  finna  detaljerad  information  om  personalens 
kompetens på en global basis (Baladi, 1999). 

5.1.2 Kompetensutveckling och karriärplanering 
Det studerade IT‐konsultföretagets implementering av koncerngemensamma arbetsprocesser och IT‐
system för kompetensutveckling och karriärplanering syftar till att medarbetaren ska, oberoende av 
organisatorisk tillhörighet och ledare, omfattas av samma arbetsprocess och ha tillgång till IT‐stöd för 
kompetensanalys, kompetensutvecklingsplanering och karriärplanering. Företagets ledning har också 
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sett att ett professionellt och  strukturerat arbetssätt är en  förutsättning  för att, även  i  framtiden, 
vara en attraktiv arbetsgivare med framgång  i att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med 
rätt kompetens och motivation. Ett organisationsgemensamt IT‐system underlättar även arbetet med 
att  aggregera  kunskap  om  kompetensutveckling  och  karriärplanering  vid  beslutsfattande  om 
kompetensfrågor  på  ledningsnivå  i  organisationen.    IT‐systemet  införs  parallellt med  det  tidigare 
använda  IT‐systemet  för  resurshantering.  Baladi  (1999)  belyser  att  även  Ericsson  samtidigt med 
användandet  av  dess  resurshanteringssystem  Stargate  utvecklat  och  använt  ett  IT‐system  för 
kompetensutveckling  och  karriärplanering  benämnt  Talent  Tool  i  syftet  att  hantera 
kompetensutveckling och karriärplanering på såväl individuell som på organisatorisk nivå. 

IT‐konsultföretagets  nya  koncerngemensamma  IT‐system  för  kompetensutveckling  och 
karriärplanering hanterar  inte  teknikkompetens eller certifieringskrav utan beskriver  färdigheter på 
en generell nivå, exempelvis  förmågan att bygga  kundrelationer. Ett  förbättrat  stöd  för  företagets 
ledare  förväntas därigenom uppstå då det nya  IT‐systemet behandlar ett bredare område  än den 
tidigare fokuserade teknikkompetensen viket tros medföra ett skifte av fokus vid medarbetarsamtal. 
Detta förväntas av den centrala HR‐chefen leda till högre motivation och bättre kvalitet i personalens 
kompetensutveckling.  IT‐systemet ska exempelvis ersätta den  jobbmatris som  tidigare använts  i en 
av  IT‐konsultföretaget avdelningar  i syfte att beskriva kompetenskrav kopplat till  jobbroller.  I  likhet 
med  IT‐systemet  för  resurshantering har även den  tidigare använda  jobbmatrisen  främst  fokuserat 
på  teknikkompetens  i  form  av  certifieringskrav. Certifieringskraven  har utarbetats  genom  kunders 
offertförfrågningar  och  har  syftat  till  att  tydliggöra  antalet  konsulter  certifierade  inom  de 
efterfrågade  områdena. Denna  jobbmatris  kommer  att  ersättas  av  det  nya  centralt  reglerade och 
mer  detaljerade  kompetensbeskrivningarna  i  det  koncerngemensamma  IT‐systemet  för 
kompetensutveckling  och  karriärplanering.  Kompetensbeskrivningarna  sker  genom  det  nya  IT‐
systemets beskrivningar av elva  koncerngemensamma  karriärvägar med  sex  kompetensnivåer, där 
varje nivå är definierad  inom ramen för tolv gemensamma färdigheter. En färdighet beskrivs, av  IT‐
konsultföretagets centrala HR‐chef, bestå av kunskap, erfarenhet och motivation vilket motsvaras av 
den  definition  av  kompetens  som  användes  vid  utformningen  av  Semcons 
kompetenshanteringssystem  (Lindström, 2007). Färdigheterna har  till uppgift att beskriva vad  som 
anses  vara  viktig  kompetens. Utformningen  av  karriärvägarna  innebär  inte  enbart  ett  klättrande  i 
organisationens hierarkiska struktur utan möjlighet ges även  till utveckling  inom specialistområden 
och en bräddning av kompetens vilket därmed motsvarar en fortsatt utveckling på samma hierarkiska 
nivå. Karriärvägarnas tre översta nivåer ses dock ha en stark koppling till chefsroller.  I nuläget finns 
delvis  gemensamt  fastställda  kopplingar  mellan  karriärvägar,  kompetensnivåer  och  jobbroller. 
Tanken är att personalen ska bli markerad för den  jobbroll som motsvarar karriärväg och nivå  i det 
nya  systemet.  Lindström  (2007)  beskriver  att  även  Semcon  har  utarbetat  kompetenskrav  för 
organisationens olika  jobbroller och att de  interna  karriärvägarna därigenom  förväntas  tydliggöras 
för personalen. Hustad och Munkvold (2005) förklarar att Ericssons strategiska plan  ligger till grund 
för  IT‐systemets  kompetensområden  och  att  dessa  har  kategoriserats  till  att  gälla  affärsinriktad, 
professionell  och  mellanmänsklig  kompetens.  Personalens  kompetensnivåer  bedöms  via  en 
femgradig  skala  från  trainee  till  expert.  Kompetensbedömningar  sker  vid  personalens 
medarbetarsamtal  vilket  Hustad  och  Munkvold  (2005)  beskrivs  vara  en  vital  del  av 
kompetenshanteringsprocessen. Förutom tillgång till personalens historiska kompetensdata ger även 
Ericssons  IT‐system  tillgång  till  en  individuell  kompetensprofil  som  beskriver  nuvarande 
kompetensnivå,  framtida  kompetensmål  samt  en  karta  över  behov  av  kompetensutveckling. 
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Personalens  kompetensprofiler  kan  också  aggregeras  till  en  organisationsövergripande 
kompetensprofil som visar hela organisationens kompetensnivå samt utifrån framtida kompetensmål 
även  organisationens  hela  kompetensutvecklingsbehov.  I  det  studerade  IT‐konsultföretaget 
förväntas  en  liknande  funktionalitet  uppnås  genom  implementeringen  av  det  nya  IT‐systemet  för 
kompetens och karriärplanering.  I och med  implementeringen av det nya  IT‐systemet  förväntas ett 
skifte av fokus från teknikkompetens och certifieringar till kompetens på en mer aggregerad nivå. Det 
nya IT‐systemet kommer därmed att ge ett kompletterande stöd till det fortsatta användandet av IT‐
systemet  för  resurshantering.  I  samband  med  att  den  tidigare  använda  jobbmatrisen  ersätts 
försvinner  också  bedömningsgrunden  för  tidigare  lokala  jobbroller.  Nya  kopplingar  till  jobbroller 
måste därmed upprättas utifrån det nya IT‐systemets kompetensbeskrivningar.  

5.2 Implementering 
Hustad  och Munkvold,  (2005)  belyser  att  Ericsson  har  saknat  en  strategi  för  användandet  av  ett 
organisationsgemensamt  kompetenshanteringssystem  och  att  IT‐systemet  Talent  Tool  därmed 
förblev en  lokal  företeelse  i ett antal  länder. För att  förbättra den  situationen beskrivs Ericsson år 
2002  ha  påbörjat  implementeringen  av  IT‐systemet  SAP  HRMS  i  syfte  att  avbryta  all  fortsatt 
användning  av  lokala  kompetenshanteringssystem.  Det  valda  IT‐systemet  var  SAP  HRMS  (Human 
Resource Management System) och ingick i Ericssons initiativ att via affärssystemet SAP R/3 integrera 
alla stora verksamhetsområden. I likhet med Ericsson var även det studerade IT‐konsultföretaget på 
väg  att  implementera  ett  integrerat  IT‐system  för  samtliga  av  företagets 
kompetenshanteringsprocesser.  På  grund  av  att  IT‐konsultföretaget  kommit  att  ingå  i  en  större 
koncern  införs  nu  i  stället  det  koncerngemensamma  IT‐systemet  för  kompetensutveckling  och 
karriärplanering  parallellt  med  företagets  tidigare  använda  IT‐system  för  resurshantering.  Detta 
medför  att  hanteringen  av  personalens  teknikkompetens  även  fortsättningsvis  kommer  att  vara 
knutet till  IT‐konsultföretagets egna  IT‐system för resurshantering och därmed  inte vara gemensam 
med de övriga företagen  i koncernen. Hustad och Munkvold, (2005) beskriver att även Ericsson har 
behållit  lokala  kompetenskataloger  då  vissa  kompetensområden  saknats  i  det  gemensamma  IT‐
systemet.  Den största kostnaden för att i ett senare skede byta till ett integrerat IT‐system, där även 
resurshantering  ingår, skulle enligt  IT‐konsultföretagets centrala HR‐chef  ligga  i  förarbetet med det 
nya IT‐systemet. Förarbetet består till stor del av utformningen av kompetenskrav och dess koppling 
till  jobbroller.  Därmed  anses  implementeringen  av  det  koncerngemensamma  IT‐systemet  för 
kompetens  och  karriärplanering  inte  vara  fördyrande  då  det  framförallt medför  ett  arbete med 
utformningen av kompetenskrav och dess kopplingar  till  jobbroller. Davenport  (1997) beskriver att 
man  vid  Microsoft  IT  utgått  från  tidigare  definierade  grundkrav  för  de  olika  jobbrollerna  i 
organisationen vid utformningen av kompetensstrukturens kompetenskrav då dessa användes för att 
beskriva  den  grundläggande  kompetensnivån  i  den  nya  kompetensstrukturen.  Även  vid  Ericsson 
utformades  det  nya  IT‐systemets  kompetensstruktur  efter  Ericssons  tidigare  beskrivna 
kompetenshanteringsprocess och motsvarar därmed en fortsatt utveckling av principerna i ett av de 
tidigare lokala IT‐systemen kallat Talent Tool. En nackdel anses dock, av IT‐konsultföretagets HR‐chef, 
vara  att  kommunikationen  från  ledningshåll  kan  upplevas  otydlig  vid  en  mängd  byten  av 
arbetsprocesser och IT‐system.  

Det studerade IT‐konsultföretagets implementering av koncerngemensamma arbetsprocesser och IT‐
system  för  kompetensutveckling  och  karriärplanering  syftar  till  att  skapa  gemensamma 
arbetsprocesser,  kompetenskrav  och  slutligen  även  gemensamma  jobbroller  för  hela  den  globala 
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koncernen. Microsoft  IT startade är 1995 ett pilotprojekt för att skapa ett organisationsgemensamt 
kompetenshanteringssystem  (Davenport,  1997).  Pilotprojektet  innebar  skapandet  av  IT‐systemets 
jobbprofiler och innefattade till en början en testgrupp bestående av 80 personer. Projektet riktade 
sig, vid tidpunkten för Davenports (1997) studie, endast till Microsofts IT‐avdelning men planer fanns 
på att projektet slutligen  skulle kunna  innefatta hela Microsofts organisation.    IT‐konsultföretagets 
implementering  har  skett  via  en  referensgrupp  som  i  ett  inledande  skede  har  utvärderat 
konsekvenserna  av  att  implementera  koncernens  gemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system. 
Detta  resulterade  i  bedömningen  att  dessa  kan  implementeras  direkt  i  hela  företaget  i  dess 
nuvarande  form  för  att  därefter  utvärderas  fullskaligt.  Implementeringen  av  gemensamma 
arbetsprocesser och IT‐system beräknas, enligt den centrala HR‐chefen, ta cirka två år för att nå full 
effekt och hög kvalitet. Den centrala HR‐chefen menar dock att det nya arbetssättet och IT‐systemet 
kommer att vara till stor nytta för ledare och medarbetare redan under implementeringsperioden då 
det skapar ett  fokus och en dialog om kompetensfrågor redan  från start.  IT‐systemets aggregerade 
kompetensdata förväntas, av HR‐chefen, även kunna användas som underlag för beslutsfattande på 
central  ledningsnivå  under  implementeringsperioden  förutsatt  att  hänsyn  tas  till  en  uppskattad 
felmarginal i insamlad data. 

Det  första  resultatet av  implementeringen anses, av  IT‐konsultföretagets centrala HR‐chef, vara en 
kommunikation  av  gemensamma  riktlinjer  för  ett  enhetligt  arbetssätt  för medarbetarsamtal  som 
resulterar  i mål och  kompetensutvecklingsplaner.  Ett  enhetligt  arbetssätt  innebär  att dessa utförs 
regelbundet, på liknande vis och där dokumentationen är enhetlig i hela organisationen vilket skapar 
en  kontinuitet  där  även  historisk  kompetensdata  finns  tillgänglig  oavsett  om medarbetaren  byter 
chef.  Tidigare  har  det  förekommit  en  stor  variation  i  hur  tydligt  dessa  mål  och 
kompetensutvecklingsplaner  varit  utformade  i  olika  delar  av  företaget.  Beroende  på  tidigare 
arbetsprocesser kommer  implementeringen av det nya IT‐systemet att te sig olika för olika delar av 
företagets  organisation  beroende  på  tidigare  arbetssätt.    Den  största  nyttan  under  den  första 
perioden med det nya systemet är att samtliga av företagets lokala ledare får ett bra stöd för att lyfta 
viktiga  kompetensfrågor  utöver  den  tidigare  fokuserade  teknikkompetensen. Detta  kan  ske  under 
förutsättning  att  det  är  rätt  kompetenser  som  är  definierade  i  systemet.  Därför  innefattar 
implementeringsfasen  en  utvärdering  av  de  koncerngemensamma  kompetensområdena  samt 
skapandet  av  nya  rutiner  för  ett  fortsatt  utvärderingsarbete  efter  den  genomförda 
implementeringsperioden. 

Årligen  sker  revideringar  av  de  koncerngemensamma  kompetenskraven  genom  att  synpunkter  på 
dessa förs fram av de  i koncernen  ingående företagen.  I det studerade  IT‐konsultföretaget kommer 
en första fullskalig utvärdering av de koncerngemensamma kompetenskraven att utföras där arbetet 
med denna är  tänkt att utmynna  i en  fungerande rutin  för att skapa beslutsunderlag till de årligen 
återkommande  revideringarna  av  de  koncerngemensamma  kompetenskraven.  Jämförelsevis 
beskriver Hustad och Munkvold (2005) att Ericssons kompetenshanteringsprocess består av tre steg 
nämligen  analys,  planering  och  implementering.  I  analyssteget  identifieras  organisationens 
strategiska,  kritiska  och  föråldrade  kompetenskrav.  De  strategiska  och  kritiska  kompetenskraven 
beskriver  organisationens  lång‐  och  kortsiktiga  kompetenskrav  emedan  föråldrade  kompetenskrav 
beskriver  kompetensområden  som  inte  längre  är  av  intresse  för  organisationen.    Hustad  och 
Munkvold  (2005) menar  att  kompetenskraven  fastställs  genom  analys  av  framtida marknads‐  och 
teknologikrav med utgångspunkt i Ericssons övergripande strategiska plan. Lindgren (2003) menar att 
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det  i hierarkiska, byråkratiska organisationer tar tid för nya trender och  intressen bland personalen 
att  nå  företagsledningen  för  att  därefter  kunna  omvandlas  till  officiell  företagsstrategi.  Det  tar 
därmed  lång  tid  att  implementera  den  nya  kompetensen  genom  användande  av  traditionella 
jobbeskrivningar  i  kompetenshanteringssystemet.  Resultatet  av  IT‐konsultföretagets  första 
utvärdering visar att  IT‐systemet kan  implementeras  i dess nuvarande form men att det  inom vissa 
områden  saknas  kompetenskrav  som  bedöms  vara  av  stor  vikt  för  vissa  jobbroller  samt  att  vissa 
jobbroller har  kompetenskrav  som bedöms  vara  av underordnad betydelse. Om det  vid de  lokala 
ledarnas  framtida  utvärderingar  visar  sig  saknas  grund  för  kompetenskrav  kopplade  till  vissa 
jobbroller så kommer  företaget  försöka påverka de koncerngemensamma kompetenskraven. Detta 
görs  genom  att  först  implementera  de  koncerngemensamma  kompetenskraven  för  att  skapa  en 
fördjupad  förståelse  för  hur  dessa  fungerar  i  dess  nuvarande  form.  Utifrån  de  lokala  ledarnas 
utvärderingar skapas därefter ett underlag med förslag på hur en ny utformning av kompetenskraven 
bör se ut. Sättet att slutligen verifiera att rätt kompetenskrav är uppställda sker genom mätning av 
hur  man  lyckas  med  genomförda  affärsprojekt  vilka  utvärderas  genom  kundenkäter  och 
kundutvärderingar.  Tanken  är  att  de  koncerngemensamma  kompetenskraven  ska  signalera  vilka 
värderingar  organisationen  har  i  förhållandet  till  det  som  ska  levereras.  Den  centrala  HR‐chefen 
menar att det under implementeringen kommer att uppstå situationer då det finns behov för lokala 
ledare  att  tolka  vissa  delar  av  kompetensbeskrivningarna  i  syftet  att  anpassa  dessa  till  den  egna 
verksamheten. Det förväntas även ske en förflyttning av lokal ledares värderingar till följd av de nya 
kompetenskraven.  Företagets  ledning  uppmuntrar  till  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  de  fastställda 
kompetenskraven för att kunna skapa ett bra underlag för en utvärdering av IT‐systemet och den nya 
arbetsprocessen.  

5.2.1 Implementeringsutmaningar 
Hustad  och  Munkvold  (2005)  hävdar  att  det  trots  ett  ökat  intresse  för  IT‐system  avsedda  för 
kompetenshantering till stor del saknas forskning som beskriver organisationsaspekter relaterade till 
implementering av kompetenshanteringssystem. Dessa har  identifierat tre utmaningar kopplade till 
implementeringen  av  kompetenshanteringssystem  vilka  är  att  designa  en  väl  fungerande 
kompetenshanteringsprocess,  hanterandet  av  spänningen mellan  global  standardisering  och  lokal 
praktik  samt  att  engagera  personalen.    Implementeringsutmaningarna  uppstår  vid  en  global 
standardisering av de lokala kompetenshanteringsprocesserna på grund av att detta kan medföra att 
lokala behov förbises. De lokala behoven kan till exempel ha sitt ursprung i nationella och kulturella 
skillnader  gällande  arbetslagar och  arbetspolicy.  I det  studerade  IT‐konsultföretaget uttrycker  den 
centrala  HR‐chefen  att  en  stor  utmaning  vid  implementeringen  är  att  hitta  en  bra  form  för  den 
förestående slutliga utvärderingen samt hur den årliga uppföljningen bör utformas. Inom ramen för 
utvärderingarna ryms inte en undersökning av de kulturella skillnaderna, vilket dock av den centrala 
HR‐chefen upplevs vara ett mycket intressant område då insikter däri tros kunna vara användbart för 
att  nå  fram  med  företagets  synpunkter  i  kommunikationen  med  koncernen.  De  kulturella 
skillnaderna anses, av den centrala HR‐chefen, även vara av stor betydelse för den egna förståelsen 
för  behovet  av  hänsynstagande  till  lokala  behov.  Förståelsen  för  de  kulturella  skillnaderna  inom 
organisationen  leder  även  fram  till  frågan  om  det  bör  finnas  en  gemensam  organisationskultur  i 
koncernen. På detta område beskriver den centrala HR‐chefen att koncernen förhåller sig mjukt mot 
företaget och att man från koncernens sida håller en låg integrationstakt. Det tydligaste exemplet på 
skillnader  i organisationskultur anses av den centrala HR‐chefen vara vid  ledarskapsfrågor, där det  i 
koncernen återfinns ett större antal  jobbroller som motsvarar  formella chefspositioner. Koncernen 
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har även  lägre kompetenskrav på grundläggande nivå och har därigenom en mer hierarkisk syn på 
ledarskapet emedan det studerade IT‐konsultföretaget eftersträvar en platt organisation som präglas 
av  entreprenörskap  bland  alla medarbetare.  Resultatet  av  IT‐konsultföretagets  första  utvärdering 
visar att det koncerngemensamma  IT‐systemet kan  implementeras  i dess nuvarande  form men att 
fortsatta utvärderingar får påvisa huruvida IT‐företaget bör försöka påverka de koncerngemensamma 
värderingarna.  

En  organisationsgemensam  kompetenshantering  kan  enligt  Hustad  och  Munkvold  (2005)  även 
minska de lokala ledarnas kreativitet i den lokala kompetenshanteringsprocessen med ett försämrat 
slutresultat  som  följd.   Hustad  och Munkvold  (2005)  drar  slutsatsen  att  det  vid  en  centralt  styrd 
implementering  av  ett  organisationsgementamt  IT‐system  för  kompetenshantering  krävs  ett 
försiktigt  balanserande  av  ett  hänsynstagande  till  den  lokala  kulturen  och  traditionen  gällande 
kompetenshantering vid de enskilda  lokala enheterna kontra behovet av centraliserad koordinering 
och  standardisering.  Den  centrala  HR‐chefen  vid  det  studerade  IT‐konsultföretaget  menar  att 
kompetenta  lokala  ledare  har  varit  en  viktig  konkurrensfördel  då  dessa  haft  kännedom  om 
marknadens krav och personalens  leveranskapacitet samt att dessa även har haft en känsla för vad 
marknaden  vill  ha  i  framtiden  och  därmed  kunnat  styra  kompetensutvecklingen  vid  den  lokala 
enheten. En utmaning upplevs, av den centrala HR‐chefen, vara att  implementera ett stödjande  IT‐
system  utan  att  därmed  ta  död  på  kreativiteten  i  det  tidigare  entreprenörsinriktade  arbetssättet. 
vara.  Den  centrala  HR‐chefen  menar  att  det  är  viktigt  att  inte  ta  död  på  kreativiteten  och 
entreprenörskapet  vid  de  lokala  kontoren  i  samband  med  implementeringen  av  den 
organisationsgemensamma  kompetenshanteringen.  Det  anses  därmed  vara  viktigt  att  hantera 
eventuella skillnader mellan koncernens direktiv och den rådande uppfattningen vid den levererande 
enheten. Den centrala HR‐chefen beskriver vikten av att  tillvarata den  lokala  ledarens kunskap om 
företagets  kompetensbehov,  det  vill  säga  kunskap  om  de  aktuella  kompetenskraven marknaden 
ställer på företagets konsulter samt den fingertoppskänsla som den lokala ledaren har gällande vilken 
kompetens som kommer att krävas i framtiden. 

Stenmark  (2004)  fastslår  att arbetet  vid Volvo  IT med att  skapa en gemensam  kompetensstruktur 
som  hela  organisationen  kunde  acceptera  var  långt  mer  resurskrävande  än  vad  projektgruppen 
kunnat föreställa sig och i en förlängning av detta såg man sig även tvungen att skapa en permanent 
underhållsgrupp  med  syftet  att  kontinuerligt  uppdatera  kompetensområdena  då  dessa  ständigt 
förändras. Hustad och Munkvold (2005) förklarar att arbetet med detta ofta blir väldigt omfattande 
då det är svårt att finna en lämplig kategorisering med ett lämpligt antal nivåer av kompetensdata i 
IT‐systemet och  att  en  anledning  till  detta  är  att  kompetenskatalogen  ska  tillgodose både  globala 
samt  lokala  behov.  Den  centrala  HR‐chefen  i  det  studerade  IT‐konsultföretaget  beskriver  att  en 
utmaning som uppstår vid implementeringen är att kompetenskraven för respektive karriärsteg inte 
överensstämmer  med  den  lokala  uppfattningen  om  vilka  kompetenskrav  som  bör  gälla  för  de 
motsvarande jobbrollerna. Detta kan få till följd att en lokal anpassning sker vilket kommer motverka 
syftet  med  den  organisationsgemensamma  karriärplaneringen  då  detta  kommer  att  medföra 
skillnader  i  kompetens  inom  samma  karriärsteg.  I  det  nya  IT‐systemet  innebär  exempelvis 
kompetenskraven för vissa av karriärstegen en kundfokusering även för jobbroller utan kundkontakt. 
Sådana skillnader tros av den centrala HR‐chefen kunna hanteras på  lokal nivå genom att man från 
företagets centrala HR‐avdelning kommunicerat att ett kritiskt  förhållningssätt bör hållas gentemot 
de nya  kompetenskraven.  Företagets  centrala HR‐chef  tror  att det  kommer  att  ske en automatisk 
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lokal  anpassning  av  kompetenskraven  för  de  olika  karriärstegen  och  att  denna  kommer  att 
kommuniceras  till den centrala  ledningen vid den  förestående utvärderingen. HR‐chefen kan se en 
utmaning vid  implementeringen av det nya  IT‐systemet  i att kompetenskraven därigenom anpassas 
efter lokala förhållanden då tanken med det gemensamma IT‐systemet är att kompetens ska vara lika 
över  hela  koncernen.  Den  centrala  HR‐chefen  menar  att  den  grundläggande  frågan  med  lokala 
anpassningar  löses genom en kulturanalys tillsammans med en marknadsanalys. Dessa tillsammans 
anses  kunna  visa  om  det  är möjligt  att  skapa  gemensamma  kompetenskrav  som  fungerar  i  hela 
koncernen eller om det är nödvändigt att göra lokala anpassningar för att uppnå nöjda kunder på den 
lokala marknaden. Risken för att permanenta lokala anpassningar måste ske bedöms av HR‐chefen i 
nuläget  inte  vara  extremt  stor  och  det  är  också  därför  som  det  gemensamma  IT‐systemet 
implementerats utifrån de  koncerngemensamma  kompetensbeskrivningarna.  Syftet med det  valda 
sättet  för  implementeringen är att skapa en kontinuerlig utvärdering av kompetensbeskrivningarna 
för att därigenom skapa underlag för att påverka koncernen att revidera dessa och därigenom uppnå 
fungerande kompetensbeskrivningar i hela koncernen.  

Davenport (1997) beskriver att arbetet med att definiera jobbspecifika kompetenser vid Microsoft IT 
utfördes av chefer för de berörda jobbrollerna. En utmaning som uppstod i samband med detta var 
att arbetet med att bedöma kompetenskraven för en enda jobbroll var väldigt tidskrävande och tog 
mellan  två och  tre  timmar att utföra.  För  att underlätta arbetet uppmanades  cheferna att endast 
bedöma de högst prioriterade kompetenskraven. Nästa steg i processen var att bedöma personalens 
kompetens kopplat till den aktuella jobbrollen. Detta utfördes i ett inledningsskede genom att både 
medarbetaren och chefen genomförde en egen uppskattning av medarbetarens kompetensnivå där 
båda  hade  tillgång  till  kompetensnivåernas  beskrivningar.  Med  detta  som  diskussionsunderlag 
gjordes därefter en gemensam bedömning av medarbetarens kompetensnivå. Slutligen är målet att 
hela  arbetsgruppen  ska  medverka  vid  denna  bedömning.  Under  pilotprojektet  vid  Microsoft  IT 
uppmärksammades  att  det  var  extremt  krävande  både  för  personalen  och  för  cheferna  att  ge 
rättvisande kompetensbedömningar. Man hyste dock förhoppningen om att detta skulle underlättas 
vid  ett  senare  skede  av  implementeringen  då  detaljerade  kompetensbeskrivningar  skapats.  En 
liknande implementeringsutmaning uppstod i det studerade IT‐konsultföretaget vid bedömningen av 
personalens kompetensnivåer. Man har redan i det tidigare använda IT‐systemet för resurshantering 
kunnat  iaktta  skillnader  i hur personalen uppskattar den egna kompetensnivå utifrån ett  skönjbart 
mönster mellan de olika regioner där företaget är lokaliserat. Detta befaras bli än svårare i och med 
ökade  kulturella  skillnader  i  den  globala  organisationen.  Dock  tror  den  lokala  ledaren  att  de 
detaljerade  beskrivningarna  avseende  karriärstegens  kompetensnivåer  kommer  att  vara 
underlättande för att uppnå en enhetlig bedömning av dessa. En viktig frågeställning med koppling 
till  detta  är  hur  detaljerade  dessa  kompetensbeskrivningar  bör  vara  för  att möjliggöra  enhetliga 
kompetensbedömningar  även  vid  kulturella  skillnader  i  den  globala  koncernen.  Detaljerade 
kompetensbeskrivningar  förväntas av den centrala HR‐chefen ställa högre krav på ett kontinuerligt 
arbete med att justera dessa. Konsekvenser av att använda för detaljerade kompetensbeskrivningar 
är att felaktiga beslut fattas utifrån de underlag som IT‐systemet genererar samt att kostnaderna för 
att underhålla IT‐systemet överstiger nyttan med de data IT‐systemet genererar.  
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6 Slutsatser  
Lokala  ledare  vid  de  globala  IT‐företagen  har  till  stor  del  använt  sig  av  enkla  och  flexibla 
arbetsprocesser  och  IT‐system  för  hanteringen  av  kompetensfrågor.  Vid  avsaknaden  av  ett 
organisationsgemensamt  IT‐system  för hantering av personalens kompetensdata har denna endast 
varit  tillgänglig  genom  nätverkande  mellan  lokala  ledare.  Den  centrala  ledningens  analyser  av 
organisationens  totala  kompetensbehov  har  därför  utförts  genom marknadsanalyser,  analyser  av 
budget och sammanställningar av lokala affärsplaner.  

Generellt  sett  identifierades ett  stort behov av organisationsgemensamma arbetsprocesser och  IT‐
system  vid  resurshantering  vilket  var  kopplat  till  de  lokala  ledarnas  arbete  med  att  kartlägga 
kompetens  och  synliggöra  tillgängliga  resurser  i  syftet  att  skapa  arbetsgrupper  och  projektteam. 
Synliggörandet  av  personalens  kompetens  medförde  även  förbättrade  möjligheter  för 
kompetensutveckling  via  kunskapsdelning  och  organiserandet  av  kunskapsnätverk.  Den  centrala 
ledningen  ville  även  skapa  en  förbättrad  kontinuitet  och  kvalitet  i  de  lokala  ledarnas  arbete med 
personalens kompetensutveckling och karriärplanering. En förbättrad kontinuitet ska uppnås genom 
lokala  ledares användande av en organisationsgemensam arbetsprocess och genom att ge dessa en 
ökad tillgänglighet till personalens kompetensdata  i det organisationsgemensamma  IT‐systemet. En 
högre  kvalitet  i  arbetet  med  personalens  kompetensutveckling  och  karriärplanering  ska  uppnås 
genom att erbjuda lokala ledare ett förbättrat stöd vid personalens medarbetarsamtal. Stödet består 
främst  av  IT‐systemets  beskrivningar  av  de  organisationsgemensamma  karriärvägarna, 
kompetenskraven,  och  dess  bedömningskriterier.  IT‐systemet  möjliggör  även  en  aggregering  av 
personalens  kompetensdata  vilket  förväntas  skapa  ett  förbättrat  beslutsunderlag  för  den  centrala 
ledningens  analyser  av  organisationens  totala  kompetensbehov  och  därmed  förbättra 
förutsättningarna  för  styrning  av  verksamheten.  På  ett  övergripande  plan  ska  det 
organisationsgemensamma arbetet med kompetensfrågor skapa en dialog om gemensamma mål för 
den globala organisationens kompetensutveckling. 

De  utmaningar  som  identifierades  vid  implementeringen  av  de  organisationsgemensamma 
arbetsprocesserna  och  IT‐systemen  för  kompetenshantering  ses  tydligast  utifrån  lokala  ledares 
behov  av  flexibilitet  kontra  den  centrala  ledningens  behov  av  standardisering.  Den  centrala 
ledningens  behov  av  standardisering  är  främst  kopplade  till målsättningen  att  uppnå  förbättrade 
möjligheter  för  centrala  analyser  och  styrning  av  verksamheten.  De  lokala  ledarnas  behov  av 
flexibilitet kan främst härledas till kulturella skillnader i organisationen samt skillnader mellan lokala 
marknader. Tydligast visar sig dessa lokala skillnader i synen på kompetenskrav och vid bedömningen 
av personalens kompetensnivå. De lokala skillnaderna medför ett omfattande behov av kontinuerliga 
utvärderingar.  För  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  varför  de  lokala  skillnaderna  uppstår  bör 
utvärderingarna  vara  utformade  för  att  undersöka  den  lokala  marknaden  och  den  lokala 
organisationskulturen. 
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7 Avslutande diskussion  
Sammanfattningsvis  ses  de  största  vinsterna,  med  att  implementera  organisationsgemensamma 
arbetsprocesser och IT‐system i ett globalt IT‐företag, vara att alla ledare erbjuds ett grundläggande 
stöd för arbetet med kompetensfrågor samt att en systematiserad dialog förs om gemensamma mål 
för hela den globala organisationens kompetensutveckling. 

Den  fortsatta  forskningen på området bör  inriktas mot  att undersöka hur  skillnader mellan  lokala 
marknader  och  organisationskulturer  påverkar  möjligheterna  för  skapandet  av 
organisationsgemensamma  arbetsprocesser  och  IT‐system  för  kompetenshantering  i  globala  IT‐
företag.  En  viktig  aspekt  är  hur  organisationsgemensamma  kompetenskrav  bör  utformas  för  att 
möjliggöra  enhetliga  kompetensbedömningar  i  en  global  organisation.  För  att  skapa  en  djupare 
förståelse för varför lokala skillnader i kompetenskrav och kompetensbedömningar uppstår bör den 
fortsatta  forskningen undersöka  lokala  ledares behov av  flexibilitet med utgångspunkt  i den  lokala 
organisationskulturen  och  marknaden.  Det  är  även  av  stort  intresse  att  undersöka  lämpliga 
utvärderingsmetoder  för  det  kontinuerliga  arbetet  med  att  skapa  organisationsgemensamma 
kompetenskrav.  
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10 Bilagor 
Bilagorna återger de intervjuguider som användes till datainsamlingen för avsnitten – Telefonintervju 
om globala företags kompetenshantering och – Kompetenshantering i ett globalt IT‐konsultföretag. 

10.1 Telefonintervju om globala företags kompetenshantering 
 

        Av:                             Datum:     

Bakgrundsfrågor informant 

• Företagets namn  __________________________________ 
• Bransch  __________________________________ 
• Antal anställda  _________st. 
• Fördelning män och kvinnor  ______% män    _____%  kvinnor 
• Namn  __________________________________ 
• Kön  man  /    kvinna 
• Ålder  _________år 
• Position  __________________________________ 
• Tid i aktuell position  _________år 
• Tid i företaget  _________år 

 

 

1.  I  vilka  syften  är  kompetenshantering  av  intresse  för  er?  (Vid  rekrytering,  certifieringar, 
kompetensstrategier, utbildningsbehov?) Koppling  till  strategiskt arbete:  strategi  till  kompetens  till 
strategi? 

 

 

 

 

2 Hur säkerställer ni att ert företag har den rätt kompetensen? (Hur arbetar man aktivt med detta?) 
Kompetenshanteringsprocessen? 

 

 

 

 

3 När  ni  värderar/bedömer  kompetensen  hos  era medarbetare,  vilka  kriterier  bedöms  de  efter 
(kompetensområden och nivåer)? 
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4 Vad är det huvudsakliga användningsområdet för kompetensdokumentation? (Varför jobbar man 
med dessa frågor i företaget? )  

 

 

 

 

5 Vad pratar företag i er bransch om när det gäller kompetens? (Vad är ”trenden”, hur går snacket i 
branschen?) Framtida behov av kompetenshantering? 

 

 

 

 

 

6  Händer  det  ofta  att  ni  blir  kontaktade  av  företag/konsulter  i  dessa  frågor  och  vilka  tjänster 
marknadsför de? Är dessa attraktiva för er? 
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Intryck av intervjun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 
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10.1 Intervjufrågor – Kompetenshantering i ett globalt IT‐konsultföretag 

  
Respondentdata 

• Företagets namn:  __________________________________ 

• Bransch:  __________________________________ 

• Antal anställda:  _________st. 

• Fördelning män och kvinnor:  ______%män    _____% kvinnor 

• Namn:  __________________________________ 

• Ålder:  _________år 

• Position:  __________________________________ 

• Tid i aktuell position:  _________år 

• Tid i företaget:  _________år 

Övrigt: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Kartläggning av kompetens  

• När utförs kartläggning av kompetens? 
• Vem utför kompetenskartläggningar? 
• Vad kartläggs? 
• Hur utförs kompetenskartläggningar? 
• Vilka problem upplever ni kopplat till kartläggning av kompetens? 
• Hur bör dessa problem åtgärdas? 
• Vilka möjligheter ser ni kopplat till kartläggning av kompetens? 
• Hur ska dess möjligheter uppnås? 

 

Användning av kartlagd kompetens 

• När används information om den kartlagda kompetensen? 
• Vilken av den kartlagda informationen används? 
• Vad används den kartlagda informationen till? 
• Vem använder informationen om den kartlagda kompetensen? 
• Hur används informationen om den kartlagda kompetensen? 
• Vilka problem upplever ni kopplat till användningen av kartlagd kompetens i er verksamhet? 
• Hur bör dessa problem åtgärdas? 
• Vilka möjligheter ser ni kopplat till användningen av kartlagd kompetens? 
• Hur ska dess möjligheter uppnås? 

 

Strategisk kompetenskartläggning 

• När utformas kompetenskartläggningar? 
• Vem utformar kompetenskartläggningar? 
• Hur utformas kompetenskartläggningar? 
• Vad styr utformningen av kompetenskartläggningar? 
• Hur hanteras informationen om den kartlagda kompetensen? 
• Hur sker rapporteringen av kompetenskartläggningar? 
• Hur används informationen från kompetenskartläggningar vid strategiarbete? 
• Vilka problem upplever ni med kartläggning av kompetens kopplat till strategiskt arbete? 
• Hur bör dessa problem åtgärdas? 
• Vilka möjligheter ser ni med kartläggning av kompetens kopplat till strategiskt arbete? 
• Hur ska dess möjligheter uppnås? 

 

 


