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Abstract 
 
The ongoing change in the external environment, is affecting the companies in a high 
degree. It is therefore of great importance for the companies to encompass their internal 
resources to be competitive. Today many companies find it hard to get an effective tool 
to direct the internal development and to identify the internal competence. The purpose 
of this thesis was to increase the understanding how a company analyses their internal 
competence. To gain a deeper insight we choose to examine one company with a 
qualitative study. Our investigation shows that the companies’ main method was a 
performance review. They also work with parts of competence based assessment center, 
but they were not aware of that. However, our examination shows that it takes a lot of 
everyone involved if any of the choose methods are to succeed.  



   

  
 

Sammanfattning  
 
Den ständiga förändringen i den externa miljön påverkar företagen i hög grad i 
dagsläget och det är därför av yttersta vikt att de anpassar sina interna resurser så att de 
kan vara konkurrenskraftiga. Många företag upplever idag ett problem med att hitta ett 
effektivt verktyg för att styra den interna utvecklingen och att identifiera sin interna 
kompetens. Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur ett företag 
analyserar den interna kompetens de innehar. För att få en djupare insikt i hur ett 
identifieringsarbete går till, valde vi att undersöka ett företag med en kvalitativ studie. 
Vår undersökning visade att den metod som företaget främst använde sig av vid 
identifieringsarbetet var utvecklingssamtal. Företaget arbetade även med vissa delar ur 
ett kompetensbaserat assessment center, men de var inte medvetna om detta. Emellertid 
visar vår undersökning att det krävs mycket av alla inblandade för att metoderna ska 
fungera på ett bra sätt. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet avser vi att leda in läsaren i problemområdet. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av problemområdet och avslutas med vårt syfte, de avgränsningar 
vi gjort och den fråga vi avser att svara på i denna uppsats. 
 

1.1 Bakgrund 
I denna uppsats har vi valt att studera identifikationen av intern kompetens mer 
ingående eftersom vi har ett stort personligt intresse för just kompetensfrågor. Att 
identifiera den interna kompetensen är något som vi tror företagen ofta förbiser på 
grund av omedvetenhet och okunskap. Kompetensfrågor är alltid ett aktuellt och viktigt 
område oavsett bransch.  
 

1.2 Omvärldsförändringar 
Stevrin (1986) menar att tendenserna i samhället tyder på att vi går mot ett informations 
och kunskapssamhälle och att en allt större del av vår industri har blivit 
kompetensbaserad. Framväxten av kunskaps och informationssamhället, har för 
företagen och de människor som arbetar i dessa inneburit en situation kännetecknad av 
ökad förändringstakt och ökad komplexitet.  
 
Taylor (1998) menar att den ständiga förändringen i den externa miljön påverkar 
företaget och det är av yttersta vikt för ledningen att anpassa sina resurser och sin 
kapacitet för att behålla den nuvarande och framtida konkurrenskraften. Företaget måste 
hela tiden matcha sin personalstyrka så att den överensstämmer med sin omgivning, där 
avsikten är att skapa uthålliga och svårimiterade konkurrensfördelar. Vidare menar 
Price (2004) att det krävs att företaget kan tillvarata de personella resurserna och sitt 
humankapital, för att på så sätt skapa svårimiterade konkurrensfördelar.  
 
Precis som nämns ovan ställer den ökade förändringstakten i samhället allt högre krav 
på företaget och den kunskap som de förfogar över nu. Kunskap är någonting som 
snabbt föråldras och företaget måste därför successivt omsätta och tillföra ny relevant 
kunskap. Stevrin (1986) menar att på samma sätt leder den ökade komplexiteten i 
samhället till att de produkter och tjänster som företagen levererar idag blir allt mer 
systeminriktade och kompetenstunga.  
 
Generellt sett betraktas kompetens som en bristvara i samhället och samtidigt blir det 
allt dyrare för företagen att själva utveckla den kompetens som anses vara nödvändig. 
Berge, de Verneil, Berge, Davids och Smith (2002) menar att förändringstakten tog 
ytterligare fart när Berlinmuren föll. För de europeiska företagen öppnades dörren till 
öst och det gjorde att konkurrensen och kraven på de västerländska företagen ökade 
kraftigt. Axelsson (1996) menar att de stora globala företagen redan innan muren föll i 
stor utsträckning konkurrerade med företag från öst, men när muren föll blev de små 
och medelstora företagen utsatta för en konkurrenssituation som ställde avsevärt högre 
krav på dessa.  
 
Små företag har ofta inte de resurser eller möjligheter som krävs för att bedriva ett 
aktivt kompetensutvecklingsprogram. Medelstora företag har däremot ofta en avdelning 
som jobbar med kompetensfrågor. Price (2004) skriver att ett företag med mellan 100 
och 499 anställda är ett medelstort företag.  
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1.3 Kompetens 
Robotham (1996) anser att det finns många olika definitioner på vad kompetens innebär 
och att det är ett diffust begrepp som används i allt för många sammanhang. Fränkel 
(2003) definierar kompetens som ”en individs förmåga att klara av de krav som ställs i 
en given situation”. Granberg (2003) definierar kompetens i tre delar: kunskap, vilja och 
tillfälle. Enligt honom är kunskapen inte någonting värd om man inte har viljan att 
använda sig av den. Med tillfälle menar författaren att kompetensen måste sättas i sitt 
rätta sammanhang, det menar han innebär att tillfälle skapas för att se sambandet mellan 
kunskaper och att de används på rätt sätt. Sarv (1997) anser tillslut att det är av yttersta 
vikt att företaget vet vilken kompetens man har innan åtgärder och aktiviteter sätts 
igång. 
 

1.4 Kompetensförsörjning 
Antilla (1999) förklarar kompetensförsörjning som ett samlingsbegrepp för hur 
företaget utvecklar och skyddar den förmåga medarbetarna har, det vill säga hur 
företaget säkerställer de kompetensmässiga förutsättningarna för att fungera i samspel 
med verksamhetsplanen. Kompetensförsörjning måste vara ständigt pågående och 
fungera som en naturlig del i verksamheten (ibid.).  
 
Anledningarna till att arbeta med kompetensförsörjning är många och de påverkas i hög 
grad av hur företagens omvärld ser ut. Granberg (2003) lyfter fram främst fem 
anledningar: För att attrahera och behålla det antal personer som behövs och som har 
lämplig yrkesutbildning, förutse eventuella problem med överskott eller brist på 
personal, utveckla en välutbildad och flexibel arbetsstyrka, utveckla strategier för att 
behålla viktiga medarbetare och införa mer flexibla arbetssystem i syfte att höja de 
anställdas funktionsduglighet. Axelsson (1996) låter förstå att kompetensförsörjning är 
en fråga om att anskaffa personella resurser, men också att fördela och använda 
befintliga resurser inom företaget.  
 

1.5 Intern kompetens 
I organisationer talas det ofta om intern kompetens. Hörte (1996) menar att företagets 
nuvarande kompetens bör beaktas i relation med de mål som företaget försöker 
förverkliga och de krav som omgivningen ställer, samt företagets förmåga att underhålla 
sin interna kompetens. Den interna kompetensen anser han är att inneha en förmåga att 
anpassa sig till omgivningens krav, handla i en oförutsedd situation samt viljan att 
utnyttja den förmågan. När Price (2004) talar om företagets interna kompetens likställer 
han det med humankapitalet. Price (2004) betonar vikten av att identifiera den interna 
kompetensen och författaren kategoriserar företagen efter ledningens syn på sitt 
humankapital. Författaren betonar dock svårigheterna med att identifiera kompetensen 
på sitt humankapital och menar att det som kan se enkelt ut i teorin, kan vara desto 
svårare i praktiken (ibid.). 
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1.6 Syfte 
Många företag upplever idag ett problem med att hitta ett effektivt verktyg för att 
identifiera den interna kompetensen. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för 
hur ett företag analyserar den interna kompetens de innehar. Utifrån det ställda syftet 
har vi valt att besvara följande forskningsfråga:  
 

 Hur går ett medelstort företag tillväga för att identifiera den interna 
kompetensen? 

 

1.7 Avgränsningar 
Vi har tittat på hur ett företag identifierar sin interna och helt bortsett från den externa 
kompetensen. I den interna kompetensen har vi gjort ytterligare en avgränsning genom 
att bara titta på personalen. Vår forskning har stannat vid identifieringen och lämnar 
frågan om vilken kompetens som företaget ska anskaffa. Begränsningarna är gjorda med 
tanke på att om vi ska fortsätta undersöka hur företaget anskaffar sin kompetens, skulle 
arbetet bli allt för stort och omfattande. En ytterligare anledning till vår avgränsning är 
att vi bara är intresserade av de interna aspekterna vid identifikationen.  
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2 Metod  
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva vår undersökningsansats och vårt 
tillvägagångssätt för insamling av data, samt hur vi gått tillväga med vårt urval. Vi 
kommer även att belysa de specifika metodproblem vi ställts inför. 
 

2.1 Undersökningsstrategi 
Utgångspunkten i denna uppsats var att undersöka hur ett företag går tillväga för att 
identifiera sin nuvarande kompetens. För att få en djupare insikt i hur ett 
identifieringsarbete går till, valde vi att endast undersöka ett företag med en kvalitativ 
studie. Vi bestämde oss för relativt öppna frågor i undersökningen, eftersom ett mer 
slutet frågeformulär skulle bli alltför ytligt och inte få det djup en kvalitativ studie syftar 
till. Studien fokuserade på hur företaget arbetar med identifieringen av den interna 
kompetensen, inte hur de arbetar med kompetensutvecklingen. Vi ville med denna 
undersökning förklara hur en del i ett företags kompetensarbete bedrivs. 
 

2.2 Undersökningsansats 
En kvalitativ undersökningsansats var ett naturligt val då vi ville undersöka endast ett 
företag och därmed få en mer djup och detaljerad kunskap i det empiriska materialet. 
Denscomb (2000) anser att kvalitativ forskning framförallt förknippas med insamling av 
en mindre men mer kvalificerad mängd material. En fallstudie utgör den viktigaste 
varianten av kvalitativ forskning. Detta syftar till att undersöka en eller några få enheter 
för att därmed få en djupare redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 
processer. En fallstudie gör också att studien känns verklig och inte lika ytlig som 
exempelvis en surveyundersökning kan göra. När kvalitativt material ska behandlas bör 
alla noteringar ske via en i förväg uppgjord mall eller frågeformulär. Detta för att 
minimera risken att väsentligt material går förlorat (ibid.). Valet av fallstudie som 
strategi gjorde att vi fick fram det empiriska materialet som vi önskade och behövde. 
 
De slutsatser som vi dragit av detta arbete har skett via ett deduktivt arbetssätt det vill 
säga slutsatserna jämfördes med redan befintlig teori. Fördelen med detta deduktiva 
arbetssätt var att informationsinsamlandet redan från början var inriktat mot ett bestämt 
mål. En nackdel kan enligt Thurén (1991) vara att viktiga infallsvinklar kan ha gått 
förlorade då de inte undersöktes i inledningsskedet.   
 

2.3 Litteraturstudie 
Eftersom vi inte hade någon djupare erfarenhet av kompetensfrågor och för att få en mer 
detaljerad inblick i ämnesområdet, valde vi att börja med en ingående litteraturstudie. 
Detta för att få en bra och underbygd teori. Det var mycket jobb, men visade sig vara 
värdefullt i vårt fortsatta arbete. Sedan bearbetade och analyserade vi det befintliga 
materialet, som bestod av böcker och vetenskapliga artiklar. 
 
Informationsinsamlingen har vi gjort på SKERIBI (universitetsbiblioteket i Skellefteå) 
och Skellefteå stadsbibliotek, samt via andra uppsatsers och artiklars referenslistor. 



Mänsklig konkurrenskraft 

5 

 De vetenskapliga artiklarna var företrädesvis elektroniska dokument som vi letat i 
databaserna Ebsco och Emerald, medan böckerna hittades i Luleå Tekniska Universitets 
databas, Lucia samt på Skellefteå stadsbibliotek. De sökord vi använde oss av vid 
sökandet av de vetenskapliga artiklarna, angavs på engelska, eftersom databaserna som 
var bäst för vårat ändamål krävde detta. Dessa ord var: competence*, development*, 
organizational development*, skills*, management* development*, decision making* 
and training*. Sökorden i Lucia var: kompetens, kompetensutveckling, 
utvecklingssamtal samt kompetensmodell, samt att vi använt oss av de engelska 
översättningarna. Sökorden har även kombinerats med varandra för att begränsa antalet 
träffar. 
 

2.4 Utformningen av undersökningen 
För att uppfylla de kriterier som en fallstudie sätter upp, ansåg vi att personliga 
intervjuer var ett bra val. Eftersom vi ville undvika bara ja och nej svar, utformande vi 
semistrukturerade intervjumallar (Bilaga A), vilka fungerade som ett underlag vid 
intervjuerna. Detta tillät respondenterna att tala fritt utifrån de frågor som ställdes. För 
att uppfylla kriteriet med att få ett djup i undersökningen, valde vi att göra intervjuer på 
olika nivåer i företaget. Eftersom intervjuerna genomfördes på flera nivåer i företaget, 
utformades tre intervjumallar för att matcha de olika respondenternas roll i företaget.  
Den information som respondenterna delade med sig av, har analyserat och varit 
utgångspunkt när vi besvarat vår forskningsfråga. 
 

2.5 Undersökningsenhet  
De kriterier vi satt upp var att företaget skulle vara medelstort samt varit verksamma 
under en längre tid, vilket ofta leder till att de har ett utvecklat system för 
kompetensarbete. Valet av företag föll på Hydrauto Medium Cylinders AB i Skellefteå. 
Vi ansåg företaget vara representativt för vår studie eftersom det uppfyllde de kriterier 
vi ställt upp för val av undersökningsenhet. Valet underlättades även av att företaget låg 
i vår närhet och att vi redan kände personer i företaget, vilket ökade möjligheterna att få 
den information som vi behövde. Detta gjorde att undersökningsenheten blev ett företag 
inom verkstadsindustrin.  
 

2.6 Datainsamlingsmetod 
För att formulera en bra och relevant intervjumall utgick vi från de kunskaper vi fått 
från teorin, företagets hemsida och det kontakter med företaget innan intervjuerna 
genomfördes. Det som är bra med personliga intervjuer enligt Denscombe (2000) är 
direktkontakten med respondenten, möjligheten till följdfrågor och att intervjun blir 
flexibel.  
 
Eftersom vår forskningsfråga är specifikt inriktad på identifiering av kompetenser, 
ansåg vi att den som sitter med det övergripande ansvaret i koncernen, Torbjörn 
Bäckström var lämplig för en intervju.  
 
Dessutom för att få det djup som vi eftersträvade ville vi ha ytterligare intervjuer, därför 
intervjuade vi VD:n på företaget Stig Lindkvist, ekonomichef Karl-Ola Kjellberg, 
personaladministratör Magnus Broman samt en medarbetare från produktionen Tord 
Söderman. 
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För att respondenterna skulle vara insatta i det problemområde som vi ställt upp, 
avtalade vi först ett möte för att ge en inblick i problemområdet vi ställt upp. Enligt 
Denscombe (2000) ska man även kontakta respondenterna för att avtala tid och plats för 
intervjuer, detta gjorde vi i samband med det första mötet.  
 
Intervjumallarna sändes med e-post till respondenten Torbjörn Bäckström en vecka 
innan intervjuerna skulle ske, eftersom han begärde det och ville förbereda övriga 
respondenter inför intervjuerna. Intervjun med Torbjörn Bäckström ägde rum måndagen 
den 25 april mellan klockan 13.00 och 14.00 på Kanalgatan 45 B i Skellefteå. De övriga 
intervjuerna ägde rum fredagen den 22 april mellan 10.00 och 14.00 på Svedjevägen 4 i 
Skellefteå. Efter den avtalade timmen, vilket var den tid vi enats om, avslutades 
intervjun med respondenten. Vi antecknade och spelade även in de fem intervjuerna på 
band, detta för att i efterhand kunna ta del av intervjun igen och säkerställa att vi fått 
med alla svaren på ett riktigt sätt.  
 
De kompletterande frågorna som uppstod efter sammanställningen skickades med e-
post till respondenterna. Eftersom Tord Söderman inte hade någon egen e-post adress, 
kompletterades de frågor vi ställt till honom genom att vi tog kontakt per telefon istället. 
När vi slutligen fått in allt det empiriska materialet analyserades det och slutsatser 
drogs. 
 

2.7 Metodproblem 
Två viktiga begrepp att beakta i en forskningsrapport är validitet och reliabilitet. 
Denscombe (2000) menar att validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata 
och metoder anses exakta, riktiga och träffsäkra. I vårt fall handlade det om hur väl vår 
intervjumall mätte det vi ville mäta. Mallen utformades utifrån de teorier som skrivits 
kring kompetensidentifiering, vilket vi tyckte stärkte formulärets träffsäkerhet.  
Denscombe (2000) menar att det som kan vara negativt vid en intervju kan vara att 
forskarens ”jag” påverkar och snedvrider svaren. Eftersom respondenten själv fick välja 
plats och tid för intervjuerna, anser vi att denne kände sig trygg och säker och ”jaget” 
därmed hade en mindre inverkan. Däremot går det inte att helt bortse ifrån störningar 
ifrån ”jaget”. 
 
Reliabilitet innebär enligt Denscombe (2000) att ett mätinstrument ska ge samma data 
gång efter gång och att alla eventuella variationer helt beror på förändringar i 
mätobjektet och inte i mätinstrumentet. Att vi använde oss av personliga intervjuer med 
möjlighet till kompletteringar tycker vi stärkte tillförlitligheten av undersökningen.  
 
Respondenterna arbetade på olika hierarkiska nivåer i företaget, med skiftande 
arbetsuppgifter och erfarenheter. Detta kan eventuellt medföra att om samma intervju 
skulle genomföras med samma personer om ett antal år skulle med all säkerhet svaren 
skifta jämfört med nu. Även att intervjumallen lämnades ut kan ha försämrat 
reliabiliteten, eftersom respondenten haft möjlighet att tänka över svaren och svarat på 
ett mer övervägt och tillrättalagt sätt. Vi hade för avsikt att intervjua två stycken från 
produktionen men vi blev bara tilldelad en. Att vi bara fick intervjua en person från 
produktionen kan ha gjort att reliabiliteten försämrats och att de djup vi eftersträvat inte 
uppnåddes. 
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För att stärka validiteten så har vi innan genomförda intervjuer, förberett oss noga. Detta 
genom att studera den teori som var relevant och sedan utformat intervjumallen efter 
den. Sammansättningen på intervjuerna var också väl planerat, för att inte skulle komma 
in på irrelevanta områden.  
 
Att vi bandade och antecknade ner vad som sades under intervjuerna, gjorde att vi 
minimerade risken att missa fakta. Detta tycker vi stärkte validiteten. Denscombe 
(2000) menar däremot att bandspelare vid intervjuer kan hämma informationen, 
eftersom det blir en konstlad situation. Men han påpekar även att bandspelarens 
påverkan tycks avta ganska snabbt efter det att intervjun påbörjats. Under intervjuerna 
kunde vi även iaktta respondenternas kroppsspråk och eventuella reaktioner. För att 
fylla i de luckor som alltid kan uppstå hur noggrann man än är, använde vi oss av e-post 
och telefon för att komplettera dessa. 
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3 Teoretisk referensram 
I teorikapitlet har vi för avsikt att redovisa den litteratur som varit relevant för den 
forskning vi gjort. Vi klargör även bakgrunden till de modeller som avgör hur företag 
identifierar sin interna kompetens. 
 

3.1 Den strategiska passformen 
Taylor (1998) menar att det är viktigt för företag som vill behålla sina 
konkurrensfördelar att hitta en passform mellan den externa och interna miljön. Han 
kallar denna passform för: ”företagets strategiska passform”.  
 
Det synsätt som Taylor (1998) beskriver baseras och stöds i hög grad av de teorier som 
Michael Porter gav upphov till i början av 1980-talet, där företagen jobbade efter en 
”outside-in” modell, det vill säga att den externa miljön analyseras först och utifrån den 
identifieras den interna.  
 
Vloeberg och Berghman (2003) beskriver att många företag på senare år ersatt ”outside-
in” modellen och numera jobbar med en så kallad ”inside-out” modell. Denna modell 
handlar om att först identifiera de interna resurser och styrkor som företaget har för att 
sedan hitta en extern miljö som passar. Detta gör att utgångspunkten av analysen främst 
ligger på det interna planet. På senare år har allt mer fokus lagts på de interna resurserna 
och kapaciteten som företagen har för att kunna skapa uthålliga konkurrensfördelar 
gentemot sina konkurrenter (ibid.).  
 
Vloeberg och Berghman (2003) poängterar att det är nödvändigt för företag att arbeta 
fram en profil som visar dess nuvarande situation, det vill säga den interna 
kompetensen. Genom den ska det framgå vilken kapacitet, prestationsförmåga, resurser 
och reserver av resurser som företaget förfogar över. Detta gör att företagen i sin tur har 
något att basera sin strategi efter (ibid.). Taylor (1998) menar att denna profil används 
för att identifiera vilka ”gap” som kan uppstå för företaget både på lång och kort sikt. 
Författaren förklarar att det är i ”Gap-analysen” som skillnaderna mellan den 
efterfrågade och den befintliga kompetensen konstateras inom företaget.  
 

3.2 Personalen - en stor del av den interna kompetensen 
Vloeberghs och Berghman (2003) menar att ett ”resursbaserat synsättet” (RBS) är ett 
framgångsrikt sätt för företag att urskilja den interna kapaciteten och skapa uthålliga 
konkurrensfördelar. Taylor (1998) skriver att man genom detta synsätt kan se företagets 
resurser som de viktigaste byggstenarna när ledningen ska analysera och se vilken 
strategi de ska välja.  
 
Vloeberghs och Berghman (2003) menar att det mesta av ett företags kunskaper har sitt 
ursprung i humankapitalet. Det är genom dessa individer som företagen har sin 
kompetens och kan skapa sina värden och resurser (ibid.). Detta är något som stärks av 
Taylor (1998) som tycker att ett företag existerar genom dess arbetsstyrka och 
prestationerna som de utför och att de ständigt måste analyseras och utvecklas.  
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Vidare skriver Vloeberghs och Berghman (2003) att det finns tre olika slags 
kompetenser i ett företag. Dels är det den individuella kompetensen med kunskap, 
färdigheter, attityder och förmåga och dels en kombination av den individuella 
kompetensen och andra resurser som till exempel maskiner. Den tredje kompetensen 
som författarna beskriver är den unika kombinationen av kunskap, teknik, färdighet och 
struktur som företaget har. 
 
Bergenhenegouwen och ten Horn och Mooijman (1996) liknar individkompetensen vid 
ett isberg med fyra olika nivåer. Botten på isberget som är själva grunden, handlar om 
vilken självbild, motivation, ansträngningar, entusiasmen och övertygelse som individen 
har. I nästa nivå beskrivs vilka värderingar, etikett och moral som finns hos individen. 
Den andra nivån på isberget innefattar även individens kommunikations och sociala 
färdigheter vilket gör att dess organisatoriska färdigheter blir större. Detta leder till 
större flexibilitet vilket brukar kallas för den professionella yrkesmässiga kompetensen. 
Den sista nivån, det vill säga toppen på isberget handlar om individens kunskap och 
förmåga för att klara av en specifik uppgift.  
 
Bergenhenegouwen et.al. (1996) menar att ju högre upp mot toppen man kommer, desto 
mindre betydelse har det för företaget. Författarna beskriver även att individens förmåga 
till inlärning blir större ju högre mot toppen man kommer och påpekar att det även är 
lättare för företaget att identifiera de egenskaper som hamnar högst upp på isberget. 
Detta visar att självbild, motivation, ansträngningar, entusiasm och övertygelse är det 
viktigaste egenskaperna hos individen för företaget. 
 

3.3 Den svårmätbara kompetensen 
Enligt Robotham och Jabb (1996) så har många företag sedan mitten av 1980-talet lagt 
upp sina strategier utifrån ett kompetensbaserat system, i tron att det är individerna i 
företaget som ska uppnå de stora konkurrensfördelarna. Författaren menar att företagen 
förstått och insett vikten av att veta vilken kompetens medarbetarna har. Företagen vill 
därmed välja rätt person för rätt roll och på allvar kunna bedöma vilka nya roller som 
individen passar till. Detta för att sedan identifiera vad individen behöver träna och 
utveckla sig i (ibid.).  
 
Robotham och Jabb (1996) framlägger att mycket material har publicerats som menar 
att kompetens knappast går att mäta. Författarna menar däremot själva att kompetens 
går att mäta, men att den består av olika saker i företag. Kompetensen kan innebära 
olika färdigheter eller beteendemönster, vilket gör att mätningarna inte ser likadana ut i 
alla företag. Även den lite ”djupare” kompetensen som motivation, moral, sociala 
färdigheter går att mäta. Men det är när ledningen ska mäta kompetens som framkommit 
genom erfarenheter på en specifik plats och situation som svårigheterna börjar. 
Författarna kallar denna kompetens för den tysta kompetensen och påpekar att den ofta 
är unik för varje företag. Detta gör att mätningar av kompetens hela tiden måste ses i det 
enskilda fallets kontext, vilket gör att företagen måste reda ut dessa faktorer innan 
mätningarna börjar (ibid.).   
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3.4 Att göra befintlig kompetens synlig  
Hansson (1997) beskriver kompetensanalys som en företeelse som redan existerar och 
som mer eller mindre uttalat används i alla verksamheter. Om en analys av befintlig 
kompetens ska kunna användas för att skapa en gemensam syn hos medarbetarna, är det 
viktigt att analysen genomförs med stor förståelse och delaktighet hos de inblandade. 
Han reflekterar även över att många ledare genomför sådana analyser dagligen utan att i 
allmänhet direkt tänka på det. Ledningen tittar på hur medarbetaren utför och löser olika 
slags uppgifter och bedömer om de behöver stöd och i så fall vilken typ av stöd (ibid.). 
Anttila (1999) menar dock att en kompetensanalys inte är någon kristallkula som visar 
exakt vilken kompetens som behövs i framtiden, men att den säkerställer den nuvarande 
interna kompetensen i företaget. I stället menar han att syftet med en kompetensanalys 
är att stärka företagets förmåga att realisera sina strategiska beslut. 
 
Anttilas (1999) utgångspunkt när det gäller att mäta en individs kompetens är att den 
går att mäta både kvalitativt och kvantitativt. Man måste dock i utgångsläget vara klar 
över vilken definition man avser att mäta. Valet av definition ska enligt författaren 
sättas i proportion till företagets förutsättningar när det gäller tid, kostnad och 
arbetsinsats. Han förtydligar att definitionen bör fokusera på den funktionella 
kompetensen, det vill säga medarbetarens förmåga att lösa aktuella uppgifter istället för 
dennes förutsättningar. Anttilas resonemang stöds av Hansson (1997) och han är även 
noga med att peka på vikten av att jobba med en modell eller ett tydligt språk när man 
ska mäta kompetensen.  
 
Anttila (1999) anser att analysens syfte är att synliggöra den befintliga kompetensen i 
relation till de krav man ställt. Författaren menar att en kompetensanalys lika gärna 
skulle kunna kallas för en kompetenskartläggning, men att problemet är att man kan 
karlägga kompetens utan att för den skull göra den synlig. Det är därför inget 
självändamål att kartlägga kompetens utan syftet är att göra den synlig (ibid.)  
 

3.5 Kartläggning av kompetens 
Enligt Lyon (2003) så handlar kompetenskartläggning om en process med olika 
aktiviteter för att identifiera nödvändig kompetens för en avdelning, individ, roller eller 
ett jobb. Vidare menar han att kompetenskartläggning är en viktig del i arbetet när 
kompetensen i ett företag ska identifieras. Detta för att verkligen kunna göra en riktig 
bedömning och få fram ett resultat som är till hjälp för företaget (ibid.).  
 
Lyon (2003) skriver att kompetenskartläggning handlar om att ta fram vilken kompetens 
som företaget måste ha i dagsläget för att kunna utföra arbetsuppgifterna och vara 
konkurrenskraftiga. Författaren påstår att detta leder till en mer omfattande och riktigare 
bedömning av kompetensen i företaget när sedan identifieringsprocessen börjar. Detta 
är något som stöds av Hansson (1997) när han menar att beskrivningen av företagets 
kompetens inte får vara för liten och snäv. Detta för att i nästa steg göra det möjligt att 
mäta och utvärdera kompetensen med bästa resultat (ibid.). Anttila (1999) utvecklar 
detta resonemang ytterligare när han menar att det är väldigt viktigt att synliggöra 
befintlig kompetens i relation till kraven.  
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Lyon (2003) förklarar att det finns många företag oavsett storlek som använder sig av 
kompetenskartläggning. Price (2004) hävdar att många konsulter och Human Relation 
Management specialister föredrar kompetenskartläggning just för att ta reda på vad 
individer eller grupper klarar av att prestera i nuläget.  
 

3.5.1 I praktiken 
Lyon (2003) anser att man bör lista de kritiska kriterierna som krävs för att klara olika 
arbetsuppgifter. Han menar att listorna ofta är mer detaljerade för individen än för 
gruppen. Det första steget i kartläggningen är att ta fram olika kompetensområden eller 
färdigheter som är relevanta för företagets strategi och för arbetsuppgiften i sig (ibid.). 
Enligt Axelsson (1996) kan dessa områden vara social kompetens, yrkeskompetens, 
breddkompetens eller att det är olika färdigheter som är beskrivna, det vill säga att 
utföra eller instruera. Lyon (2003) skriver att det andra steget i processen handlar om att 
ta fram beteenden som definierar de tidigare beskrivna kompetens och 
färdighetsområdena. 
 
Ett bra och framgångsrikt sätt för att ta fram idéer som behandlar dessa områden är 
enligt Lyon (2003) att medarbetarna sätter sig ner och ”brainstormar” fram idéer. Detta 
kan göras i större och mindre grupper, författaren påpekar också att det är bra om en 
lista med de idéer som kommit fram upprättas. Efter att en lista med olika idéer och 
kriterier är sammanställd så menar han att det finns några centrala frågor som sorterar 
fram de mest väsentliga kompetenskriterierna. Den första frågan man bör ställa sig är 
vilka kriterier som definierar var och en av de olika kompetensområdena och sedan 
fundera över vilka kriterier som är rimliga utifrån kostnad och kvalitet. Tillsist bör man 
ta i beaktning vilka konsekvenser kriterierna kan leda till (ibid.). 
 
Lyon (2003) menar att dialogen som förs utifrån de ovan nämnda frågorna är väldigt 
användbara. Han anser att frågorna hjälper till att öka förståelsen och lyfta fram de 
viktigaste och mest relevanta kriterierna. Han fastslår hur viktig 
kompetenskartläggningen är för att sedan kunna visa och urskilja vilken intern 
kompetens som företaget förfogar över i nuläget. 
 

3.6 Identifiering av intern kompetens  
Antilla (1999) menar att när kompetenskraven är kartlagt kan företaget identifiera 
kompetenstillgångarna i företaget. Dessa två begrepp tillsammans i en process handlar 
om att synliggöra den interna kompetensen i företaget. Målgruppens förmåga, tillfälle 
eller motivation att lösa de arbetsuppgifter de ställs inför är några av de grundläggande 
egenskaper som underlättar identifieringen av den interna kompetensen (ibid.).  
 
Antilla (1999) påpekar att det även i detta arbete, är väldigt viktigt att de berörda deltar 
och känner sig delaktiga. Författaren lyfter fram tre nyckelfaktorer som bör beskrivas 
för att kunna lyckas med undersökningen. Till att börja med måste de uppgifter som 
individen eller gruppen ska lösa vara klargjorda och när de är fastställda får gruppen 
eller individen bedöma hur väl de kan lösa uppgiften. Tillslut får de som är beroende av 
hur gruppen eller individen löser uppgiften göra en bedömning av hur väl uppgiften blir 
löst. Författaren använder sig av dessa tre referenspunkter för att företaget ska kunna 
genomföra en triangulering och därmed öka validiteten i undersökningen. 
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3.6.1 I praktiken 
Antilla (1999) påpekar att det är viktigt att välja en metod som passar företaget, för att 
få fram det bästa resultatet. Han gör gällande att metoden inte får styra undersökningen 
och att större grupper kräver ett systematiskt och genomtänkt tillvägagångssätt.  
 
Antilla (1999) konstaterar att det är några faktorer som påverkar förutsättningarna samt 
val av metod, vilket kan vara målgruppens storlek, målgruppens geografiska spridning 
eller målgruppens motivation. Han gör gällande att eftersom målgruppens deltagande är 
betydelsefullt så är motivationen väldigt viktig för att det ska bli ett bra resultat. 
 
Antilla (1999) skriver att enkätundersökning och intervjuer är metoder för att 
införskaffa den information som krävs. En ytterligare metod kan vara observationer, 
men att de i vissa situationer kan vara svåra att genomföra (ibid.). Axelsson (1996) 
anser att dialoger mellan chef och annan arbetare ofta kan leda till bra resultat. Han 
menar vidare att det är chefens bedömningar som ligger till grund för att se hur 
individen klarar de kriterier som satts upp. Detta resonemang stöds av Dalin (1993) när 
han skriver att dessa samtal som har många namn, exempelvis utvecklings-, mål-, 
medarbetar- och personalutvecklingssamtal, är bra underlag för att bedöma kompetens. 
 
Antilla (1999) hävdar att om företaget genomför och ställer upp resultatet från samtalen 
mot kompetenskraven som tidigare är kartlagda, kan de med framgång identifiera och 
synliggöra vilken kompetens som finns i företaget. 
 

3.7 Utvecklingssamtal 
Bedömningar av anställdas kunskaper, egenskaper och prestationer har alltid 
förekommit och Granberg (2003) beskriver att skattningsskalorna var föregångaren till 
utvecklingssamtalen. De gick ut på att chefen utifrån en tre-, fem-, sju- eller niogradig 
skala bedömde medarbetarnas personligheter och prestationer. Från 1960-talet och 
framåt byttes dessa skattningsskalor successivt ut mot utvecklingssamtal eftersom stark 
kritik kom från de anställda och deras företrädare, om att bedömningarna inrymde såväl 
subjektivitet, slump som godtycke. Den kritik som framfördes bottnade främst i att det 
var chefen ensam som gjorde alla bedömningar och det är där den största skillnaden 
mellan skattningsskalor och utvecklingssamtal visas (ibid.). 
 
Granberg (2003) beskriver utvecklingssamtal som ett återkommande samtal mellan en 
medarbetare och dennes närmaste chef. Samtalet planeras och leds av chefen med syfte 
att få information om medarbetarens syn på verksamheten och få en inblick i vilka 
attityder och värderingar som medarbetaren har. Samtalet kan omfatta en diskussion 
kring arbetsuppgifter och gemensamma bedömningar av arbetsprestationer. Det kan 
även vara ett effektivt verktyg för chefen att identifiera vilken kompetens som 
medarbetaren har och vilka kompetensutvecklingsbehov som finns (ibid.).  
 
Granberg (2003) hävdar att syftet med dessa samtal har från 1990-talets inledning 
förskjutits från att tidigare handla om planering knuten till verksamhetsplanen, till att 
mer och mer fokusera på kompetensfrågor. Han konstatera att denna förskjutning 
troligen beror på den mycket tydliga förändringen av arbetslivet som skett sedan mitten 
av 1980-talet.  
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Han beskriver förändringen som ett doktrinskifte, där förändringskrafterna - främst 
internationaliseringen och teknikutvecklingen starkt påverkat affärstänkandet, 
ledarskapet och människosynen. Det nya ledarskapet utgår ifrån en 
utvecklingsorienterad människosyn som har en mycket stark koppling till 
affärstänkandet (ibid.).  
 

3.7.1 Definition och användningsområde 
Enligt Granberg (2003) så är ett av de viktigaste syftena med utvecklingssamtalet att 
analysera tillgången och behovet av kompetens utifrån de uppsatta prestationsnormerna. 
Han menar att analysen av personaltillgångar börjar med att man kartlägger och tar fram 
de befintliga personalresurserna. Jönsson (2004) påpekar dock att utvecklingssamtalen 
inte ska ses som en isolerad kartläggning av resurser, utan även som en hjälp för 
personalutveckling. Granberg (2003) menar vidare att företaget måste ha ingående 
kunskaper om medarbetarna i fråga om kvantitet och kvalitet. För att få ett grepp om en 
persons kvalitet är det ett bra sätt är att ta reda på vad en individ kan och vill göra 
utifrån sina arbetsuppgifter.  
 
Haglund och Ögård (1995) är noga med att påpeka att inte alla individer vill engagera 
sig, vilket är en stor anledning till att alla utvecklingssamtal inte fyller sitt syfte. Genom 
att skaffa sig kunskap om vad personen vill förbättra eller förändra framkommer vilken 
kompetens som saknas, vilket hjälper identifieringen av kompetensen (ibid.).  
 

3.7.2 I praktiken 
Slutligen menar Haglund och Ögård (1995) att utvecklingssamtalet är ett så viktigt 
styrmedel vid identifikationen av kompetens, att företaget måste kvalitetssäkra 
samtalen. Det kan göras genom att följa en tiopunkters checklista som författarna tagit 
fram:  
 

 Fastställ policy för utvecklingssamtalet 
 Informera alla om syfte och policy 
 Kräv ett noggrant förberedelsearbete av såväl chef som medarbetare 
 Se till att det finns väl tilltagen tid för samtalet och att det är fritt från störningar 
 Genomför utvecklingssamtalet enligt policy 
 Chef och medarbetare upprättar en gemensam dokumentation 
 Genomför en regelbunden uppföljning av åtaganden 
 Personalavdelningen följer upp att samtalen genomförs och mäter kvaliteten 
 Ge återkoppling till organisationen 
 Utgå ifrån erfarenheterna och revidera policyn inför nästa samtal 

 
Haglund och Ögård (1995) menar att om företaget följer checklistan så har de stora 
förutsättningar att utvecklingssamtalet leder till det önskade resultatet. Dock har 
Granberg (2003) som åsikt att utvecklingssamtalet inte ska förväxlas med det dagliga 
spontana samtalet på arbetsplatsen, där de löpande praktiska problemen löses. 
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3.7.3 För och nackdelar med utvecklingssamtal 
Den kritik som framförts mot utvecklingssamtal enligt Granberg (2003) är att samtalen 
kan vara ett medel för företaget att få de anställda att ”räta in sig i ledet” det vill säga få 
dem att anpassa sig till företagets normer och värderingar. Kritiken mot 
utvecklingssamtal är befogad och är utan tvekan en hjälp för företaget att få en hängiven 
personal, men författaren medger samtidigt att det är svårt att hitta alternativ för att 
exempelvis identifiera kompetens hos befintlig personal. 
 
De viktigaste fördelarna som författaren framhåller är den direkta kommunikationen 
som skapas mellan medarbetare och ledning. Det här samspelet som uppstår tycker 
Granberg (2003) är det mest positiva med samtalen eftersom behoven synliggörs och 
förtroende skapas.  

3.8 Kompetensbaserat assessment center 
Enligt Purcell (2001) handlar assessment center om att hitta bevis som stärker och 
förklarar vilken kompetens olika individer innehar. Intresset för kompetensbaserade 
assessment centers väcktes i England under 1970-talets slut. Författaren förklarar att det 
berodde på att arbetslösheten steg och att oron över vilken kompetensnivå som fanns i 
arbetslagen ökade.  
 
Åsikter som ofta dök upp enligt Purcell (2001) var att de yngre som ville in på 
arbetsmarknaden inte var tillräckligt förberedda och att utbildningen för de äldre som 
redan jobbade var bristfällig. Denna oro låg till grund för de yrkesmässiga 
kvalifikationer som arbetades fram och som tidigare varit väldigt bristfälliga. Dessa 
kvalifikationer testades i huvudsak genom deltagande kurser, inlämningsuppgifter och 
skriftliga prov. Principen var alltså att arbetarna fick lära sig teorin för att sedan visa 
företagen i praktiken vilka färdigheter de hade. När företagen identifierat kompetensen 
kunde de avgöra om arbetarna passade in och klarade av uppgiften eller inte (ibid.).  
 
Winter (1995) ser att användningen av assessment center i England har ökat avsevärt 
efter 1975. Granberg (2003) hävdar att detta arbetssätt inte förrän i slutet av 1970-talet 
antogs i och att det omedelbart spreds till de flesta branscher och företag oavsett storlek. 
I övriga Europa har spridningen varit likartad men att variationen mellan olika länder 
har varit stor. Vidare skriver författaren att användningsområdet i Tyskland ofta är på 
chefsnivå medan Italien och Frankrike jobbar i lägre nivåer (ibid.).  
 
Purcell (2001) hävdar i sin tur att många anställda tycker att assessment center har legat 
till grund för stora förbättringar, eftersom medarbetarna känner att de klarar sina 
arbetsuppgifter bättre.  

3.8.1 Definition och användningsområde 
Den tidiga modellen av assessment center var inriktad på att identifiera de praktiska 
färdigheterna och lämnade ute kunskapen, förståelse för arbetet och vad det handlade 
om. Kompetens var då utryckt i termer som utförande och praktisk färdighet. Det 
viktiga var att en individ kunde utföra sitt arbete och att förståelsen för omgivningen var 
helt irrelevant. Detta synsätt ändrades i början av 90-talet och många 
yrkeskvalifikationer skrevs också om då. Nu skulle även förståelse och kunskap om sitt 
jobb och varför man gjorde det räknas in (Purcell, 2001). 
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Winter (1995) framställer assessment center som aktiviteter som används för att 
utvärdera personalens färdigheter och att se vilken kapacitet de har. Enligt Danielsson-
Lindelöw (2003) så beskrivs ett assessment center som en teknik som kombinerar test, 
gruppövningar, simuleringsövningar, och intervjuer till en helhet. Purcell (2001) menar 
att assessment centers bör vara en integrerad del i utvecklingen av företagets personal. 
Detta för att se om personalen uppfyller de kriterier som företaget har satt upp för 
uppgiften eller om det krävs åtgärder för att ordna detta. Identifikationen av personalens 
kompetens ska helt enkelt vara en naturlig del av företagets arbete (ibid.).  
 

3.8.2 I praktiken 
Enligt Winter (1995) får deltagarna på ett assessment center göra en mängd olika 
utvärderingar. Utvärderingarna kan enligt honom vara personlighetsformulär, 
färdighetstest, simuleringsövningar, gruppövningar eller att genomgå olika intervjuer.  
Purcell (2001) tycker det är viktigt att deltagarna har en positiv syn till dessa test och att 
de inte har några förutfattade meningar av själva utvärderingsprocessen. Purcell (2001) 
utvecklar Winters resonemang och menar assessment center även kan innefatta:  
 

 Observationer av en kvalificerad utvärderare. 
 Vad andra har att säga om personen i fråga (avdelningschef, mellanchef). 
 Bevisande dokument eller produkter från arbetsplatsen. 
 Skrivna test. 
 Projekt. 
 Studier av olika fall. 
 Arbetsuppgifter från arbetsplatsen. 
 Simulations uppgifter från arbetsplatsen. 

 
Danielsson-Lindelöw (2003) menar att dessa test i praktiken pågår i ett par eller flera 
dagar samt att deltagarna och bedömarna oftast är ett flertal. Winter (1995) hävdar att 
alla deltagare ska delta i någon form av aktiviteter och att det bör vara minst två högre 
uppsatta personer (avdelningschef, mellanchef) som iakttar dessa individer i minst en 
aktivitet. Purcell (2001) tycker att det är klokt att så snart som möjligt efter avslutade 
aktiviteter arbeta genom fakta som framkommit. Bevis och fakta kan variera stort 
beroende på vilken aktivitet som används men att företagen ofta hittar en källa som 
fyller syftet med övningen (ibid.).  
 
Purcell (2001) påvisar att personliga intervjuer är högt rekommenderade i de flesta fall 
av studier därför att de är väldigt tillförlitliga. Personliga intervjuer är speciellt viktiga 
när företaget ska hitta bevis om deltagarnas kunskap och förståelse om varför ett arbete 
utförs. Ett flertal forskare föredrar bevisen som kommer direkt från arbetsplatsen vilka 
främst är observationer (hur arbetare utför sitt jobb), vittnen (avdelningschef, 
mellanchef), bevisande dokument eller produkter från arbetsplatsen. Andra forskare ser 
simulationstestet endast som en säkerhetsåtgärd när det inte finns nog med material från 
arbetsplatsen eller att den inte är tillgänglig. Åsikterna är alltså delade när en del 
forskare tycker att både simulation och arbetsplatstest är lika bra men att de passar bäst 
när det gäller praktisk färdighet (ibid.).  
 
Purcell (2001) skriver att en stor fördel med simulationsövningar är att de kan styras 
mot ett speciellt ändamål och att företaget verkligen når sitt syfte med undersökningen. 
En annan fördel är att en väl förberedd simulationsövning ökar objektiviteten vilket är 
viktig när dessa övningar genomförs (ibid.).  
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Winter (1995) menar att om ett assessment center ska lyckas och fungera på ett bra sätt 
så måste övningarna vara realistiska och trovärdiga för deltagarna. Det ska även finnas 
en bra och tydlig kommunikation, stort stöd från ledningen och att processen måste 
passa ihop med strategin, strukturen och organisationens kultur (ibid.).  
 

3.8.3 För och nackdelar 
Enligt Danielsson-Lindelöw (2003) så är assessment center en mycket resurskrävande 
och stor process som kräver mycket av deltagare. Trots detta så menar Purcell (2001) att 
processen används framgångsrikt inom de flesta yrken. Danielsson-Lindelöw (2003) 
anser att fördelen med assessment center är att det går att göra gruppövningar och 
mycket omfattande test. Eftersom det är flera personer som utvärderar och 
sammanställer övningarna så ökar också validiteten (ibid.). 
 
Danielsson-Lindelöw (2003) skriver vidare att responsen från deltagarna i ett 
assessment center ofta är positiva. De får goda erfarenheter och bedömarna har ofta 
genomgått en utbildning för att klara av sina uppgifter. Denna utbildning gör att 
deltagarna lär sig mer om människan vilket ofta är uppskattat (ibid.). Winter (1995) 
beskriver att den stora fördelen med assessment center är den stora bredden som 
övningarna ger. Genom detta kan bedömarna också förstå varför en deltagare beter sig 
på ett visst sätt och vilken förståelse deltagaren har för sin uppgift (ibid.). 
  

3.9 Sammanfattning   
Det är väldigt viktigt att företag hittar samspelet mellan den externa och interna miljön. 
För att lyckas med det måste den interna miljön analyseras som till stor del består av 
företagets personal, den interna kompetensen. Att mäta den interna kompetensen är 
ingen lätt uppgift. Företagen måste göra sin befintliga kompetens synlig genom att först 
kartlägga kompetenskraven, som sedan vägs mot kompetenstillgångarna. I teorin 
framgår det att utvecklingssamtal och assessment center är två olika metoder som ofta 
används just för att identifiera den interna kompetensen.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi våra respondenter samt redogöra för de resultat som 
kommit fram under våra intervjuer. 
 

4.1 Företagspresentation 
Verksamheten i Hydrauto Group sträcker sig tillbaka till början av 1930-talet. 
Koncernen inrymmer numera fem produktionsenheter, varav ett ligger i Finland. Alla är 
tillverkande företag och arbetar inom olika områden för materialhantering. Strategin för 
hela koncernen är att växa ytterligare och bli ett starkt namn i övriga Europa. Affärsidén 
för Hydrauto Group är hämtad från deras hemsida. Den är att: 

”Hydrauto skall marknadsföra, utveckla och tillverka kundanpassade hydrauliska 
cylinder- och ventilkoncept för mobila applikationer som t ex mobilkranar, 
grävmaskiner, lastbilar och dumpers. Produkterna skall framför allt inriktas mot 
applikationer med höga krav på kvalitet och funktion”. 

 
Hydrauto Medium Cylinder i Skellefteå är en produktionsenhet i Hydrauto Group. 
Hydrauto Medium Cylinder tillverkar hydraulcylindrar som används till bland annat i 
skogsmaskiner och lyftkranar. Senaste årsredovisningen visar att de har 150 anställda, 
med en årsomsättning på drygt 200 Mkr. Huvudkontoret och fabriken ligger i 
Skellefteå. De har haft en kraftig tillväxt de senaste åren som inneburit ett stort behov av 
att rekrytera personal, vilket medfört att man i snitt anställt fem personer i månaden det 
senaste året. 
 

4.2 Respondenterna 
Namn: Torbjörn Bäckström 
Befattning: CFO, VP, Finans, ekonomisk direktör och Vice president.Torbjörn jobbar 
med de övergripande frågorna i koncernen och direkt mot Hydrauto Medium Cylinders 
VD Stig Lindqvist. 
Bakgrund: Torbjörn har en gedigen ekonomisk bakgrund med nästan 20 år på ledande 
poster.  
 
Namn: Stig Lindqvist 
Befattning: VD, Verkställande Direktör 
Bakgrund: Stig har jobbat på ledande poster i mer än 20 år inom skiftande områden.  
 
Namn: Karl-Ola Kjellberg 
Befattning: Ekonomichef 
Bakgrund: Har jobbat 25 år i branschen, de senaste 14 åren som ekonomichef på bland 
annat Ursvikens Mekaniska AB och nu på Hydrauto Medium Cylinders. 
 
Namn: Magnus Broman 
Befattning: Personaladministratör   
Bakgrund: Har jobbat på Hydrauto Medium Cylinders i 16 år.  
 
Namn: Tord Söderman 
Befattning: Laboratorie tekniker/ CNC operatör  
Bakgrund: Har jobbat de senaste 32 åren på Hydrauto Medium Cylinders.   
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4.3 Personalen - en stor del av den interna kompetensen   
Torbjörn Bäckström anser att kompetens är en arbetares förmåga att kunna lösa ett 
problem, kanske inte omedelbart men relativt snabbt. Det handlar om att hitta vägen 
fram till lösningarna, men att kompetens även är en individs förmåga att hela tiden 
förbättra genomförandet av rutinärenden. Man ska helt enkelt försöka fungera som en 
katalysator i utvecklingen.  
 
Stig Lindqvist delar upp kompetens i två huvudområden, social och yrkesmässig 
kompetens vilka det bör finnas ett bra samspel mellan. Den sociala kompetensen 
handlar om förmågan att arbeta tillsammans med andra människor, det vill säga hur en 
individ fungerar i ett team. När han pratar om yrkesmässig kompetens så betonar Stig 
Lindqvist vikten av att ha ”rätt man på rätt plats”, vilket även Torbjörn Bäckström är 
inne på när han tycker att en individ ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  
 
Samtidigt pekar båda på vikten av att ha en flexibel arbetsstyrka som ska klarar av olika 
arbetsuppgifter genom till exempel rotation eller vid sjukfrånvaro. Den sortens 
kompetens är enligt Torbjörn Bäckström och Stig Lindqvist väldigt viktig just på 
Hydrauto Medium Cylinders, eftersom inga maskinstopp får förekomma i 
tillverkningen.   
 
Karl-Ola Kjellberg definierar kompetens i en persons förmåga att utföra och genomföra 
en ålagd arbetsuppgift. Både Magnus Broman och Tord Söderman håller med och 
utvecklar Karl-Ola Kjellbergs resonemang med att det inte räcker med att inneha 
förmågan att utföra arbetsuppgiften rent praktiskt, utan även också förstå 
arbetsuppgiften ur ett teoretiskt perspektiv. Magnus Broman är också inne på att 
kompetens är att en individ ska kunna fungera i grupp tillsammans med andra, det vill 
säga klara av att jobba i team. 

4.4 Att göra befintlig kompetens synlig 
Torbjörn Bäckström efterfrågar en bredare ekonomisk förståelse och ett djupare 
tankesätt hos varje individ angående deras roll i företagets processer. Han menar att när 
marginalerna är små, så måste individens prestation vara hög och vederbörande förstå 
att uppgiften man fyller är viktigt för hela produktionskedjan. När det gäller ren 
kompetensbrist i företaget menar han att det synliggörs främst genom misstag. Stig 
Lindqvist anser att det inom Hydrauto Medium Cylinders saknas kompetens inom vissa 
områden, vilket företaget försöker åtgärda. Detta är något som Tord Söderman håller 
med om när han känner att det finns brister hos honom och hans medarbetare på 
laboratoriet.  

4.5 Kompetensutvecklingsplan    
Torbjörn Bäckström jobbar mest med sina närmaste medarbetare men använder 
styrelsearbetet som ett övergripande styrmedel för att till exempel effektivisera 
resurserna.  Det operativa kompetensutvecklingsarbetet på Hydrauto Medium Cylinders 
ligger främst på VD Stig Lindqvist. Han säger att det finns en intern plan för 
kompetensutveckling på företaget som bland annat består av en kompetensmatris som 
används på varje anställd. Matrisen består av en fyragradig skala där den anställde 
betygssätts utifrån de kunskaper individen har.    
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4.6 Identifiering av intern kompetens 
Hydrauto Medium Cylinders jobbar som en linjeorganisation som innebär att 
identifieringen sker neråt i organisationen. Med detta menar Torbjörn Bäckström att han 
jobbar mot VD Stig Lindqvist som jobbar mot mellancheferna och som i sin tur jobbar 
mot produktionen. Torbjörn Bäckström använder sig mycket av sin rutin och känsla när 
han identifierar kompetensen hos sina närmaste. Detta gör han genom att höra sig för, 
lyssna av och bygga upp en bild av vilken kompetens som finns. Ett annat verktyg som 
han använder sig av vid identifieringen är utvecklingssamtal. Genom den nära kontakten 
som skapas vid samtalen är det lätt att få fram de svaga punkterna som medarbetarna 
har. 
 
Även Stig Lindqvist använder sig av fingertoppskänsla när han skapar sig en bild om 
hur medarbetarna klarar sina arbetsuppgifter. En annan del som stärker bilden är så 
kallade delegeringsbrev, det vill säga order som skickas nedåt i organisationen som 
kräver en kvittens om man har den kunskap som krävs för att klara arbetsuppgiften. Om 
brevet kommer tillbaka utan underskrift, vet han att den berörda individen saknar den 
kompetens som krävs för arbetsuppgiften. Han ser detta som ett led i identifieringen av 
den interna kompetensen som finns på företaget.  
 
Stig Lindqvist nämner även att företagets kvalitetssystem är ett annat hjälpmedel för att 
se vilken kompetens som finns, detta görs genom en felsökning bakåt i systemet i 
samband med en reklamation. Med hjälp av reklamationer kan företaget se om det beror 
på kompetensbrist eller om det är andra faktorer som inverkat.   
 
Men det viktigaste verktyget vid identifieringsprocessen är trots allt 
utvecklingssamtalen som sker en gång om året. Han menar att den individuella 
utvecklingsplanen som är kopplad till ansvar och yrkesmässig kompetens arbetas fram 
och följs upp under utvecklingssamtalen. Vid utvecklingssamtalen använder sig Stig 
Lindqvist av en mall med kriterier och frågor som han kallar för den personliga 
identifieringsmodellen (Bilaga B). Identifieringsmodellen används sedan för att 
fastställa den personliga kompetensmatrisen. Samtalen genomförs enskilt tillsammans 
med medarbetarna och de är enligt Stig Lindqvist ett bra sätt för att synliggöra den 
kompetens som krävs för arbetsuppgifterna samt vilken som finns tillgänglig. 
Tillvägagångssättet med utvecklingssamtal är något som Stig Lindqvist använt sig av 
under många år. 
 
Såväl Karl-Ola Kjellberg, Magnus Broman som Tord Söderman tycker att 
utvecklingssamtalen inte har fungerat tillfredställande på företaget. Karl-Ola Kjellberg 
menar att utvecklingssamtal ska förekomma naturligt och mer spontant samt att inte 
följa den i förväg uppsatta mallen (Bilaga B). Om företaget lyckas med detta och 
samtalen blir en självgående process, så kommer samtalen att bli mer givande. 
 
Magnus Broman menar att utvecklingssamtalen som hållits inte varit bra, vilket beror på 
att när det finns pengar för samtal finns det inte tid att genomföra dessa. Det kan ibland 
finnas tid men då går inte åtgärderna som kommer fram i kompetensutvecklingssyfte att 
genomföra just på grund av resursbrist. Detta är något som Tord Söderman håller med 
om när han menar att utvecklingssamtalen i det närmaste varit obefintliga de senaste 
åren.  
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Han tycker att ledningen har dålig insikt i vad som utvecklingssamtalen syftar till. 
Genom dessa oklara mål så tycker Tord Söderman att identifieringen av kompetens inte 
har kommit fram under utvecklingssamtalen. Han menar även att personalen ofta har 
efterfrågat utbildning på grund av kompetensbrist, vilket ledningen inte har tagit till sig 
av. 
 

4.7 Uppföljning som identifiering 
Den uppföljning som sker av de utvecklingssamtal som Torbjörn Bäckström genomför, 
dokumenteras noga, för att sedan kunna följas upp och ”bockas av” när aktiviteten är 
genomförd. Han menar även att det är mycket upp till varje individ att aktiviteterna bli 
genomförda. Även Stig Lindkvist använder utvecklingssamtal som en uppföljning men 
jobbar inte lika aktivt med dessa, utan använder kafferaster och ”korridorprat” som en 
uppföljning. Han menar att dessa uppföljningar är en del i identifieringen av 
personalens kompetens. 
 
Magnus Broman tycker att uppföljning av de olika åtgärder som personalen genomgår 
fungerar på ett bra sätt. Detta görs främst genom att testa färdigheterna hos individerna 
genom att helt enkelt observera och analysera hur de utför sina arbetsuppgifter. Karl-
Ola Kjellberg menar att företaget saknar uppföljning efter utvecklingssamtalen men att 
det borde stämmas av systematiskt eller i att det i bästa fall sker automatiskt. Tord 
Söderman instämmer i Karl-Ola Kjellbergs resonemang när han tycker att 
återkopplingen från utvecklingssamtalen är i det närmaste obefintlig. Han anser att 
utvecklingssamtalen och uppföljningen bör dokumenteras noggrant så att ledningen på 
ett effektivare sätt kan se vilken kompetens medarbetarna har.  
 

4.8 För och nackdelar med identifieringen 
Torbjörn Bäckström ser stora fördelar med utvecklingssamtal eftersom man får en 
känsla av vad individen vill och att medarbetaren känner möjligheter att påverka 
arbetssituationen. En annan fördel som han påpekar är att det dokumenteras, vilket leder 
till en bra uppföljningsprocess. Nackdelarna kan vara om individen inte har klart för sig 
varför samtalen äger rum, eftersom ett engagemang är väldigt viktigt för att samtalen 
ska uppfylla sitt syfte. Det gäller att bägge parterna tar sitt ansvar utifrån de 
överenskommelser som bestämts under samtalen. Eftersom samtalen alltid genomförs 
två och två är en grundläggande faktor att parterna litar på varandra. I grund och botten 
handlar det om att hjälpa och inte stjälpa varandra.  
 
Stig Lindqvist är väldigt positiv till utvecklingssamtal som en del i identifieringsarbetet. 
Eftersom målet är att få fram en klar och konkret bild av arbetarnas färdigheter blir 
samtalen väldigt personliga. Nackdelen kan därför vara att en del individer upplever 
samtalen som jobbiga, eftersom de känner sig ”blottade” inför sin överordnade och den 
personliga integriteten hotas.  
 
Magnus Broman ser inga direkta nackdelar med utvecklingssamtal utan har en klar 
uppfattning om att de är oersättliga om de fungerar på ett bra sätt. Han menar att 
utvecklingssamtalet är den enda källan som kan locka fram den tysta kompetensen hos 
medarbetarna. Den tysta kompetensen kan vara allt från individernas fritidsintressen till 
utpräglad yrkeskompetens. Karl-Ola Kjellberg ser fördelarna med utvecklingssamtalen 
när de fungerar på ett naturligt sätt och att dokumentationen sker automatiskt.  
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Den nertecknade kompetensen kan vara till stor nytta om det uppstår turbulenta 
situationer vid till exempel omplaceringar och uppsägningar. Tord Söderman menar 
vidare att utvecklingssamtalen är bra om de är knutna till företagens mål, vilket de 
sällan är. Han tycker även att utvecklingssamtalen inte bara ska genomföras enskilt utan 
också gruppvis. 
 

4.9 Framtiden 
Torbjörn Bäckström anser att den nuvarande identifieringsmetoden fungerar bra men 
har svårt att säga hur den ska se ut i framtiden. Han menar att företagets miljö i 
framtiden är omöjlig att förutspå. Stig Lindqvist är inne på samma linje och tycker att 
arbetet fungerar som det ska, men har idéer för framtiden. Han menar att de 
kompetensmatriser som arbetas fram under utvecklingssamtalen ska kunna användas 
mer aktivt i de olika arbetsgrupperna. Han föreslår att hela arbetsgruppen ska ta del av 
vilka områden som individerna har kompetensbrist i och får då möjlighet att hjälpa 
personen att komma tillrätta med bristerna.  
 
Ett sätt kan vara att kompetensmatriserna sätts upp i arbetslokalen så arbetslaget kan ta 
del av dessa. Kunskaperna som arbetarna förvärvar delar de med sig till de övriga i 
arbetsgruppen, vilket leder till så kallade synergieffekter och på så sätt sprids 
kunskaperna till alla inblandade. Detta är något som Tord Söderman till viss del håller 
med om när han nämner hur viktig den sociala kompetensen är i företaget. I framtiden 
tycker han att företaget ska försöka identifiera hur arbetsgrupperna fungerar 
tillsammans, vilket är väldigt viktigt för att företaget ska fortsätta utvecklas. 
 
Magnus Broman som bestämt tycker att företaget har varit dåliga på att identifiera den 
interna kompetensen anser att man i framtiden måste jobba mer aktivt i form av 
arbetsmatriser. Genom detta arbetssätt skulle företaget kunna kartlägga den flexibilitet 
som företaget saknar i dagsläget.    
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5 Analyser 
I analysen kommer vi att jämföra den teori som vi redovisat med det empiriska material 
som vi erhållit ur de intervjuer vi genomfört. 
 

5.1 Den strategiska passformen  
I den teoretiska referensramen beskrivs vikten av att företaget hittar den strategiska 
passformen mellan den interna och den externa miljön. Mer och mer fokus har lagts på 
de interna resurserna och det gäller att kunna identifiera dessa. Hydrauto Medium 
Cylinders arbetar med en intern kompetensutvecklingsplan som är en viktig del i att 
anpassa företaget efter den strategiska passformen. Kompetensutvecklingsplanen hos 
Hydrauto Medium Cylinders är såldes en del av den profil som enligt teorin bör arbetas 
fram för att se vilken intern kapacitet som finns i företaget. Det visar att Hydrauto 
Medium Cylinders ledning har en strategi som följer utvecklingen när det gäller just 
kompetensutveckling. 
 

5.2 Personalen – en stor del av den interna kompetensen 
Enligt den teoretiska referensramen förespråkas att organisationerna ser sina kunskaper 
utifrån dess humankapital, vilket brukar kallas ett resursbaserat synsätt. Humankapitalet 
innefattar en individs kompetens och hur den skapar värden för företaget. 
Individkompetensen brukar liknas vid ett isberg som består av fyra nivåer, där den 
största och viktigaste delen handlar om den självbild, motivation och entusiasm som 
individen har.  
 
Utifrån de intervjuer som genomförts framkommer en ganska samlad bild av vad 
respondenterna menar att individkompetens är. De anser att det handlar om en individs 
förmåga att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter eller problem. Man menar även 
förmågan att kombinera yrkeskompetensen med den sociala kompetensen som 
framförallt handlar om att kunna samarbeta med andra människor. Respondenternas syn 
på kompetens inriktar sig alltså på den del av isberget som har minst betydelse för 
organisationen. Denna del av isberget handlar om individens kunskap och förmåga som 
är lättast för företaget att påverka. Genom denna syn på kompetens finns det stora 
förutsättningar att höja individernas yrkesmässiga kompetens, men risken är att 
företagets samlade värde inte kommer att öka.   
 

5.3 Identifiering av intern kompetens 
I det empiriska materialet påpekas vikten av att ha rätt man på rätt plats när företaget 
talar om en individs kompetens, vilket vi även uttryckt i teorin på ett tydligt sätt. Det 
nämns även att analysen av företagets interna kompetens är något som ledningen gör 
dagligen men att de inte direkt reflekterar över det. Detta är något som också sker på 
Hydrauto Medium Cylinders, men att det främst förekommer i uppföljningen av 
identifieringsarbetet.  
 
Teoretiskt beskrivs vikten av att synliggöra den kompetens som finns i företaget, genom 
att först kartlägga vad som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna och sedan 
identifiera den kompetens som finns.  
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I referensramen nämns även att den ”tysta kompetensen” är svår att mäta för ledningen, 
eftersom erfarenheter, moral och sociala färdigheter ofta inte visas praktiskt.  
Hydrauto Medium Cylinders är medvetna om svårigheten och försöker lösa detta genom 
att på ett bra sätt använda sig av utvecklingssamtal.Det råder alltså ingen tvekan om att 
ledningen på Hydrauto Medium Cylinders vet vad de söker och försöker identifiera 
denna kompetens genom ett medvetet tillvägagångssätt. 
 

5.4 Utvecklingssamtal 
I den teoretiska referensramen beskrivs en tio-punkters checklista som företag bör följa 
för att skapa bra förutsättningar för att utvecklingssamtalen ska leda till ett önskat 
resultat.   
 
En punkt i checklistan är att fastställa en policy för utvecklingssamtalen, vilket är något 
som ledningen på Hydrauto Medium Cylinders dokumenterar, men att syftet med 
samtalen inte når ut till de anställda. En annan punkt som förs fram är att noga förbereda 
samtalen för såväl chefer som medarbetare. När det gäller respondenternas uppfattning 
hur samtalen förbereds tycker ledningen att det fungerar bra medan medarbetarna tycker 
att det fungerar mindre bra. Det verkar finnas tydliga kommunikationsproblem mellan 
ledningen och övriga medarbetare, eftersom ledningen tycker att förberedelsearbetet 
fungerar bra.  
 
En ytterligare punkt som uttrycks är att avsätta tid och hitta en plats som är lämpad för 
samtalen, vilket gör att medarbetaren känner sig trygg och säker. Ledningen på 
Hydrauto Medium Cylinders är medvetna om detta och att svårigheten ligger i att få alla 
individerna att känna sig bekväma i situationen. Vidare är upprättande av 
dokumentation en ytterligare punkt i checklistan. Det är en viktig del i 
utvecklingssamtalen, främst för att kunna göra regelbundna uppföljningar. Hydrauto 
Medium Cylinders ledning jobbar aktivt med dokumentation bland annat genom den 
personliga identifieringsmodellen som används under samtalen.  
 
Medarbetare på Hydrauto Medium Cylinders hävdar att ledningen har dålig insikt i vad 
utvecklingssamtalen syftar till. Dessa oklara mål talar mot den teori som beskrivits, som 
säger att företaget i sitt arbete hela tiden måste återkoppla samtalen till organisationen. 
De olika åsikterna på vad utvecklingssamtalen syftar till tyder på att företaget inte får ut 
det maximala resultatet vilket i sin tur gör att samtalen inte fyller sin funktion. 
 

5.5 Kompetensbaserat assessment center 
I referensramen lyfts assessment center fram som ytterligare en metod för företaget att 
identifiera den interna kompetensen. Man beskriver assessment center som en mängd 
olika utvärderingar som bland annat innehåller personlighetsformulär, färdighetstester 
eller olika intervjuer.  
 
Vad som framgår ur den empiriska undersökningen är att Hydrauto Medium Cylinders 
använder sig av ett antal delar av metoden. Teoretiskt beskrivs personlighetsformulär 
som en viktig del i assessment center. Hos Hydrauto Medium Cylinders framställs den i 
form av identifieringsmodellen och den personliga kompetensmatrisen.  
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Personliga intervjuers viktigaste syfte i assessment centers är att urskilja om individerna 
har kunskap och förståelse om varför de utför en arbetsuppgift. Hos Hydrauto Medium 
Cylinders används däremot intervjuerna för att identifiera den sociala och yrkesmässiga 
kompetensen. En annan del av metoden är att titta på bevisande dokument eller 
produkter från arbetsplatsen, vilket även den empiriska studien visar, när Hydrauto 
Medium Cylinders använder sig av reklamationer för att spåra eventuella brister bakåt i 
organisationen.  
 
Assessment center innefattar även att se hur individer klarar olika arbetsuppgifter från 
arbetsplatsen. Detta stöds av respondenterna som menar att företaget helt enkelt 
observerar och analysera medarbetarnas arbetsuppgifter under uppföljningen av 
åtgärder. Vidare bör testerna inom assessmet centers enligt teorin pågå under ett par 
dagar och bedömas av flera olika individer. Hydrauto Medium Cylinders planlagda 
identifieringsarbete bedrivs av ett antal individer men att de arbetar var för sig under 
enstaka tillfällen.  
 
Assessment center är en metod som syftar till att arbeta igenom fakta som framkommer 
så snart en identifieringsaktivitet är avslutad. Detta är ett arbete som ledningen på 
Hydrauto Medium Cylinders bedriver när de omedelbart efter avslutat 
utvecklingssamtal bearbetar och analyserar materialet. Materialet dokumenteras här i 
identifieringsmodellen samt förs över på den personliga kompetensmatris som varje 
medarbetare har. Hydrauto Medium Cylinders använder sig uppenbarligen till stora 
delar av assessment center, trots att de inte är medvetna om detta. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vad som kommit fram ur analysen och även 
dra egna slutsatser. Vi kommer också att föra en avslutande diskussion där vi 
reflekterar över materialet vi arbetat fram.   
 

6.1 Slutsatser 
I den teoretiska referensramen beskrivs hur företag måste anpassa sin verksamhet mot 
omgivningens krav för att vara konkurrenskraftiga. Identifieringsmetoderna hos 
Hydrauto Medium Cylinders är således en del av den profil som enligt teorin bör 
arbetas fram för att synliggöra den interna kompetensen som finns i företaget. Torbjörn 
Bäckström och Stig Lindkvist som jobbar på en högre nivå i organisationen ser 
kompetens ur ett organisationsperspektiv medan övriga respondenter ser kompetens ur 
ett individperspektiv. Trots detta är både ledning och delar av de anställda överens om 
att kompetensbrist existerar på Hydrauto Medium Cylinders. Vi anser att ledningen 
verkligen måste se över hur identifieringen av den interna kompetensen fungerar, 
eftersom det tydligen finns kompetensbrist på företaget. Det är en viktig del i hur väl 
företaget i framtiden kommer att konkurrera, växa ytterligare och bli ett starkt namn i 
övriga Europa. 
 
Som påpekats tidigare så kan kompetens definieras på många olika sätt och på Hydrauto 
Medium Cylinders råder en ganska samstämmig bild av vad det är. Respondenterna är 
överens om att individernas kompetens handlar om deras praktiska färdigheter att lösa 
sin arbetsuppgift. Denna yrkeskompetens är enligt den teori vi lagt fram, den minst 
betydelsefulla för organisationen. Självbild, motivation och entusiasmen som är av 
störst betydelse för företaget är något som respondenterna på Hydrauto Medium 
Cylinders inte nämner när de beskriver den interna kompetensen. De tycker att den 
interna kompetensen består av företagets humankapital, det vill säga organisationens 
medarbetare. Vi tycker främst att ledningen på Hydrauto Medium Cylinders bör bli mer 
medvetna om hur viktigt det är att personalen har en bra självbild, är motiverade för det 
jobb man utför samt är lojala och känner en glöd för att arbeta i företaget. Det här måste 
ledningen ha i åtanke vid identifieringsarbetet eftersom dessa är grundstenarna i en 
individs kompetens. 
 
Identifikationsarbetet på Hydrauto Medium Cylinders sker främst efter en nertecknad 
plan, men det sker även omedvetet. Den tysta kompetensen är svår att mäta eftersom 
den handlar om erfarenheter, moral och sociala färdigheter. Hydrauto Medium 
Cylinders identifierar främst den tysta kompetensen genom att använda sig av 
utvecklingssamtal.  
 
Utvecklingssamtal är enligt teorin en viktig källa för att identifiera den interna 
kompetensen. Detta är också Hydrauto Medium Cylinders främsta metod i deras 
identifieringsarbete. Ledningen har en klar bild över varför och hur samtalen ska 
genomföras, men medarbetarna tycker att syftet inte når ut till dem. Syftet och målet är 
enligt teorin en av de viktigaste punkterna för att utvecklingssamtalen ska uppfylla sitt 
ändamål. Här måste ledningen på Hydrauto Medium Cylinders reda ut och klargöra 
syftet och målet med utvecklingssamtalen. Detta ska alla inblandade få ta del av och 
förstå så att utvecklingssamtalets förutsättningar för att uppnå det önskade resultatet 
ökar.    
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En annan viktig aspekt som det råder delade meningar om, är hur samtalen förbereds. 
Medarbetarna anser att samtalen förbereds dåligt medan ledningen är nöjd med hur 
samtalen förbereds. Däremot är dokumentationen och platsen för samtalen något som 
alla inblandade är nöjda med. Hydrauto Medium Cylinders arbetar med de flesta av de 
kritiska punkterna som den teoretiska referensramen tar upp för att utvecklingssamtal 
ska fungera på ett bra sätt. De tycker att de lyckas med sin uppgift men trots detta skulle 
utvecklingssamtalen kunna fungera på ett bättre sätt, om alla inblandade delade samma 
åsikt. När målet och syftet är klargjort för alla inblandade bör ledningen på Hydrauto 
Medium Cylinders se över förberedelserna av samtalen så att alla eventuella störningar 
reduceras. Eftersom samtalen handlar om att ”ge och ta” så måste de inblandade var 
positivt inställda när de går in i ett utvecklingssamtal.  
 
Kompetensbaserat assessment center är ytterligare en metod som beskrivs i teorin för att 
synliggöra ett företags interna kompetens. Ur den empiriska undersökningen framgår 
det tydligt att Hydrauto Medium Cylinders använder sig av vissa delar ur metoden. 
Dessa delar är kompetensmatrisen, intervjuer, bevisande dokument och produkter, 
observationer samt arbetsuppgifter från arbetsplatsen. Företaget arbetar aktivt med dessa 
delar, samtidigt som de är omedvetna om att det är en stor del i hur assessment center är 
uppbyggt. Vi anser att ledningen på Hydrauto Medium Cylinders skulle kunna utnyttja 
assessment center på ett bättre sätt om de blev medvetna och insatta i metoden. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
Det man kan reflektera över i det empiriska materialet är att VD: n Stig Lindqvist har 
jobbat på ledningsnivå i över 20 års tid. Vad vi förstått har han jobbat med samma mall 
vid sina utvecklingssamtal under ganska lång tid utan att direkt uppdatera den. Det kan i 
sin tur ha gjort honom omedveten om personalens behov av utveckling eftersom 
människors behov hela tiden förändras.  
 
Vi undrar därmed om de har prövat andra tillvägagångssätt för identifiering? Går det att 
göra på något annat sätt? Har företaget de resurser som krävs? För att utreda dessa 
intressanta frågor tror vi att det skulle krävas ytterligare studier och forskning. 
Framförallt skulle det krävas att man jobbade nära företaget under en längre tid och 
verkligen fick en nära och personligare kontakt med företaget. 
 
Det vi främst tagit till oss under detta arbete är att hur svårt det är att identifiera den 
interna kompetensen. Företaget ska sedan få detta att fungera som en naturlig del i det 
dagliga arbetet vilket vi även förstått tar lång tid.   
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Bilaga A 1 
 
Intervjumall personaladministratör  
 

 Namn? 
 

 Befattning? 
 

 Hur länge har du jobbat i branschen och med vad? 
 

 Hur ser du på kompetens i verkstadsindustrin och vad innebär det för dig? 
 

 Har du kännedom i vilken utsträckning kompetens saknas i företaget? 
 

 Hur tycker ni ledningen går tillväga för att se vilken kompetens som finns i 
företaget? 

 
 Bidrar ni med något i detta arbete?  
• Om ja, ingår det i din arbetsbeskrivning? 

 
 Hur ser du på hur företaget identifierar din kompetens? 

 
 När det sker det någon form av kompetenshöjande åtgärder, följs det upp och är 

det något som används för att identifiera kompetens? 
 

 Vilka för och nackdelar ser du med det sätt företaget arbetar med att identifiera sin 
kompetens? 

 
 Hur vill du att företagets kompetens ska identifieras i framtiden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga A 2 
 
Intervjumall medarbetare 
 

 Namn? 
 

 Befattning? 
 

 Hur länge har du jobbat i branschen och med vad? 
 

 Hur ser du på kompetens i verkstadsindustrin och vad innebär det för dig? 
 

 Har du någon vetskap om det saknas någon kompetens på företaget? 
 

 Hur ser du på hur företaget identifierar din kompetens dvs. kunnighet, färdighet, 
utveckling osv.  

 
 Hjälper arbetsstyrkan företaget att visa vilken kompetens som finns och i så fall 

hur? 
 

 Sker det någon form av uppföljning efter kompetensåtgärder för arbetsstyrkan?  
 

 Vilka för eller nackdelar ser ni med det sätt företaget ser vilken kompetens 
arbetsstyrkan har? 

 
 Hur vill du att företaget i framtiden ska ta reda på vilken kompetens som 

arbetsstyrkan har? 



 

 

Bilaga A 3 
 
Intervjumall VD och VP 
 

 Namn? 
 

 Befattning? 
 

 Hur länge har du jobbat i branschen och med vad? 
 

 Hur ser du på kompetens i verkstadsindustrin och vad innebär det för dig? 
 

 Vet du i vilken utsträckning kompetens saknas i företaget? 
 

 Finns det någon intern kompetensutvecklingsplan i företaget? Om ja, hur ser den 
då ut?  

 
o Vad är det som gör att ni har en sådan plan alt. vad är det som gör att ni 

inte har en sådan plan? 
 

 Hur går ni tillväga för att identifiera den kompetens som finns i företaget? 
 

 Har ni någon uppföljnings process i kompetensplanen/utvecklingen? Hur arbetar 
ni i så fall med den, är den en del i hur ni identifierar kompetensen i företaget? 

 
 Vilka för eller nackdelar ser ni med det sätt ni arbetar med identifiering av er 

kompetens? 
 

 Hur vill ni att er kompetens ska identifieras i framtiden? 
 
 

 



 

 

Bilaga B 1 
 
Personliga identifieringsmodellen 
 
Bedömning: 
1 Kan ej, besitter ej 
2- 
3 Medel 
4- 
5 Outstanding 
 
Utbildning 
Namn       
Anställningsår                  
Folkskola 
Gymnasium 
Annan utbildning 
Språkkunskaper, tal 
Språkkunskaper, text 
Pro-E ritkunskap 
 
Egenskaper 
Tidigare erfarenhet 
Vara visionär 
Vara drivande 
Vara lyhörd 
Vara initiativrik 
Kan fatta beslut 
 
Besitta ledaregenskaper 
Ha social kompetens 
Vara flexibel 
Ha god samarbetsförmåga 
Ha god planeringsförmåga 
Kunna delegera 
Vara stresstålig 
Kunna arbeta strukturerat 
Kunna leda projekt 
Vara analytisk 
Öppenhet för förändringar 
 
Vara kostnadsmedveten 
Ha ordning och reda 
Vara kvalitetsmedveten 
 
Kommunikation 
Kunna utrycka sig i tal 
Kunna utrycka sig i text 
Vara Hydrautos ansikte utåt 
Vara god lyssnare 
 



 

 

Bilaga B 2 
 
Mall för utvecklingssamtal, checklista. 
 
Vad vet du om: 
Företagets utveckling de närmaste åren? 
Din egen avdelnings utveckling? 
Ditt eget jobb? 
Vad tycker du är roligt i ditt jobb och vad önskar du göra mer av i framtiden? 
Vad ger dig arbetslust? 
Vad är svårt, tråkigt, vad vill du ändra på eller sluta med? 
Vilket stöd behöver du för att växa i din yrkesroll och göra ett bättre jobb? 
Hur ska det gå till? 
 
Formulera dina personliga mål 
Mitt mål 
Varför vill du nå just det här målet? 
Om du lyckas nå målet – vad innebär det för dig? 
Finns det överstämmelse mellan ditt mål och din avdelnings mål? 
Om dina mål inte kan nås inom arbetsenheten eller företaget – vilka vägar står då till 
buds? 
Finns det någon som hindrar dig att nå målet? 
Vad kan du göra för att komma igång med att nå ditt/dina mål? 
 
Tillbakablick 
Hur har det varit den senaste perioden? 
Har vi nått dit vi ville inom avdelningen? 
Vad har vi kvar att jobba med? 
 
Verksamheten 
Vart är vi på väg? 
Hur stämmer det med vad vi håller på med? 
Behöver vi ändra inriktning? 
Finns det områden vi inte skulle jobba med eller jobba mindre med? 
 
Arbetsuppgifter 
Hur ser våra arbetsuppgifter ut? 
Nya arbetsuppgifter? 
Arbetsfördelningen? 
Vad har vi klarat bra? 
Vad har vi klarat mindre bra eller inte hunnit med? Varför? 
 
Dina arbetsuppgifter 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
Vad har du lyckats med? 
Vad har gått mindre bra? Varför? 
Vad hade du behövt ifråga om stöd, resurser, tid, kontakter etc för att klara 
arbetsuppgifterna bättre? 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut framöver? 
 
 



 

 

Motivation och ambition 
Vilka arbetsuppgifter föredrar du framför andra? 
Vad ger dig en ”kick”? 
Vad får dig att ”tappa stinget”? 
 
Kunskaper 
Vilka av dina kunskaper och erfarenheter har du nytta av idag? 
Vilka saknar du just nu och imorgon? 
Hur vill du att ditt arbete ska utvecklas? 
 
Personliga egenskaper 
Vilka är dina starka sidor? 
Hur utnyttjar du dom i arbetet? 
Vilka situationer känner du att du behärskar nu? 
Vilka är dina svaga sidor? Vad kan göras åt dom? 
I vilka situationer känner du att du har svårt att bidra och känner att du är osäker? 
Vad kan göras åt detta? 
 
Behov 
Vilket erkännande tycker du att du får för det arbete du utför? 
Kan det förbättras? 
På vilket sätt får du överhuvudtaget återkoppling på det du gör? 
Önskar du mera självständigt arbete? 
 
Ledningen 
Hur har jag utövat mitt ledarskap? 
Hur vill du som medarbetare ha mer eller mindre av? (stöd, kontakter, resurser, 
diskussioner) 
Hur öppen och fri är kontakten? 
Känner du som medarbetare att jag har förtroende för dig och ditt arbete? 
 
Relationerna på jobbet 
På vilket sätt ägnar sig gruppen åt att diskutera relationer och arbetsklimat? 
Hur är relationer och arbetsklimat? 
Speciella problem? 
Hur ska öppenheten och engagemanget öka för det gemensamma jobbet? 
Vad är bra i vår arbetsmiljö och vad är mindre bra? 
Hur kan den förändras? 
 
Relationerna till andra avdelningar 
Vilka andra personer eller enheter underlättar vårt arbete? Hur? 
Vilka försvårar? Hur? 
Hur ska vi göra förändringar? 
Vilka förändringar ska vi koncentrera oss på den närmaste tiden? 
 



 

 

Utvecklingsbehov 
Vilka utvecklingsinsatser behöver vi för att klara den kommande perioden? 
Studiebesök, kurser, nya kontakter? 
Handledning av expert? 
Utveckling av arbetsformer? 
  
Du själv 
Kurser, utbildning? 
Arbetsbyte? 
Speciella uppdrag? 
 
 
 
 
 


