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1. Inledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under de senaste åren har vi sett att allt fler företag identifierar sig som 
kunskapsföretag (Hansson et al, 1999). Detta kan ses som ett svar på att 
företagande i allt större utsträckning handlar om värdeskapande kring 
immateriella dimensioner såsom kunskap, koncept och idéer. Leif Edvinsson 
menar att värde i kunskapsföretag skapas i relationen och samspelet mellan flera 
involverade aktörer, ofta i nätverk och där företagets utveckling är beroende av 
de anställdas kompetens och drivkraft (Hansson et al 1999; Hansson, 1999). 
Anttila (1997) ser medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför 
som den enskilt viktigaste faktorn för ett företags framgång och menar därför att 
det blir viktigt att på ett aktivt sätt arbeta med kompetensförsörjning, d.v.s. att 
utveckla och säkerställa att medarbetarna har förmågan att lösa de uppgifter de 
ställs inför. I en undersökning genomförd av McKinsey & Company konstateras 
likaledes att den viktigaste tillgången under de kommande tjugo åren kommer 
att vara medarbetare med hög kompetens (Kroon, 1999).   
 
Axelsson (1996) och Ellström (1992) påpekar dock att avsaknaden av en allmänt 
accepterad definition av vad kompetens är, har medfört att begreppet ofta åsyftar 
olika saker beroende på vem som använder termen och i vilket sammanhang det 
sker. Flera författare anser dock att en användbar beskrivning skulle kunna vara 
att utgå från Keens definition att kompetens består av kunskaper, färdigheter, 
erfarenheter, värderingar och attityder samt kontakter (Hansson, 1997). Enligt 
Lundmark (1998) är det även vanligt att betrakta kompetens utifrån ett antal 
olika förmågor eller delkompetenser, där vi nöjer oss med att konstatera att de 
vanligaste är: praktisk kompetens, social kompetens, teoretisk kompetens, 
emotionell kompetens samt lärande kompetens. Allmänt sett brukar dock ordet 
användas för att beskriva att någon har en viss skicklighet eller förmåga att 
utföra vissa aktiviteter (Hansson, 1997).  
 
 
 
 
 

”An organization is only as strong as the talent it can recruit and hold on
to.”  

(Melanson: i Davidson, 1998 s 5)
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1.1 Den viktiga nyckelkompetensen  
 
I linje med Anttilas (1997) resonemang om kompetensförsörjning menar Guinn 
(2000) att företag kontinuerligt måste arbeta med att identifiera och utveckla rätt 
medarbetare för att säkerställa att viktig kompetens finns tillgänglig inom 
företaget. Enligt Chambers et al (1998) är det därför vanligt att företagen varje 
år satsar stora summor pengar på att förbättra rekrytering och utveckling, trots 
att den största utmaningen i själva verket ligger i att behålla individer med hög 
kompetens inom företaget. I en undersökning genomförd av Accenture anser 
också 68 procent av de tillfrågade företagsledarna att det är mycket viktigare att 
arbeta med att behålla kompetens än att satsa på nyrekrytering (Pekala, 2001). 
Cappelli (2000) menar dock att det i detta sammanhang är viktigt att skilja 
mellan olika grupper av anställda och att fokus bör läggas på dem med 
nyckelkompetens av stor vikt för organisationen och som också betingar ett högt 
värde på marknaden. Axelrod et al (2001) för ett liknande resonemang och 
menar att det är viktigt att fokusera på den grupp av medarbetare som har ett 
avgörande inflytande på företagets resultat och framgång.  
 
En person med nyckelkompetens som väljer att lämna företaget tar enligt Perry 
et al (2001) med sig en stor mängd kunskap, vilket kan få en rad konsekvenser i 
dagens kunskapsföretag. Förlusten av kunskap är dock inte det enda problemet 
när företag mister kompetenta medarbetare, det innebär också stora kostnader. 
Enligt Pekala (2001) spenderar amerikanska företag varje år mer än 140 
miljarder dollar på rekrytering, utbildning och administration för att ersätta 
personer som har lämnat företagen. Kaye & Jordan-Evans (2000) hävdar att 
kostnaden för att ersätta en medarbetare med nyckelkompetens varierar mellan 
70 och 200 procent av den personens årslön. Det innefattar exempelvis 
kostnader i form av annonsering och rekrytering, introducering och utveckling 
av den nya medarbetaren samt minskad produktivitet till dess att den nyanställde 
har kommit in i arbetet. Enligt Olijnyk (2001) kan det ta upp till sex månader 
innan företaget är tillbaka på samma nivå som det var innan personen valde att 
lämna företaget.  
 
Till detta kan läggas dolda kostnader såsom minskad produktivitet hos 
medarbetaren innan denne slutar, lägre moral och ökad stress hos övriga 
anställda (Thompson, 2000). Det är även vanligt att en hög personalomsättning 
leder till minskat förtroende som arbetsgivare samt att en omtyckt person lockar 
över andra medarbetare till det nya företaget (Zall, 2000). Att mista en person 
med nyckelkompetens kan vidare resultera i att företaget tappar ett antal kunder 
och klienter som är lojala till personen som slutade (Kaye & Jordan-Evans, 
2001). Detta inträffar ofta i relationer som till stor del bygger på förtroende för 
en viss person i stället för ett företag som i fallet med advokater och 
fondförvaltare. Trots att det i många företag finns en medvetenhet om hur viktig 
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företagets nyckelkompetens är och hur kostsamt det är att förlora dessa personer, 
är det långt ifrån alla som arbetar på ett systematiskt sätt med dessa frågor. I en 
undersökning från år 2000 genomförd av McKinsey & Company anser 
exempelvis endast tre procent av de tillfrågade företagen att de arbetar med 
kompetensfrågor på ett optimalt sätt (Axelrod et al, 2001). 
 
Ryan (2000) menar dock att många företag idag börjar se problemet med att 
attrahera och framförallt behålla nyckelkompetens som en strategisk fråga. Som 
ett tecken på detta har vi under de senaste åren sett en förskjutning i 
personalavdelningens roll, där de har gått från att ha varit en administrativ 
stödfunktion till att vara en strategisk partner. En stor del av arbetet har även 
börjat inriktas till att bli mer proaktivt än reaktivt, där det handlar om att kunna 
förutse och förebygga situationer innan de inträffar. Harris (2000) menar att 
personalavdelningens roll inte längre bara är att komma in när personen är på 
väg att sluta, utan att det numera handlar om ett kontinuerligt arbete för att 
behålla nyckelkompetens (Kaye & Jordan-Evans, 2001). Personalavdelningen 
skall dock enligt författarna endast ta ett övergripande ansvar och bestämma 
tillvägagångssätt och policies, då det i slutändan alltid är linjechefen som i sin 
dagliga kontakt med de anställda får ta det operationella ansvaret för att behålla 
kompetens.  
 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Arbetsmarknaden är idag inne i en fas av förändring och i en undersökning av 
McKinsey & Company anser 90 procent av respondenterna att det i framtiden 
kommer att bli allt svårare att attrahera och behålla nyckelkompetens (Pekala, 
2001). En orsak är den stundande bristen på kompetens, vilken delvis kan 
förklaras genom demografiska faktorer som att fyrtiotalisterna är på väg att gå i 
pension och att de som skall ersätta dem är färre till antalet (Flood et al, 2001). 
Flera författare menar att detta i framtiden kommer att leda till ett krig om den 
bästa kompetensen, vilket skapar en ny balans mellan arbetsgivare och 
arbetstagare (Perry et al, 2001; Eklund, 1999). De senare kommer troligtvis inte 
att vara i samma beroendeställning till företagen, utan i stor utsträckning själva 
kunna påverka förutsättningarna och villkoren för den nya anställnings-
relationen.  
 
En annan faktor som kommer att påverka företagens möjligheter att behålla 
framtida nyckelkompetens är den ökade rörligheten, där individer stannar allt 
kortare perioder inom ett och samma företag och t.o.m. yrkesfält (Hulth, 2000). 
Den forna anställningstryggheten som skapade lojalitet och långsiktiga 
anställningsrelationer finns idag inte kvar i samma utsträckning. Som en följd 
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härav kommer framtidens arbetstagare inte längre att vara bundna till en och 
samma arbetsgivare, utan söker sig i stället till det företag som erbjuder de 
största möjligheterna. Cappelli (1999) menar att den tiden är förbi när företagen 
hade en möjlighet att aktivt styra och påverka anställningsförhållandet och att 
detta numera är något som i allt större utsträckning styrs av marknadskrafter. 
Hur företagen skall skapa lojalitet hos de anställda i en tid med nya krav och 
rörlig arbetskraft verkar således vara en av morgondagens stora utmaningar. 
 
Medan vissa företag anser att kompetensfrågorna måste ges ett större fokus i 
framtiden, ser andra att rörligheten till viss del kompenseras genom dagens 
lågkonjunktur (Brannick, 2001). Perry et al (2001) menar dock att ett sådant 
tänkande kan vara farligt med avseende på att det oavsett konjunkturläge alltid 
kommer att finnas en efterfrågan på personer med hög kompetens. Vidare 
framhålls det att nyckelkompetens blir ännu viktigare att behålla i samband med 
sämre tider, då dessa personer ofta har ett avgörande inflytande på ett företags 
resultat och framgång (Brannick, 2001). Det verkar således föreligga en skillnad 
mellan olika grupper av anställda och en intressant fråga som uppkommer är då 
hur detta påverkar företagens arbetssätt.  
 
Den ökade rörligheten och den nya relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare har också påverkat sättet att se på karriär. Färre hierarkier har gjort 
att flera steg i den traditionella karriären har försvunnit och Alsrup (2001) och 
Crainer (1998) menar därför att den långsamma karriären enligt 
trappstegsmodell inom ett företag numera hör till det förflutna. De påpekar att 
möjligheter till utmaningar finns i varje arbete och varje omplacering både 
kräver och möjliggör förändring, anpassning och utveckling. Var och en kan 
göra karriär, oavsett om man rör sig uppåt, på tvären eller inte alls i företaget 
och mycket handlar idag om personlig utveckling. Det centrala i dagens 
karriärbegrepp är således mångsidighet, men frågan är om detta har slagit 
igenom i företagen eller om de fortfarande arbetar enligt traditionella termer. 
 
Det finns också en stor skillnad i vad som lockar medarbetare till ett företag och 
vad som får dem att stanna kvar. Ekonomisk ersättning har länge varit allmänt 
accepterat som den viktigaste faktorn för att styra och motivera anställda. Flera 
författare påpekar dock att lön och andra traditionella förmåner inte längre är 
tillräckligt för att de anställda skall förbli lojala (Cappelli, 1999; Langan, 2000). 
De menar i stället att det blir allt viktigare för medarbetarna att kunna identifiera 
sig med och känna tillhörighet till en organisation. Vid rekrytering försöker 
företagen därför att föra fram arbetsplatsen, vision och företagskultur, vilket 
sällan är tillräckligt för att behålla en redan anställd.  
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Enligt Kempe (2001) motiveras individer även av olika faktorer och det finns 
inte en universell lösning som passar alla. Framtiden ser således ut att bära med 
sig ett mer individualiserat arbete när det handlar om att behålla kompetenta 
medarbetare. Vad är exempelvis viktigt hos de yngre idag för att de skall stanna 
kvar inom ett företag? Vilken syn har företagen på vad framtida nyckelpersoner 
söker och hur de ser på karriär? Enligt Kaye & Jordan-Evans (2000) är det få 
chefer som känner till vad som får medarbetarna att stanna och vad som skulle 
få dem att byta jobb. I dessa tider av rörlighet och brist på viktig kompetens 
borde denna fråga vara en av de viktigaste för chefer att ha svar på. 
 
Det är en spännande tid med många nya utmaningar och en anställningsrelation 
som bygger på ömsesidiga förväntningar mellan parterna. Anställningstrygghet 
som tidigare var ett centralt ord i arbetslivet finns idag inte kvar i samma 
utsträckning och vi frågar oss nu vari tryggheten kommer att ligger framöver. 
Går det att skapa lojalitet i en tid av rörlighet och kompetenskrig eller är det 
kanske så att vi spelar ett spel med nya regler? 
 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur den nya relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare påverkar företagens möjlighet att behålla framtida 
nyckelkompetens.  
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2. Metod 
 
 
 
 
 
 
 
   
Att metodavsnittet skall finnas med i en akademisk rapport är något som av 
många ses som en självklarhet, medan andra mer ser på det som i citatet ovan. 
De sistnämnda och inte minst studenter upplever ofta att litteraturen inom ämnet 
är tråkig, alltför filosofisk och att den sällan leder fram till några praktiska 
riktlinjer gällande tillvägagångssättet. Frågan är dock om detta är syftet med 
metodlitteraturen. Vi skulle snarare vilja hävda att grundtanken är att stimulera 
den enskilde läsaren till att reflektera över sina tankar och grundvärderingar vad 
gäller kunskap och dess framväxt. Metod skulle därmed kunna ses som ett 
verktyg, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan 
bidra till att uppnå dessa mål är en metod (Holme & Solvang, 1991) och enligt 
Kvale (1997) är ordet metod även något som ursprungligen betydde väg till 
målet.  
 
Holme & Solvang (1991) hävdar även att metod är en nödvändig förutsättning 
för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete. Ett skäl till detta kan vara att 
metoden i många situationer har ett avgörande inflytande på frågeställningen. 
Det är nämligen inte alltid det som är teoretiskt intressant, utan vad som är 
praktiskt möjligt inom ramarna för en given metod som kan bli utgångspunkt för 
frågeställningen (Holme & Solvang, 1991). Paulsson (1999) har därför valt att 
diskutera metod utifrån tre olika nivåer: metodfilosofi, undersökningsmetod 
samt praktiskt tillvägagångssätt. Metodfilosofi handlar enligt författaren om 
grundläggande värderingar och syn på hur forskning skall bedrivas, vilket 
därmed också utgör grunden för de övriga två nivåerna. Undersökningsmetoden 
omfattar enligt Paulsson (1999) de principiella val en forskare måste göra innan 
studien påbörjas, vilket vi har valt att se utifrån tre aspekter: vetenskapsteoretiskt 
synsätt; undersökningsansats; samt angreppssätt. Det praktiska 
tillvägagångssättet innebär avslutningsvis att ta ställning till de konkreta frågor 
som har uppstått som en följd av det valda syftet och den valda 
undersökningsmetoden. 
 
 
 

”Metod är tråkigt – jag har aldrig någon användning för det i mitt eget 
arbete.”  

(Holme & Solvang, 1991 s 11) 
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2.1 Metodfilosofi 
 
Metoden har sitt ursprung i naturvetenskapen, vilken för den positivistiska 
sociologins upphovsman Auguste Comte stod för det sanna vetenskapsidealet 
och skulle därför även prägla samhällsvetenskaplig forskning (Holme & 
Solvang, 1991). Även den tyske sociologen Max Webers ideal är den objektiva 
och värderingsfria samhällsforskningen. Resultatet av en positivistisk syn blir att 
försöka minimera varje inflytande från forskarens sida. Vetenskapliga utsagor 
skall bygga på observerbara data, där iakttagelsen och tolkningen skall hållas 
strängt isär. Slutligen skall fakta enligt positivismen vara objektiva och 
kvantifierbara, intra- och intersubjektivt reproducerbara, samt värdeneutrala 
(Kvale, 1997).  
 
Vi anser dock i likhet med hermeneutikerna och postmodernisterna att en 
värderingsfri och objektiv samhällsvetenskap inte är möjlig. Hermeneutikern 
Jürgen Habermas hävdar i stället att det vetenskapliga arbetet alltid måste 
präglas av de värderingar man utgår ifrån. Vi menar därför att det varken är 
möjligt eller för den delen eftersträvansvärt att förutsättningslöst skapa sig en 
förståelse om omvärlden. I stället ser vi att det är våra förutsättningar som 
påverkar vad vi upplever som förståeligt och oförståeligt. Holme & Solvang 
(1991) menar att när det inte går att frigöra sig från dessa värderingsmässiga 
förutsättningar blir det i stället viktigt att klargöra vad dessa innebär och hur de 
kommer att påverka studien.  
 
Lundahl & Skärvad (1982) menar vidare att en hermeneutisk forskning i 
huvudsak syftar till att uppnå en förståelse om helheter, upplevelser och känslor. 
Detta är något som ligger i linje med vår studie, där vi studerar människor och 
deras upplevelser av hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har 
förändrats. De tolkningar som vi gör kommer att vara färgade av vår 
förförståelse i form av egna erfarenheter, tankar och upplevelser. Det blir 
därmed svårt att uppnå objektivitet i den mening som positivisterna åsyftar, 
vilket således ligger i linje med att vi anser att vår metodfilosofi till stora delar 
baseras på de tankar som återfinns hos hermeneutikerna. 
  
 
2.1.1 Förförståelse 
 
Alla människor har en överordnad föreställningsram som innehåller ett antal, 
medvetna eller omedvetna, antaganden om hur verkligheten är beskaffad 
(Lundahl & Skärvad, 1982). Detta innebär att vi med bakgrund av våra 
kunskaper, erfarenheter och upplevelser tolkar situationer på olika sätt. 
Föreställningarna sätter gränser för vad man ser, hur man tänker och hur man 
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agerar. Lundahl & Skärvad (1982) betonar vikten av att forskare är medvetna 
om sin egen föreställningsram och övriga antaganden som påverkar 
utredningens uppläggning, metoder och resultat. I dess striktaste mening skulle 
egentligen allt som en individ har upplevt kunna ha en inverkan på studien, 
vilket medför att det varken är relevant eller möjligt att föra en diskussion kring 
förförståelse. Vi har i stället valt att använda begreppet för att klargöra vår 
utgångspunkt för studien och hur vår syn på ämnesområdet har förändrats under 
arbetets gång.  
 
En stor källa till vår syn på kompetens och hur företagen arbetar med olika 
former av kompetensförsörjning är den uppsats vi skrev under våren 2001 om 
traineeprogram (Bengtsson & Daniels, 2001). Syftet med den uppsatsen var att 
med bakgrund av förändringen på dagens arbetsmarknad studera fenomenet 
traineeprogram, vilket vi valde att göra utifrån aspekter som kompetens-
försörjning, kompetensutveckling, socialisering samt nätverk. Den centrala 
slutsatsen var att det finns vissa styrkor med traineeprogram som företagen bör 
ta vara på, men att de måste utvecklas på något sätt om de skall finnas kvar i 
framtiden. Inför denna uppsats fann vi det intressant att bygga vidare på våra 
slutsatser och analysera hur den nya relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare påverkar inte bara ett enskilt verktyg som traineeprogram, utan 
företagens möjligheter att generellt behålla framtida nyckelkompetens.  
 
Som ett resultat av likheterna mellan uppsatserna fann vi det även naturligt att 
till viss del utnyttja tidigare skrivet material, vilket förekommer i metodkapitlet 
samt avsnitten om arbetsmarknad under förändring och kompetensförsörjning. 
Att vi till stora delar valde att använda oss av samma metodkapitel som 
Bengtsson & Daniels (2001) beror på att våra grundläggande värderingar och 
syn på hur forskning skall bedrivas inte har förändrats. Vad gäller 
undersökningsmetoden och det praktiska tillvägagångssättet grundar sig dessa 
avsnitt på samma val och upplägg som tidigare mot bakgrund av att vi fann dem 
mest lämpade även för den här undersökningen.  
 
När vi påbörjade arbetet med att fördjupa oss i hur relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare har förändrats under de senaste åren visade det sig 
att vår förförståelse var mindre än vad vi tidigare hade trott. De tankar och den 
syn vi hade med oss från föregående uppsats kom till stora delar att nyttjas som 
ett avstamp för en vidare fördjupning inom områden som rörlighet, individens 
ansvar samt karriärbegreppet. Vad gäller avsnittet om kompetensförsörjning har 
vi valt att använda oss av ett i stort sett överensstämmande upplägg och innehåll, 
då båda uppsatserna analyserar hur företagen skall arbeta med kompetensfrågor.  
 
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Metod 
 

 9 

Kvale (1997) menar att förförståelse inte enbart är något som inhämtas före 
arbetets start, utan att den även byggs under arbetets gång. Han har valt att 
benämna denna process, där förförståelsen gradvis förändras för den 
hermeneutiska cirkeln. Vad det egentligen handlar om är en växelverkan mellan 
helheten och de olika delarna, där ny information kan medföra att man 
exempelvis tolkar helheten annorlunda än tidigare, vilket i sin tur påverkar 
delarna som återigen kan komma att förändra helheten o.s.v. Hur denna 
växelverkan har sett ut i vårt fall är i efterhand svårt att redogöra för, då det i det 
närmaste är omöjligt att säga vad som har påverkat vad och vid vilken tidpunkt. 
Generellt sett kan dock referensramen och empirin sägas vara avsnitt som på ett 
tydligt sätt har påverkats av denna växelverkan. Under studiens gång har de 
omarbetats ett antal gånger för att spegla nya tankar och ny information som har 
kommit från såväl intervjuer som litteraturstudier.  
 
 
 
2.2 Vetenskapsteoretiskt synsätt 
 
Det vetenskapsteoretiska synsättet eller perspektivet en forskare anlägger på en 
utredning får betydelse för hur verkligheten skall betraktas. Det kan till viss del 
diskuteras huruvida forskaren verkligen kan påverka perspektivvalet med 
avseende på att detta hänger nära samman med förförståelsen och synen på 
vetenskap, d.v.s. metodfilosofin. Lundahl & Skärvad (1982) hävdar dock att det 
är fullt möjligt för den medvetne forskaren att välja perspektiv. Själva ordet 
perspektiv kommer av latinets perspicere, som betyder att se igenom och brukar 
i vardagsspråket ofta anses som synonymt med ordet synvinkel. I forsknings- 
och utredningssammanhang har perspektiv ofta samma innebörd som synsätt 
eller utgångspunkter för utredningen. Det inkluderar förutom själva synvinkeln, 
de ”glasögon” genom vilka utredaren betraktar verkligheten och väljer de 
aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga (Lundahl & Skärvad, 1982). 
Kuhn menar att det finns tre synsätt för att studera verkligheten: det analytiska 
synsättet, systemsynsättet, samt aktörssynsättet (Holme & Solvang, 1991).  
 
Enligt det analytiska synsättet, som har sitt ursprung i positivismen, finns det en 
objektiv verklighet, där kunskapen är oberoende av individerna. För forskaren 
gäller det därför att med hjälp av kvantitativa metoder försöka förklara 
verkligheten, utan egna subjektiva bedömningar (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Vidare antas verkligheten vara av summativ karaktär, d.v.s. att helheten är lika 
med summan av delarna och där det är möjligt att göra generaliseringar (Holme 
& Solvang, 1991). Mot bakgrund av att vi anser oss vara präglade av 
hermeneutiken har vi svårt att se hur vi skulle kunna kombinera vår 
vetenskapssyn med ett analytiskt synsätt.  
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I stället skulle vi vilja anlägga ett perspektiv som kan sägas vara inspirerat av 
såväl system- som aktörssynsättet, vilket ligger mer i linje med vår 
vetenskapssyn. Systemsynsättet innebär att verkligheten består av en mängd 
delar, i relation till och interaktion med varandra, som man försöker att förklara 
utifrån helhetens egenskaper (Holme & Solvang, 1991). Till skillnad mot det 
analytiska synsättet ses helheten inte bara som summan av delarna, utan kan 
vara såväl större som mindre. De enskilda individerna och deras handlingar kan 
sägas fungera inom de ramar som systemet ställer upp, vilket skulle kunna 
likställas med exempelvis anställda inom ett företag, varför detta synsätt till 
vissa delar blir aktuellt för studien.  
 
Aktörssynsättet bygger å sin sida precis som hermeneutiken på att forskaren 
angriper problemet med hjälp av sin förförståelse om studieobjektet i stället för 
det förutsättningslösa angreppssätt som positivismen förespråkar (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Verkligheten är inte av objektiv karaktär, utan snarare att betrakta 
som en social konstruktion som i hög utsträckning är beroende av oss individer. 
För forskningen medför detta att fokus hamnar på den enskilda individen och 
den subjektiva bilden av verkligheten denne kan och vill förmedla. Utifrån 
delarnas egenskaper försöker aktörssynsättet sedan att förklara helheten, vilket 
enligt Holme & Solvang (1991) är en av styrkorna med synsättet. I vårt fall 
skulle detta innebära att vi försöker att bygga upp en förståelse kring 
ämnesområdet som helhet med utgångspunkt i respondenternas subjektiva 
utsagor rörande deras syn på framtida nyckelkompetens och hur företagen måste 
arbeta för att behålla denna.  
 
 
 
2.3 Val av undersökningsansats 
 
Enligt Paulsson (1999) finns det två huvudsakliga undersökningsansatser för en 
forskare att välja mellan: deduktion och induktion. Den deduktiva ansatsen har 
matematiken som förebild, vilket innebär att forskaren med utgångspunkt i 
teorin formulerar hypoteser som testas via empiri för att antingen verifieras eller 
falsifieras (Molander, 1988). Den induktiva motsvarigheten handlar å andra 
sidan om att förutsättningslöst ”gå ut i empirin” och observera ett givet 
fenomen. Dessa observationer tolkas sedan för att slutligen tack vare en ökad 
förståelse mynna ut i en genererad teori eller utökad kunskap inom ett visst 
forskningsområde (Molander, 1988). Problemet med en strikt induktiv metod är 
att den utgår ifrån att man värderingsfritt kan tolka och förstå verkligheten 
objektivt. I den deduktiva motsvarigheten ligger problematiken i att man rent 
logiskt skall kunna beskriva verkligheten, utan en empirisk undersökning 
(Molander, 1988).  
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Resultatet blir oftast att forskaren inte strikt antar den ena eller den andra 
ansatsen, utan att man som i vårt fall befinner sig någonstans i intervallet dem 
emellan (Paulsson, 1999; Andersen, 1994). Vid en närmare granskning finner vi 
dock att vår undersökningsansats har mer induktiva än deduktiva inslag, då 
uppsatsen som helhet tar sin utgångspunkt i empirin för att bygga vidare på den 
kunskap som finns inom vårt ämnesområde. Empirin har även haft som roll att 
vara till hjälp och stöd för att komma fram till de logiska slutsatserna i analysen 
och inte som ett verktyg för att verifiera eller falsifiera en viss hypotes. De mer 
deduktiva inslagen återfinner vi i hur vår föreställningsram har haft en inverkan 
på hur referensramen och intervjuguiden har utformats samt vilka svar vi 
omedvetet har förväntat oss att erhålla. Denna vandring i abstraktionsnivå 
(Paulsson, 1999) är något som även skulle kunna ses i ljuset av den 
hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997), där nivåvandringen har skiftat i takt med 
att vår tolkning av helheten och delarna har förändrats.  
 
 
 
2.4 Val av angreppssätt 
 
Vid valet av angreppssätt betonar Holme & Solvang (1991) vikten av att välja 
den metod som passar utredningens syfte eller frågeställning bäst. Ett tänkbart 
och ofta naturligt resultat av ett sådant tillvägagångssätt är en kombination av 
olika metoder. Utifrån det valda syftet kan det nämligen finnas ett flertal 
tänkbara metoder och vilken som väljs beror på huruvida bredd eller djup 
prioriteras i undersökningen (Paulsson, 1999). De flesta författare har i detta 
avseende valt att göra en uppdelning mellan kvantitativa respektive kvalitativa 
metoder (Holme & Solvang, 1991; Lundahl & Skärvad, 1982 m.fl.). Holme & 
Solvang (1991) anser även att det inte finns någon absolut skillnad mellan dessa 
två metoder, utan att de båda är arbetsredskap som i olika grad använder sig av 
diverse metodologiska principer. Det finns inte heller något konkurrens-
förhållande dem emellan varför de med fördel kan kombineras med varandra. 
Kvalitativa undersökningar kan exempelvis vara en förberedelse för eller en 
uppföljning av kvantitativa motsvarigheter eller så kan kvalitativ information 
samlas in för att sedan kvantifieras i samband med analysen.  
 
Det finns ett flertal orsaker till varför vi anser att den kvalitativa metoden är att 
föredra framför den kvantitativa i vår rapport, men den främsta orsaken finner vi 
i kopplingen till syftet. Kvalitativa metoder har enligt Holme & Solvang (1991) 
sin styrka i att de i linje med systemsynsättet kan ge en tydligare bild av 
helheten genom en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Även 
aktörssynsättet är nära knutet till en kvalitativ metod genom att närheten till 
individerna skapar möjligheter att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale, 1997). I kontrast till detta står 
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det analytiska synsättet med sin starka betoning på mätbarhet och kvantitativa 
metoder samt en misstro mot alla former av mjukdata (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Vår ambition har hela tiden varit att med hjälp av respondenternas utsagor 
försöka tolka och skapa mening, för att på så sätt kunna belysa företagens sätt att 
arbeta med att behålla framtida nyckelkompetens ur ett helhetsperspektiv. Vi 
finner således att valet av en kvalitativ metod ligger helt i linje med våra tidigare 
diskussioner kring metodfilosofi och vetenskapsteoretiskt synsätt.  
 
Mot bakgrund av att den första delen av studien var av explorativ karaktär är det 
enligt Ekholm & Fransson (1984) direkt olämpligt att använda sig av en 
kvantitativ metod. En kvantitativ metod karakteriseras nämligen av ett 
standardiserat upplägg och en hög grad av styrning från forskarens sida vad 
gäller insamling av information. En förutsättning är då att forskaren är på det 
klara med vilken typ av data som eftersöks och i vilken kontext denna skall 
analyseras. Det finns dock alltid en risk för att den information som samlas in 
inte är relevant för frågeställningen och om detta upptäcks under 
insamlingsfasen är det ofta för sent att göra någonting åt det (Holme & Solvang, 
1991). Ett sätt att komma till rätta med detta kan vara att använda sig av 
pilotstudier.  
 
Planeringen i samband med en kvalitativ undersökning präglas å andra sidan av 
ringa styrning från forskarens sida och av öppenhet för ny kunskap. Holme & 
Solvang (1991) betonar att uppfattningen av forskningsområdet kan förändras 
under hela undersökningen, vilket vi upplevde i samband med våra intervjuer. 
Om vi i stället hade använt oss av en kvantitativ metod är det tveksamt om vi 
hade erhållit den information som möjliggjorde ett ifrågasättande av vår 
föreställningsram och inställning till hur företagen bör arbeta med att behålla 
framtida nyckelkompetens. Flexibiliteten i de kvalitativa metoderna kan dock 
skapa problem genom att försvåra en jämförelse av information från olika 
respondenter, varför det ibland kan bli nödvändigt att söka kompletterande 
information efter studiens avslutande.  
 
De båda metoderna skiljer sig också åt vad avser närheten till källan och vilken 
möjlighet denna har att påverka situationen. Kvantitativ information införskaffas 
på ett sätt som präglas av avstånd och urval. Frågorna är bestämda i förväg och 
det reflekteras inte närmare över att respondenten tycker att andra frågor kan 
vara viktigare. Forskaren har även funderat igenom och till viss del bestämt 
vilka svar som är tänkbara (Holme & Solvang, 1991). Den situation som 
undersökningsenheterna ställs inför är tämligen likartad och styrs och 
kontrolleras av forskaren. Respondenten har en liten eller ingen möjlighet att 
påverka utformningen av eller inriktningen på frågorna. Kvantitativa data 
präglas på så sätt av en mer exakt form, men där informationen ofta är av ytlig 
karaktär.  
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Kvalitativa metoder präglas av närhet till informationskällan, vilket är en 
grundförutsättning för kvalitativ forskning. Lofland menar att om man skall 
kunna förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner 
sig i måste man försöka komma dem inpå livet (Holme & Solvang, 1991). 
Vidare ger angreppssättet individen en stor möjlighet att själv styra sin 
medverkan och frihet att utforma sina egna uppfattningar (Laursen, 1979; i 
Holme & Solvang, 1991). Insamlingen av information anpassas därför ofta till 
den intervjuades situation (Kylén, 1994). Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
forskningsintervjun inte är ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är 
forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale, 1997).  
 
 
 
2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
I akademiska sammanhang brukar kunskap betecknas som kumulativ, d.v.s. att 
kunskap kan läggas till kunskap, vilket gör att det kan ställas ett antal krav på en 
akademisk uppsats (Paulsson, 1999). För det första skall studien visa på att 
författarna känner till existerande teorier, modeller och data samt i görligaste 
mån utgår från eller beaktar dessa. Vidare skall studiens resultat förankras i 
”kunskapens berg”, dels genom att författarna diskuterar resultatens 
överensstämmelse med redan existerande teorier, modeller och data, dels genom 
att diskutera resultatens generaliserbarhet till andra typer av organisationer eller 
situationer (Paulsson, 1999). När det gäller att samla in och systematisera 
information kan det enligt Lundahl & Skärvad (1982) ske på en rad olika sätt. 
Det vanligaste är dock att skilja mellan primärdata, d.v.s. av utredaren själv 
insamlat material och sekundärdata, d.v.s. av andra insamlat material. 
 
Intervjuundersökningar kan enligt Kvale (1997) genomföras på en rad olika sätt, 
men de flesta brukar gå igenom ett antal stadier, där gränserna ibland kan vara 
tämligen flytande. Vi har valt att kalla det första stadiet för planering, där vi 
kommer att föra en diskussion om sekundärdata, utformandet av en 
intervjuguide, samt urval av respondenter. Därefter kommer det kanske mest 
omfattande steget, nämligen genomförandet av intervjuer, där det som forskare 
gäller att ta ställning till vilken typ av intervjuer det handlar om samt vilken grad 
av standardisering och strukturering som skall tillämpas. Vi ser sedan att själva 
intervjuundersökningen avslutas med bearbetning och analys av materialet. Vad 
som därefter återstår är att kritiskt granska våra olika val och tillvägagångssätt 
och se vilka konsekvenser dessa kan få utifrån ett antal olika aspekter.  
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2.5.1 Planering 
 
Enligt Andersen (1994) är det sekundära materialet speciellt lämpat vid 
planering och förstudier till arbeten för att sedan ligga till grund för andra typer 
av insamlingsmetoder såsom enkät eller intervju. Sekundärdata blir även viktig 
med avseende på att resultaten skall relateras till och diskuteras i förhållande till 
redan existerande kunskap (Paulsson, 1999). Genom att studera befintligt 
material om ett visst ämnesområde kan vi som forskare i större utsträckning 
undgå att ”uppfinna hjulet ännu en gång”. Det finns ingen poäng i att beskriva 
och analysera framtida nyckelkompetens ur samma synvinkel som någon annan 
redan har gjort. En viktig del i vår förståelseprocess har därför varit att ta del av 
den forskning som har bedrivits inom vårt ämnesområde för att på så sätt kunna 
positionera vår egen uppsats i förhållande till redan befintlig kunskap.  
 
Arbetet med sekundärdata är inget som enbart skall ske i samband med 
planering eller förstudie, utan är snarare att betrakta som en kontinuerlig 
process. I linje med tidigare resonemang kring förförståelse och den 
hermeneutiska cirkeln kan det för forskaren nämligen bli aktuellt att söka efter 
nya teorier eller ny information i takt med att ny empiri förändrar den tidigare 
föreställningen. Empirin kan även komma att förändra eller hjälpa till att 
konkretisera syftet, vilket även det skapar ett tryck på forskaren att återigen gå 
tillbaks till de sekundära källorna. I samband med konkretiseringen av vårt syfte 
tvingades vi att tänka om kring bl.a. referensramens struktur och innehåll, vilket 
i sin tur gjorde att vi började tolka de sekundära källorna på ett nytt sätt.  
 
Intervjuguide 
 
I och med att forskarens syn på fenomenet kan förändras när som helst under 
undersökningen får detta implikationer även på vilka personer som är intressanta 
och lämpliga att intervjua samt vilken typ av information man är intresserad av, 
d.v.s. urval och frågeställningar. Början av en studie kan därför te sig något 
chansartad, då man inte riktigt vet vilken information intervjuerna kommer att 
ge och hur denna kommer att påverka studien. Vi började dock med hjälp av vår 
egen förförståelse, tillgänglig litteratur inom området och i samråd med vår 
handledare att utforma en första intervjuguide. I linje med aktörssynsättet ville 
vi att intervjuguiden skulle behandla ett antal olika aspekter gällande hur 
företagen arbetar med framtida nyckelkompetens för att på så sätt skapa en 
förståelse för helheten.  
 
 
 
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Metod 
 

 15 

Med tanke på att osäkerheten var stor rörande framtida nyckelkompetens i 
allmänhet och hållbarheten i intervjuguiden i synnerhet, kan de första 
intervjuerna sägas ha varit av explorativ karaktär. I en sådan situation, där 
forskaren vill ge intervjupersonen utrymme att själv kunna påverka 
intervjusituationen menar Kvale (1997) och Kylén (1994) att intervjuguiden har 
en fördel framför en detaljerad frågelista. Vidare är intervjuguiden även att 
föredra när man som vi är intresserade av att intervjupersonerna delar med sig 
av sina egna erfarenheter, tankar och känslor.  
 
Det finns inga direkta riktlinjer för hur man skall gå tillväga vid utformandet av 
en intervjuguide, men den skall enligt Kvale (1997) ange de ämnen som är 
föremål för undersökningen och i vilken ordning de skall tas upp. Det står sedan 
intervjuaren fritt att utifrån omdöme och känslighet avgöra i vilken grad 
innehållet och ordningsföljden i intervjuguiden skall följas (Kvale, 1997; Holme 
& Solvang, 1991). Vårt mål har varit att i största möjliga mån utgå från samma 
frågor för att möjliggöra en jämförelse mellan olika respondenters svar. Vi har 
även försökt att formulera frågorna så att de stimulerar till ett positivt samspel, 
där samtalet hålls flytande och den intervjuade känner sig motiverad att tala om 
sina upplevelser och känslor. Med hjälp av vår handledare har frågorna även 
bearbetats för att vara lätta att förstå, korta och befriade från akademiskt språk. 
Slutligen betonar Kvale (1997) att ”ju spontanare intervjuproceduren är, desto 
större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar 
från intervjupersonens sida”.  
 
Urval 
 
Holme & Solvang (1991) betonar att generalisering och representativitet inte är 
några centrala syften i kvalitativa metoder, men urvalet blir ändå en avgörande 
del i undersökningen då det gäller att försäkra sig om största möjliga 
variationsbredd. I en uppsats som vår kan en rad olika perspektiv komma ifråga 
såsom de ansvarigas, ledningens, individer med framtida nyckelkompetens, 
övriga anställdas m.fl. Hur många som täcks in beror på vilken ansats uppsatsen 
har, men om empirin endast belyser ett perspektiv finns det en risk för 
snedvridning i analys och slutsatser.  
 
I våra intervjuer har vi täckt in två perspektiv genom att genomföra 
respondentintervjuer med såväl ansvariga för kompetens- och ledarutveckling 
och personalchefer. För att även täcka in medarbetarnas perspektiv har 
respondentintervjuerna kombinerats med en informantintervju. Skillnaden 
mellan de båda intervjuformerna ligger i att den senare baserar sig på hur 
exempelvis en personalchef tror att medarbetarna ser på en viss aspekt. Det 
handlar således om subjektiva uppfattningar om vad tredje person anser, vilket 
forskaren bör vara medveten om. Dessutom har vi tagit del av ett omfattande 
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sekundärmaterial i form av tre stora undersökningar som varje år genomförs av 
Universum, vilka riktar sig till antingen studenter, yrkesverksamma eller en 
kombination av de båda: Företagsbarometern (2001), Young Professional 
Survey (2001) samt NOVA100-Barometern (2001).  
 
Mot bakgrund av att det finns stora skillnader i hur företagen arbetar med 
kompetensfrågor var vi inte intresserade av att göra en fallstudie, utan har i 
stället strävat efter att uppnå en större bredd i urvalet. I urvalet har vi därför 
försökt att beakta följande aspekter: organisationens storlek, branschtillhörighet, 
hur strukturerat och systematiskt de arbetar med framtida nyckelkompetens, 
samt hur långt de har kommit med dessa frågor idag. Urvalet har skett antingen 
genom att vi hade haft kontakt med företaget i vår tidigare studie (Bengtsson & 
Daniels, 2001) eller genom att vi vände oss direkt till personalchefen på 
företaget. I två fall har vi även fått hjälp av NOVA100 med rekommendationer 
på bra företag och personer att kontakta. Totalt sett har vi intervjuat tio personer, 
där fördelningen har varit följande: fem personalchefer/personaldirektörer 
respektive fem ansvariga för kompetens- och ledarutveckling.  
 
 
2.5.2 Intervjuernas genomförande 
 
Intervjuerna har huvudsakligen genomförts i två serier, även om vissa enstaka 
intervjuer av praktiska skäl har fått förläggas mellan de båda serierna. Själva 
strukturen av intervjuerna har förändrats mycket litet och vi har hela tiden 
använt oss av den ursprungliga intervjuguiden. Vissa modifieringar av 
intervjuguiden har dock skett i form av klargörande eller nya infallsvinklar, 
vilket speglar den förändring vi har genomgått i samband med vår vandring 
genom den hermeneutiska cirkeln. Den största förändringen gäller annars vår 
intervjuteknik, där vi blev allt bättre på att få fram bra och uttömmande svar från 
respondenterna i takt med att vår förståelse för ämnesområdet ökade.  
 
I samband med själva intervjusituationen började vi med att ge en bakgrund till 
uppsatsen samt att förklara syftet. På så sätt har vi försökt att minska risken för 
att respondenten i brist på information får en negativ inställning till intervjuarens 
syften (Ekholm & Fransson, 1984). Som forskare kan det även vara fruktbart att 
fundera över vilket syfte och mål intervjupersonen har med att ställa upp och 
huruvida detta kan komma att spegla svaren. Om forskaren är medveten om de 
bakomliggande orsakerna till varför informationen ges på ett visst sätt kan det 
vara mycket viktiga beståndsdelar i en kommande analys, då det t.ex. skulle 
kunna ses som ett bevis på att man försöker dölja något som egentligen inte 
fungerar som det är tänkt (Kvale, 1997).  
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Som intervjuare är det även viktigt att vara medveten om att forskningsintervjun 
handlar om en mellanmänsklig situation, där kunskap utvecklas genom dialog 
(Kvale, 1997). Det faller därför på intervjuaren att bygga upp en atmosfär där 
den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och 
känslor (Kvale, 1997). I intervjusituationen måste vi även komma ihåg att vi 
samarbetar med en människa som besitter information som vi behöver, varför 
det blir naturligt för oss att anpassa oss efter respondenten. Samtidigt som det 
gäller att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt för vad den 
intervjuade säger, är det viktigt att vi kan uppträda obesvärat och vara klara över 
vad vi vill veta. Att ställa krav och utnyttja möjligheten till följdfrågor är något 
som vi har blivit bättre på i takt med ökad intervjuvana och en ökad säkerhet och 
klarhet i våra roller. Enligt Kvale (1997) är det även viktigt att tänka på att 
intervjun följer ett oskrivet manus med givna roller, där det råder en bestämd 
maktsymmetri. Det är vi som intervjuare som definierar situationen, introducerar 
samtalsämnen samt styr genom eventuella följdfrågor.  
 
Vi hade på förhand uppgivit cirka en timme som tid för intervjuerna. I de flesta 
fall har vi kunnat hålla intervjun inom denna tidsram, men ibland har 
intervjuerna dragit ut på tiden i upp till en halvtimme. Detta är dock något som 
inte verkar ha upplevts som negativt av intervjupersonerna, då de flesta 
medvetet har dragit över tiden genom att exempelvis introducera nya ämnen, ta 
upp nya aspekter eller utveckla något som hade behandlats tidigare. Alla 
intervjuer planerades även in med avsikten att vi båda skulle ha möjlighet att 
närvara för att på så sätt bilda oss en egen uppfattning om respondenternas 
subjektiva utsagor. Att vi båda har varit närvarande vid samtliga intervjuer har 
varit en klar fördel i analysfasen, då vi har kunnat kontrastera våra tolkningar 
och diskutera de bakomliggande orsakerna till varför vi hade fått en viss 
uppfattning. För att säkerställa att vi inte missade något av den direkta 
informationen som framkom under intervjun, valde vi även att använda oss av 
en bandspelare.  
 
En bandinspelning är något som Ekholm & Fransson (1984) menar minskar 
risken för att information omtolkas i efterhand. Vi har alltid vara noga med att 
inhämta respondenternas tillstånd till att använda bandspelare, då vissa personer 
kan finna det hämmande eller obehagligt att samtalet spelas in (Kylén, 1994; 
Ekholm & Fransson, 1984). En annan nackdel med bandspelare är att det är ett 
tidskrävande efterarbete att lyssna igenom banden och skriva ut intervjuerna. Vi 
anser dock att fördelarna överväger nackdelarna, inte minst därför att 
inspelningarna har givit oss en möjlighet att tolka vårt eget beteende och 
agerande under intervjun. Detta resulterade bland annat i att vi efter den första 
intervjuserien inte längre var lika snabba med att ställa en ny fråga, utan 
utnyttjade tystnaden som ett effektivt sätt att locka fram en utveckling av 
tidigare svar.    
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Standardisering och strukturering 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1982) är det även vanligt att skilja mellan olika typer 
av intervjuer efter graden av standardisering och strukturering. Vid intervjuer 
med en hög standardiseringsgrad är såväl frågorna som ordningsföljden bestämd 
på förhand och liten hänsyn tas till den enskilde individen. Motsatsen är när 
forskaren väljer att anpassa frågorna och ordningsföljden utifrån situationen, 
vilket brukar kallas för ostandardiserade intervjuer. Det vanligaste är dock att 
göra som vi gjorde, nämligen att använda sig av en form av semistandardiserade 
intervjuer. Detta innebär enligt Lundahl & Skärvad (1982) att man på förhand 
bestämmer vissa frågor som skall ställas till alla respondenter, men där man 
öppnar upp för följd- eller fördjupningsfrågor och gör erforderliga anpassningar 
utifrån personens ansvarsområde. Vid en koppling till induktion och deduktion 
finner man att ostandardiserade intervjuer är mest lämpliga vid explorativa och 
teoriutvecklande undersökningar, medan standardiserade intervjuer främst 
passar hypotes- och teoriprövande studier. 
 
Struktureringsgrad handlar enligt Andersen (1994) om vilket svarsutrymme 
respondenten ges. En strukturerad intervju brukar kännetecknas av att forskaren 
har en klart fastställd målsättning för intervjun och vilket resultat den skall ge 
(Lundahl & Skärvad, 1982). Frågorna är utformade för att stödja en systematisk 
genomgång av de områden som forskaren är intresserad av. Den ostrukturerade 
eller förutsättningslösa intervjun karaktäriseras å sin sida av att syftet inte är lika 
snävt definierat och att inriktningen är bredare och mindre fokuserad. Vidare är 
det lika viktigt att locka fram respondentens värderingar, åsikter, attityder och 
föreställningar som rena fakta. I vårt fall skulle vi vilja hävda att det i huvudsak 
har handlat om ostrukturerade intervjuer, då det primära har varit att ta del av 
respondenternas subjektiva erfarenheter. Det bör dock påpekas att det har 
funnits vissa inslag av struktur genom att vi bl.a. har varit intresserade av att 
täcka in ett antal områden under intervjuerna.   
 
 
2.5.3 Bearbetning och analys   
 
Vi har i enlighet med Ekholm & Franssons (1984) rekommendation försökt att 
sammanställa intervjuerna så snart som möjligt efter själva intervjutillfället, med 
tanke på att människor glömmer mycket snabbt. Det finns en rad olika metoder 
för bearbetning av intervjumaterialet och Wibeck (2000) har valt att se det som 
ett val mellan tre olika transkriptionsnivåer. Den första innebär att forskaren gör 
en detaljerad transkription, där talspråksformer, talstyrka, tvekan, överlappande 
tal, betonade ord, talhastighet m.m. finns med. Nivå två är även den ordagrann, 
men där fokuseras enbart på att återge alla identifierbara ord, upprepningar, 
tankefel och liknande. Den tredje och sista nivån är en helt och hållet 
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skriftspråksbaserad bearbetning av materialet. Som forskare kan det ibland vara 
svårt att avgöra hur detaljerat bearbetningen skall ske, men vi valde en form som 
kan sägas ligga mellan nivå två och tre.  
 
Vi valde att i så stor utsträckning som möjligt återge exakt vad som hade sagts 
under intervjun, samtidigt som vi utelämnade de avsnitt som inte hade någonting 
direkt med undersökningen att göra. För att säkerställa att vi inte hade 
missuppfattat någonting eller hört fel i samband med utskriften valde vi att 
skicka ett utkast till var och en som hade intervjuats. Dessa hade sedan att välja 
mellan att antingen godkänna utskriften utan ändringar eller att komplettera 
alternativt stryka vissa avsnitt. Det var först efter detta som vi påbörjade den 
egentliga översättningen från talspråk till skriftspråk. Med tanke på att alla 
respondenter hade utlovats fullständig anonymitet var det i denna process viktigt 
att tänka på att konfidentialiteten bevarades på ett tillfredsställande sätt. 
Anledningen till att vi valde att anonymisera respondenternas åsikter var att 
vissa personer uttryckte önskemål därom samt de fördelar vi hade sett med 
tillvägagångssättet i föregående uppsats. Genom att anonymisera 
respondenternas utsagor var det möjligt för oss att erhålla deras personliga 
åsikter som inte alltid överensstämde med företagets syn eller arbetssätt, vilket 
på så sätt har givit oss en mer rättvisande bild av ämnesområdet.  
 
I redovisningen av empirin har vi valt att arbeta utifrån en helhetsanalys, d.v.s. 
att vi ser till helheten i den insamlade informationen. Motsatsen skulle vara att 
se varje utskrift som en egen del och även redovisa den på det sättet. Holme & 
Solvang (1991) menar även att citat kan användas för att betona eller belysa 
olika faktorer. Det är dock viktigt att citaten i största möjliga mån speglar 
klimatet och tonen i intervjun, varför vi har valt att inte ändra talspråk till 
skriftspråk, utan tvärtom bibehållit de muntliga särdragen.  
 
 
 
2.6 Metoddiskussion 
 
Metoddiskussion handlar om att vi kritiskt kommer att granska våra olika val 
och tillvägagångssätt och se vilka konsekvenser dessa kan få utifrån ett antal 
olika aspekter. Paulsson (1999) menar att det finns tre centrala begrepp inom 
vetenskapen som alla forskare bör ta ställning till, nämligen validitet, reliabilitet 
och objektivitet. Validitet handlar om att mäta det som avses. Reliabilitet är 
graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten, d.v.s. i vilken utsträckning andra 
forskare får samma resultat om de upprepar studien. Objektivitet handlar 
slutligen om i vilken utsträckning värderingar tillåts att påverka studien.  
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Att inte låta studien påverkas av värderingar är i praktiken omöjligt och med 
tanke på att vi ser oss själva som hermeneutiker anser vi det inte heller vara 
eftersträvansvärt. Holme & Solvang (1991) påpekar att vår förståelse av en viss 
situation bygger på bl.a. tidigare erfarenheter, föreställningsramar, 
värdepremisser, samt forskarens personlighet och intressen. Forskaren ställs 
inför en rad olika valsituationer, där alla dessa faktorer spelar in, vilket gör att 
det inte är meningsfullt att prata om objektivitet i positivistisk mening. För oss 
som hermeneutiker blir det i stället viktigt att på ett så tydligt sätt som möjligt 
klargöra vår utgångspunkt för studien, vilket vi har försökt att göra i avsnitt 
2.1.1 om förförståelse. Vi anser inte att objektivitetsbegreppet behöver 
diskuteras närmare, utan kommer fortsättningsvis att fokusera på validitet, 
reliabilitet och etik.  
 
 
2.6.1 Validitet 
 
När det gäller att bedöma validiteten hos kvalitativa metoder menar Holme & 
Solvang (1991) att de fortfarande möts med långt större skepsis än kvantitativa 
tillvägagångssätt. Den vanligaste invändningen är att kvalitativa forsknings-
intervjuer inte är vetenskapliga, utan endast speglar sunt förnuft och att 
resultaten är subjektiva och inte objektiva. Detta är dock argument som har sitt 
ursprung i en rent positivistisk tradition och som brukar avfärdas av 
hermeneutikerna med motiveringen att det inte finns någon entydig definition 
om vad vetenskap är. Att resultaten i vår studie är subjektiva är riktigt, men 
samtidigt är det också något som vi har poängterat tidigare när vi redogjorde för 
omöjligheten att frigöra sig från tidigare erfarenheter, kunskaper och 
värderingar.   
 
Vidare brukar det framföras invändningar mot att intervjun inte är en 
vetenskaplig metod, då den är alltför personberoende. Vi anser dock att 
intervjun är överlägsen andra metoder när det gäller att ta del av andra 
människors subjektiva utsagor och erfarenheter. Vi tror inte att det hade varit 
möjligt att genomföra samma studie med enbart kvantitativa metoder, då 
forskaren i ett sådant läge inte kan utnyttja det personliga samspelet för att samla 
in relevant empiri. Möjligtvis hade en kombination att de båda angreppssätten 
varit att föredra, för att på så sätt möjliggöra en kvalitativ uppföljning av 
intressanta resultat från en större enkätstudie.  
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2.6.2 Reliabilitet 
 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar reliabiliteten i en 
intervjuundersökning, men det går enligt Merriam (1994) att urskilja tre 
huvudsakliga faktorer: intervjuarens personlighet och färdigheter; respondenten; 
samt intervjusituationen. Den förstnämnda som rör oss själva brukar ofta 
refereras till som intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten omedvetet kan 
påverkas av intervjuarens beteende. Kvale (1997) menar att detta ofta tar sig 
uttryck i obetydliga omformuleringar eller genom ledande frågor. För att minska 
denna risk har vi försökt vara uppmärksamma på att frågorna har uppfattats 
korrekt och att vi inte genom vinklingar har avslöjat våra egna åsikter. Vi tror att 
detta är något som vi har blivit bättre på i takt med studiens fortskridande, 
samtidigt som vi under de första intervjuerna troligtvis visade på om vi var 
nöjda eller missnöjda med svaret från respondenten.  
 
När det gäller respondenten kan han eller hon med bakgrund av vårt beteende 
eller av andra skäl ha försökt att lägga svaren tillrätta. Med tanke på att vi träffat 
en del av personerna tidigare kan de ha gjort detta för att inte göra oss besvikna 
och därmed kanske gett uttryck för åsikter som han eller hon normalt sett inte 
står för. Å andra sidan anser vi att just det faktum att vi träffat vissa av 
respondenterna bidrog till att vi fick ärligare och mer uttömmande svar än vad 
som annars skulle har varit fallet. I samband med intervjuer finns det även en 
risk att respondenterna svarar undvikande eller felaktigt för att dölja en konflikt 
eller ett problem som kan upplevas som känsligt. Vidare kan den svarande vid 
intervjutillfället exempelvis ha varit trött, irriterad eller stressad, vilket även det 
påverkar resultatet negativt. Ur vår synvinkel är det mycket svårt att veta om 
respondenternas svar var tillförlitliga, vinklade eller genomtänkta, vilket först 
och främst beror på att vi saknar den kunskap som är nödvändig för att kunna 
bedöma tillförlitligheten i ett uttalande.  
 
I intervjusituationen är det även viktigt med en lugn och störningsfri miljö, där 
respondenten känner sig väl till mods att prata om sina erfarenheter. Vi valde 
därför att träffa alla intervjuade på deras respektive företag, där de själva kunde 
styra var intervjun skulle äga rum. En aspekt som kan ha påverkat respondentens 
svar är vårt användande av bandspelare. Med tanke på att många personer 
upplever det som hämmande eller obehagligt att samtalet spelas in, har vi inför 
varje intervju varit noga med att inhämta respondentens tillstånd. Trots detta 
anser vi det viktigt att poängtera att svaren till viss del kan ha påverkats av 
inspelningen, men då detta är den överlägset bästa dokumentationsmetoden 
anser vi att fördelarna uppväger nackdelarna.  
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Vad som även kan inverka på reliabiliteten i uppsatsen är hur de sekundära 
källorna har använts. Som forskare är det viktigt att vara medveten om att detta 
material är skrivet med helt andra förutsättningar och med andra frågeställningar 
och syfte som grund. Den information vi har valt att använda oss av i form av 
exempelvis andra uppsatser är kanske därför inte helt överförbar till vårt 
sammanhang. Vi anser dock att det är möjligt att använda information i andra 
sammanhang än vad den ursprungligen var tänkt till för att därigenom bidra till 
ett berikande av ett annat ämnesområde. Vad som är viktigt är således att 
informationen inte utnyttjas som en given lösning, utan snarare som ett verktyg 
för att betrakta ett visst problemområde.  
 
Slutligen bör det betonas att det alltid finns en risk för att vi som forskare 
omedvetet har uteslutit information som har stridit mot våra egna uppfattningar 
och som skulle ha motverkat resultatets slagkraft. Vad som kan ha bidragit till 
detta faktum är att vi kan ha skapat oss en felaktig bild i samband med vår studie 
av sekundärmaterial som sedan har kommit att styra vår tolkning av de primära 
källorna.  
 
 
2.6.3 Etik 
 
Den etiska aspekten handlar om hur forskaren skall behandla respondenterna 
och deras utsagor för att risken att de lider skada skall vara så liten som möjligt. 
Merriam (1994) menar att de etiska frågorna aktualiseras vid framförallt två 
tidpunkter: insamling av information samt publicering av resultat. I det första 
fallet handlar det om att respondenterna skall vara informerade om det generella 
syftet med rapporten och hur undersökningen är upplagd i stort. I samband med 
våra intervjuer har vi därför varit tydliga med att presentera syftet med 
uppsatsen och hur respondenternas svar kommer att behandlas i den färdiga 
rapporten.  
 
Efter intervjuerna inhämtade vi även respondenternas medgivande till att 
använda intervjuresultaten. Kvale (1997) betonar dock att intervjuns öppenhet 
och intimitet kan vara förförisk och få de intervjuade att avslöja saker som de 
senare kommer att ångra. För att vara säkra på att tillgodose det krav som ställs 
på självbestämmande i etikidealet valde vi därför att låta respondenterna även ta 
del av intervjuutskriften för ett godkännande med eller utan ändringar. Med 
tanke på att alla respondenter deltog frivilligt i studien var det möjligt att dra sig 
ur studien fram till dess att uppsatsen gick i tryck.   
 
 
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Metod 
 

 23 

Precis som Kvale (1997) betonar har det varit svårt att tillfredsställa kravet på 
full öppenhet när det har skett förändringar i uppsatsens syfte och upplägg 
allteftersom vi har erhållit nya kunskaper och insikter under processens gång. I 
ett strikt etiskt perspektiv borde vi ha informerat respondenterna om dessa 
förändringar för att återigen erhålla deras samtycke till att använda empirin i 
studien. Vi valde dock att inte informera respondenterna om det nya syftet med 
bakgrund av att vi dels påpekade att syftet är något som kan komma att ändras 
under studiens gång och dels då vi även uppfyller konfidentialitetsnormen. 
Denna innebär att det inte skall vara möjligt att identifiera enskilda personer i en 
rapport, när någon har uttryckt önskemål om att förbli anonym eller då tillstånd 
till publicering av data inte har erhållits av respondenten. Med bakgrund av att 
vissa personer önskade att förbli anonyma valde vi vid publiceringen att 
genomgående anonymisera respondenternas åsikter, vilket således motsvarar 
Merriams (1994) andra punkt.  
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3. Referensram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot bakgrund av att det inte finns någon vetenskaplig litteratur som explicit 
behandlar den nya relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer de 
första två avsnitten av referensramen att försöka klargöra vad som karaktäriserar 
denna och vad som skiljer sig mot tidigare. Till att börja med kommer vi att 
presentera ett urval av de förändringar som har skett på arbetsmarknaden under 
de senaste åren. Det finns en rad tänkbara aspekter att diskutera, men vi har valt 
att fokusera på den ökade rörligheten, individens ansvar, samt förändringar i 
karriärbegreppet. Styrande i vårt val av faktorer har dels varit att presentera de 
som är vanligast förekommande inom forskningslitteraturen, dels de som på ett 
tydligt sätt har påverkat individens möjligheter på arbetsmarknaden.  
 
Som ett komplement till det första avsnittet har vi även valt att diskutera den nya 
anställningsrelationen utifrån det psykologiska kontraktet, som till skillnad mot 
traditionella kontrakt fokuserar på mer kognitiva aspekter. Det centrala är inte 
vad som står skrivet i avtalet, utan snarare vad avtalet upplevs handla om. I detta 
avsnitt kommer vi också att studera olika grupper av anställda utifrån ett nytt 
perspektiv och se vilken relation dessa har till arbetsgivaren. I den avslutande 
delen av referensramen kommer vi att försöka ge läsaren en grundförståelse för 
hur företagen arbetar med kompetensfrågor. Till skillnad från att i detalj 
presentera och diskutera olika arbetssätt har vi valt att fokusera på 
kompetensförsörjning, d.v.s. hur företagen utvecklar och säkerställer att 
medarbetarna har förmågan att lösa de uppgifter de ställs inför.  
 
 
 

3.1 Arbetsmarknad under förändring 
 
Det finns idag en uppfattning hos flera författare om att arbetsmarknaden är inne 
i en fas av förändring som kommer att påverka såväl företag som den enskilde 
individen (Arthur et al, 1999; Sparrow & Marchington, 1999; Arthur & 
Rousseau, 1996 m.fl.). Som ett resultat av detta har många av de traditionella 
teorierna börjat ifrågasättas, då de utgår från en syn där hela systemet var 

”In the new employer-employee relationship, there is no guarantee, least of 
all a guaranteed career, and emphasis is on mutual employer-employee 
benefit, rather than on loyalty to the company.”  

(Byrne, 2001 s 326) 
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beroende av förutsägbarhet och stabilitet, faktorer som idag saknas på 
arbetsmarknaden (Arthur et al, 1999). Vidare finns det brister i att de inte tar 
hänsyn till den snabbt ökande rörligheten eller att individernas lojalitet har 
sjunkit som ett resultat av den minskade anställningstryggheten (Byrne, 2001). 
Tidigare var det enligt Thite (2001) även vanligt att individen specialiserade sig 
inom ett företag och förblev lojal i utbyte mot en långsiktig karriärutveckling 
under tillsyn av arbetsgivaren.  
 
Numera är det enligt Inkson & Arthur (2001) färre som stannar inom ett och 
samma företag under hela sitt yrkesverksamma liv. Hulth (1999) menar att 
många medarbetare kontinuerligt söker efter nya utmaningar och därför byter 
arbetsuppgifter efter två till fyra år. I linje med detta resonemang konstaterar 
O’Reilly & Wyatt (1994) att den ökade rörligheten på arbetsmarknaden kan ses 
som ett resultat av att dagens individer har blivit alltmer rastlösa. Den 
byråkratiska karriären med ett stegvist avancemang inom företaget finns 
visserligen kvar, men har i allt större utsträckning ersatts av att individen själv 
skapar sin karriär (Arthur et al, 1999). Cappelli (1999) går ett steg längre och 
menar att den långsiktiga anställningsrelationen nu mer eller mindre är död. 
Författaren menar att styrande för unga i deras val av arbetsgivare i stället är att 
försöka kombinera kompetens och intresse med ett företag som vid en given 
tidpunkt kan uppfylla deras önskemål.  
 

”Om den gamla formen med livstidsanställning var som ett äktenskap 
kan det nya anställningsförhållandet liknas vid en livstid med 
skilsmässor och omgiften.” 

(Cappelli, 1999 s 2) 
 
Nya värderingar och attityder innebär också att dagens anställda har andra 
förväntningar på arbetsgivaren med avseende på exempelvis karriärplanering, 
ledarskapsstil, belöningar, motivation och arbetstid. Enligt Hiltrop (1995) 
värdesätter unga idag självständighet, kreativitet, möjligheter till 
vidareutveckling, respekt från arbetsgivaren och söker således efter 
arbetsuppgifter som är såväl ansvarsfulla som utmanande. Det ökande antalet 
kvinnor på arbetsmarknaden och det stigande antalet par, där båda satsar på 
karriär har också bidragit till en utveckling mot en allt mer balanserad syn på 
förhållandet mellan arbete och fritid. Sammantaget ökar detta kraven på att 
företagen skall kunna bemöta individen på ett flexiblare sätt än tidigare (Hiltrop, 
1995).   
 
Samtidigt som det har skett en förändring i arbetstagarnas mentalitet, står 
företagen även inför en tilltagande brist på kvalificerad arbetskraft. Enligt 
Hansson (1999) ökar behovet av högkvalificerad arbetskraft årligen med cirka 
tio procent samtidigt som efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft minskar i 
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samma omfattning. Tillskottet av nyutexaminerade med erforderliga 
kvalifikationer bedöms samtidigt vara endast tre procent. Följden blir att 
företagen i kontrast till tidigare inte har samma tillgång till kvalificerad 
arbetskraft (Hansson, 1999). Problemet förstärks ytterligare genom den 
demografiska situationen med stundande pensionsavgångar för den stora 
gruppen av fyrtiotalister (Bergstedt, 2001). Dessa nya omvärldsförutsättningar, 
tillsammans med nya värderingar och synsätt kräver nya tankesätt när det gäller 
exempelvis organisationsstruktur, anställda och karriär. Enligt flera författare 
innebär en av förändringarna att individen måste ta mer ansvar för sin egen 
kompetensutveckling och sin egen karriär (Thite, 2001; Byrne, 2001; O’Reilly 
& Wyatt, 1994 m.fl.) 
 
 
3.1.1 Individens ansvar 
 
Den minskade graden av anställningstrygghet har medfört att individen måste 
hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom en hög grad av anställningsbarhet 
(O’Reilly & Wyatt, 1994; Romaniuk & Snart, 2000 m.fl.). Detta innebär att 
individen personligen tar ansvar för utvecklingen av de kompetenser och 
färdigheter som krävs för att erhålla, utföra och behålla arbetet (Romaniuk & 
Snart, 2000). Hiltrop (1995) och O’Reilly & Wyatt (1994) framhåller att det för 
individen även handlar om att skapa sig ett gott anseende och att kunna 
marknadsföra sig själv på ett bra sätt. 
 
Trots att det idag är individens ansvar att kontinuerligt uppdatera sin ”portfölj” 
av färdigheter och kompetens menar Flood et al (2001) att en klok arbetsgivare 
bör stödja denna process på ett aktivt sätt för att kunna behålla de bästa och mest 
kompetenta medarbetarna. Byrne (2001) har samma tankegångar, men menar 
samtidigt att lärandet inte bör ske isolerat från organisationen, då kontinuerligt 
lärande är avgörande för ett företags framgång på lång sikt. Om individer känner 
att de lär och utvecklar ny kunskap anser Byrne (2001) att detta resulterar i att 
de också upplever personlig utveckling och avancemang. Denna upplevelse har 
ofta en positiv inverkan på motivationen och leder implicit till en förväntan om 
fortsatt arbete inom organisationen och ökad lojalitet (Byrne, 2001). Detta 
resonemang överensstämmer med Cappellis (1999) som ur ett motsatt 
perspektiv menar att intressanta och utvecklande arbetsalternativ är den 
viktigaste drivkraften bakom rörligheten på arbetsmarknaden.  
 
Tichy & Cohen (1998: i Byrne, 2001) påpekar dock att personligt lärande och 
utveckling är mer till gagn för individen än organisationen. Organisatoriskt 
lärande och lojalitet har inte samma betydelse i den nya relationen och resultatet 
blir att individen ser till att upprätthålla sin egen anställningsbarhet på en 
konkurrensutsatt arbetsmarknad (Capelli, 1999). Det gäller alltså idag att kunna 
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erbjuda ett utmanande arbete och en möjlighet för de anställda att utveckla sin 
kompetens så att de känner att deras anställningsbarhet ökar (Hiltrop, 1995; 
Flood et al, 2001). Problemet för företagen är att anställda som är angelägna om 
sin egen utveckling och sin anställningsbarhet, troligtvis också är medvetna om 
sitt marknadsvärde. Anställda uppmuntras att underhålla sitt marknadsvärde och 
utveckla de färdigheter som önskas externt på marknaden och inte nödvändigtvis 
internt i organisationen. Detta ökar enligt Byrne (2001) sannolikheten att 
individen i slutändan tar med sig sin kunskap och går vidare till det företag som 
erbjuder högst lön.  
 
Organisationer som är intresserade av att öka graden av lojalitet hos högutbildad 
och kompetent personal kan därför inte enbart se till utmanande och utvecklande 
arbete. De måste enligt Flood et al (2001) även se till att organisatoriska 
belöningar fördelas rättvist och styrs av meriter. I likhet med tidigare är det 
fortfarande viktigt att betydelsefulla nyckelpersoner upplever att företaget har en 
rättvis policy när det gäller belöning och erkännande av prestationer (Flood et al, 
2001). Byrne (2001) menar därför att den nya relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare måste bygga på ömsesidig vinning, där det råder en jämn 
maktbalans mellan parterna.  
 

”Vi kommer inte att garantera anställningstrygghet. Du kommer att 
vara anställd så länge du skapar mervärde i organisationen och du är 
ansvarig för att kontinuerligt hitta nya vägar att skapa mervärde. I 
gengäld har du rätt att kräva intressanta och ansvarsfulla 
arbetsuppgifter, frihet och resurser att kunna prestera bra, lön som 
motsvarar dina prestationer och få den erfarenhet och utveckling som 
krävs för att vara anställd här eller någon annanstans” 

 (O’Reilly & Wyatt, 1994 s 44) 
 
 
3.1.2 Karriärbegreppet 
 
Ur ett traditionellt perspektiv handlar karriärstyrning om att matcha individer 
med organisatoriska behov, där karriär ofta sker enligt ett förutbestämt och 
stegvist avancemang internt i organisationen (Inkson & Arthur, 2001). Synen på 
karriär är dock något som har förändrats och som ett alternativ till ett linjärt 
avancemang inom ett företag ser Arthur & Rousseau (1996) karriär som en 
beskrivning av en persons arbetserfarenhet över tiden. Den amerikanske 
professorn Alan Bird liknar den även vid en expedition eller en personlig resa 
vars framgång värderas i möjligheterna att lära (Södergren, 2001). 
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Vidare anser Inkson & Arthur (2001) att dagens karriärer handlar mer om 
improvisation än planering och Lyttkens (1994) menar att det nu är 
kunskapskarriäristerna som gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Dessa individer 
gör karriär genom att hela tiden utöka sin kunskap och förbättra sitt 
professionella anseende. De väljer uppdragsgivare som kan hjälpa dem att lära 
sig mer samtidigt som de exponerar sig själva och nyttjar olika former av 
nätverk för att förbättra sitt professionella anseende. På så sätt vill de öka 
chanserna att få intressanta uppdrag i framtiden. Hall (1996) för ett liknande 
resonemang och jämför framtidens karriärist med den grekiska guden Proteus 
som kunde byta skepnad när han önskade. Författaren menar att karriärerna 
under 2000-talet kommer att vara såväl mångsidiga som skiftande och de 
anställda bör därför enligt Arthur & Rousseau (1996) endast ses som temporära 
besökare  
 
Thite (2001) och Mallon (1999) menar likaså att arbetslivet allt mindre kommer 
att handla om arbete inom ett företag, utan i stället om att skapa sig en portfölj 
av erfarenheter och färdigheter. Inkson & Arthur (2001) talar om begreppet 
karriärkapitalister och menar att dessa genom utbildning, arbete och 
livserfarenhet erhåller karriärkompetenser som vägs samman i vad Arthur et al 
(1999) kallar för karriärkapital. Enligt Handy (1989: i Arthur et al, 1999) finns 
klara paralleller mellan finansiella portföljer och karriärportföljer. Investerarna 
arbetar med att förstå marknaden, de återinvesterar sitt kapital för att få ännu 
högre avkastning, de strävar efter att ackumulera nytt kapital och kapitalet kan 
såväl minska som öka i värde. Deras investeringsbehov förändras över tiden och 
de företag vilka de investerar i drar nytta av investeringen (Inkson & Arthur, 
1999). Individer uppmanas att sprida sina investeringar på ett bra sätt och 
undvika att stanna alltför länge hos en enda arbetsgivare och om möjligt också 
inom ett enda yrke för att deras karriärinvesteringar skall få ett mer bestående 
värde (Arthur et al, 1999).  
 
De personer som åsyftas med denna beteckning kan enligt Inkson & Arthur 
(2001) vid en första anblick te sig självcentrerade eller t.o.m. egoistiska. De 
verkar sätta sig själva och sina långsiktiga mål först och framför företagens som 
har gett dem anställning. Författarna hävdar dock att många av de 
karriärkapitalister de studerat har bidragit till sina företags framgång på ett 
varaktigt sätt som inte hade kunnat uppnås om individerna hade förblivit lojala 
till endast ett företag (Inkson & Arthur, 2001). Tidigare erfarenheter skapar 
således karriärer och karriärmöjligheter, men enligt Arthur & Rousseau (1996) 
är många människor fast i ett tänkesätt som påminner om rullbanden på en 
flygplats, d.v.s. ett automatiskt sätt att förflytta sig framåt. Arthur et al (1999) 
menar också att det gamla sättet att tänka fortfarande påverkar vårt 
anställningssystem och de lagar som stödjer det.  
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Referensram 
 

 29 

Arthur et al (1999) menar att dagens gränsöverskridande karriärvägar varken är 
automatiska eller linjära, utan att anställningar och karriärer förflyttar sig över 
gränser såväl inom som mellan olika företag (Rousseau, 1999). Hirschhorn & 
Gilmore (1992) påpekar dock att så fort traditionella gränser såsom hierarki, 
funktion och geografi försvinner kommer en ny typ av gränser att uppstå. Dessa 
nya gränser är mer psykologiska till sin natur och dras inte med hjälp av ett 
organisationsschema. Resultatet är att medarbetarna och cheferna måste ta ett 
större ansvar att själva definiera sina roller och vilka relationer de behöver för 
att kunna utföra sitt arbete. Hierarkier ersätts nu av horisontella nätverk, vilket 
enligt Edvinsson (Arai, 2000) ger bättre förutsättningar för en god 
karriärutveckling.  
 

”I en traditionell karriär ställer du dig på medarbetarna. Då kommer 
du upp knappt två decimetrar över golvet. För att nå ännu högre är 
det bättre att bygga karriären med nätverk och samarbete. 
Samarbetar du och står på dina kollegors axlar så kommer du upp 
rejält över markytan och får ett helt annat perspektiv.” (Leif 
Edvinsson; Arai, 2000) 

 
Vidare anser Hirschhorn & Gilmore (1992) att skapandet av relationer vid rätt 
tidpunkt är nyckeln till produktivitet, innovation och effektivitet i ett företag 
utan gränser. Arthur et al (1999) menar att detta inte bara måste ske internt i 
företaget, utan hävdar att dagens karriäraktörer drar nytta av flera olika 
arbetssituationer och ingår i företagsöverskridande nätverk. Författarna 
uppmuntrar till att tänka mindre på företaget som en faktor avgörande för en 
persons karriär och i stället se det som en dynamisk plats för interagerande 
karriärbeteenden (Arthur et al, 1999). Karriär är därmed en process som styrs av 
individen och inte organisationen (Hall, 1996) och som blir vad individen gör 
den till (Arthur & Rousseau, 1996). För att kunna ansvara för sin egen 
utveckling och uppnå en mångsidig karriär krävs det dock enligt Romaniuk & 
Snart (2000) att individen känner till sina egna intressen, preferenser, styrkor, 
svagheter, värderingar och prioriteringar. Resonemanget överensstämmer med 
Hall & Moss (1998) som framhåller att en mångsidig karriär innebär en hög 
grad av självkännedom och personligt ansvar. 
 
Mot bakgrund av att människor gör karriär inom såväl arbetslivet som 
privatlivet är det enligt Larsson & Holt Larsen (1992) även viktigt att värdera 
beteendet utifrån hela livssituationen. Målet är psykologisk framgång, d.v.s. 
känslan av stolthet och personligt uppfyllande, som kommer från att ha uppnått 
de viktigaste målen i livet (Hall, 1996). Shepard (1984: i Hall & Moss, 1998) ser 
att den traditionella karriären som förordade ett stegvist avancemang enligt ett 
förutbestämt mönster har kompletterats med vad han kallar för vägen med ett 
hjärta. Han använder begreppet för att beskriva framgång i termer av var och ens 
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egna unika vision och centrala värderingar i livet, vilket innebär att framgång 
inte går att definiera på ett entydigt sätt. Detta resonemang är något som märks 
allt tydligare på arbetsmarknaden, då det för många individer blir allt viktigare 
att uppnå personliga mål (Arthur et al, 1999).  
 
Även om många människor hyllar friheten med den nya typen av karriär, är det 
viktigt att komma ihåg att det finns andra som finner denna frihet skrämmande 
samtidigt som de upplever en avsaknad av externt stöd (Hall, 1996). Det är de 
personer som har hög kompetens, överlägsen information om möjligheter och är 
allmänt högt eftertraktade av marknaden som kommer att finna att deras 
möjligheter har ökat på den nya arbetsmarknaden (Cappelli, 1999).  
 
 
 
3.2 Det nya anställningskontraktet 
 
Mot bakgrund av de förändringar som har skett på arbetsmarknaden under 
framförallt det senaste decenniet menar Romaniuk & Snart (2000) att det även är 
dags att se på anställningskontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare på ett 
nytt sätt. Rousseau (1995) anser att en lämplig utgångspunkt är vad MacNeil 
kallar för det sociala kontraktet. MacNeil använder denna term som ett 
samlingsbegrepp för vad han ser som i grunden två olika grupper av 
kontraktsvillkor: de transaktionella respektive de relationsbaserade. Enligt 
Rousseau (1989) skall dessa grupper inte ses som åtskilda, utan snarare som två 
ändpunkter på en skala, där villkoren kan tillhöra endera gruppen eller vara en 
blandning av båda.  
 
De relationsbaserade kontrakten karaktäriseras enligt Rousseau (1990) av 
förtroende, ömsesidighet och innefattar ofta öppna och mindre detaljerade 
överenskommelser mellan två parter. Avtalen kan även innehålla såväl monetära 
som icke-monetära utbyten, men viktigast för individen är vanligtvis de 
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som företaget kan erbjuda (Robinson et 
al, 1994). Hall & Moss (1998) konstaterar i sin studie att alla dessa kontrakt i 
grund och botten vilar på antagandet om en långsiktig och ömsesidigt 
tillfredsställande relation. Detta innebär att de anställda arbetar under premissen 
att det finns en långsiktig karriärväg inom företaget och där lojalitet premieras 
med anställningstrygghet (Romaniuk & Snart, 2000; Rousseau, 1990). De 
transaktionella kontrakten kan som framgår av figur 3.1 å sin sida sammanfattas 
med att de är kortsiktiga, saknar långsiktiga åtaganden och ofta använder sig av 
monetära utbyten som huvudsaklig motivationsfaktor (Rousseau, 1990).  
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Figur 3.1: De huvudsakliga skillnaderna mellan transaktionella och 
relationsbaserade kontrakt (Rousseau, 1995 s 92)  
 
 
3.2.1 Olika grupper av anställda 
 
Även om de flesta anställningskontrakt i grunden utgår från antingen 
transaktionella eller relationsbaserade villkor menar Rousseau (1995) att nutida 
kontrakt måste ses med utgångspunkt i vilken typ av relation det handlar om. 
Handy (1996: i Thite, 2001) tror att organisationerna i framtiden kommer att se 
ut som en treklöver bestående av kärnanställda, kontraktsanställda och tillfälligt 
anställda. Arthur et al (1999) har som vi sett tidigare i stället valt att diskutera 
framtidens företag utifrån vad de kallar för gränslösa karriärer, där individer 
maximerar sitt lärande genom att röra sig mellan företag och branscher. Oavsett 
vilket synsätt som föredras kvarstår faktum att företagen nu måste möta en mer 
differentierad arbetsstyrka med en rad olika behov och förväntningar. Rousseau 
(1995) föreslår därför en integrerad modell, där axlarna representerar 
anställningens tidshorisont respektive graden av identifikation med företaget.   
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Figur 3.2: Olika grupper av anställda (Rousseau, 1995 s 105 ) 
 
 
Historiskt sett har det alltid funnits grupper av anställda, vilka tillhör ruta ett 
eller tre, medan förändringar i anställningsförhållandet har medfört att det även 
har skapats en ny typ av medarbetare i rutorna två och fyra (Rousseau, 1995). 
De kärnanställda har alltid varit viktiga för företagen genom att deras kunskaper 
och färdigheter ofta är en starkt bidragande orsak till skapandet av 
konkurrensfördelar. Ur företagets synvinkel är det viktigt att behålla dessa 
personer, då de bidrar till stabilitet, kontinuitet och lärande. Rousseau (1995) 
menar vidare att kontrakten som riktar sig till denna typ av medarbetare ofta 
innehåller mer relationsbaserade villkor.  
 
En av de nya grupperna av anställda är vad Inkson & Arthur (2001) kallar för 
karriärkapitalister, vilka oftast är mer inställda på att göra karriär inom en viss 
bransch än inom ett företag. Det är vanligt att dessa individer ser sin nuvarande 
arbetsgivare som en språngbräda för nya utmaningar och att de därför är mest 
intresserade av att utöka sitt karriär- och kunskapskapital. Hall (1996) menar att 
kontrakten, vilka ofta innehåller transaktionella villkor, erbjuder stora 
möjligheter för många karriärkapitalister som är mer intresserade av att uppnå 
personliga mål än framgång genom befordran.  
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En låg grad av identifikation med företaget finns ofta hos de tillfälligt anställda, 
vilka används som ersättare eller för att möta tillfälliga behov i form av 
exempelvis säsongsvariationer och specialprojekt. Sett ur de kärnanställdas 
perspektiv ökar användandet av tillfälligt anställda de förstnämndas möjligheter 
genom att färre anställda konkurrerar om samma positioner. Cowherd & Levine 
(1992: i Rousseau, 1995) ser dock en fara i att det skapas två klasser av 
anställda, de välbetalda med fast anställning samt de tillfälligt anställda med 
lägre lön. I ett längre perspektiv är detta något som kan få effekter på 
produktiviteten samt bidraga till uppkomsten av interna konflikter.  
 
Precis som i fallet med de tillfälligt anställda är det vanligt att de 
kontraktsanställda arbetar på oregelbunden basis för ett företag, men med 
skillnaden att det sker under en längre tidsperiod. Rousseau (1995) menar att 
många deltidsanställda tillhör den här gruppen tillsammans med exempelvis 
vikarier m.fl. Författaren påpekar att kontrakten kan skilja sig åt inom gruppen 
beroende på graden av identifiering, varför de oftast innehåller såväl 
transaktionella som relationsbaserade villkor. Det senare är speciellt vanligt i de 
fall, då individen har arbetat för organisationen under en längre tid.  
 
Därutöver har Miles & Snow (1986) identifierat ytterligare en grupp av anställda 
som egentligen kan tillhöra alla de övriga kategorierna, vad de kallar för 
nätverksanställda. Dessa individer skulle kunna ses som en form av gästarbetare, 
vars arbete genomförs utanför den egna organisationen (Rousseau, 1995). Två 
exempel är film- och byggindustrin, vilka karakteriseras av tillfälliga projekt där 
det är vanligt att de personer som deltar kommer från en rad olika företag.  
 
Vad utgångspunkten i de transaktionella och relationsbaserade avtalsvillkoren 
har bidragit till är åskådliggörandet av att det inte längre bara finns en typ av 
anställningskontrakt, utan att nutida kontrakt förekommer i en rad olika former. 
Detta får enligt Rousseau (1995) som följd att organisationerna kan tvingas att 
hantera en rad olika kontraktsformer samtidigt. Det är därför troligt att det inte 
längre går att hantera anställningskontrakt som tillhörande en viss grupp av 
anställda, utan att varje avtal måste ses som unikt för individen. Herriot et al 
(1997) och Turnley & Feldman (1999) förespråkar därför att vi bör vända 
blickarna mot ett ämnesområde som väl motsvarar dessa krav och som under de 
senaste åren har vuxit i popularitet igen. Den ursprungliga termen är ”the 
psychological contract”, något som vi i fortsättningen kommer att referera till 
som det psykologiska kontraktet.    
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3.2.2 Det psykologiska kontraktet 
 
Det psykologiska kontraktet är ett begrepp som ursprungligen introducerades av 
Argyris i början av 1960-talet, men som senare populariserades av författare 
som Levinson och Schein (Herriot et al, 1997; Hall & Moss, 1998 m.fl.). För 
dessa tidiga pionjärer var det psykologiska kontraktet ett sätt att beskriva den 
subjektiva sidan av en anställningsrelation. Schein såg det även som grunden för 
anställningen, där fortsättningen i stor utsträckning bestämdes av i vilken 
omfattning ömsesidiga åtaganden verkligen hade efterlevts (Hall & Moss, 
1998). Dagens definition skiljer sig mot den tidigare genom att den till stor del 
bygger på de tankar som Rousseau (1989) förde fram om att det centrala i 
anställningsförhållandet är individens upplevelser. Hon ser själv att det 
psykologiska kontraktet inte är ett kontrakt i verklig betydelse, utan i stället 
handlar om ”en individs förväntningar gällande överenskommelser och villkor i 
en ömsesidig utbytesrelation mellan individen och ytterligare part” (Rousseau, 
1995).  
 
Till skillnad från det formella anställningskontraktet syftar det psykologiska 
kontraktet alltså på vad avtalet upplevs handla om, vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara det som står skrivet (Herriot, 1999). Vidare skiljer sig 
kontraktsformerna åt genom att den senare framställs som öppet och dynamiskt 
till sin natur, vilket förändrar sig naturligt genom att nya förväntningar läggs till 
över tiden (Rousseau, 1996; Herriot et al, 1997). Detta kan enligt Rousseau 
(1996) och Sparrow & Marchington (1999) tydligt ses mot bakgrund av de 
senaste årens förändrade relation mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilken 
har givit oss en delvis ny syn på aspekter som karriär, anställningstrygghet och 
lojalitet bland de anställda.  
 
Rousseau (1995) menar att det har skett en förskjutning från ett långsiktigt och 
relationsbaserat kontrakt till ett som är kortare och mer transaktionellt till sin 
natur. Det traditionella kontraktet fokuserade enligt Anderson & Schalk (1998: i 
Flood et al, 2001) på anställningstrygghet i utbyte mot lojalitet och det i ett 
sammanhang med förutsägbara arbetsstrukturer och befordringsmöjligheter. I 
takt med att faktorer som stabilitet, varaktighet och tradition har blivit mindre 
vanliga i anställningsförhållandet (Hiltrop, 1995) arbetar man som vi har sett 
tidigare nu under premissen att kontinuerligt lärande säkerställer 
anställningsbarhet (Arthur et al, 1999, Rousseau, 1989). Det har även framhållits 
att relationer med organisationer skall baseras mindre på förväntningar om 
ömsesidigt engagemang och kontinuitet och mer på ett explicit utbyte av arbete 
mot ersättning (Mallon, 1999). Flera forskare menar även att den nuvarande 
avtalsformen bättre reflekterar behovet av flexibla organisationer och 
anpassningsbara anställda (Romaniuk & Snart, 2000; Hiltrop, 1995).  
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3.2.3 Kontraktets innehåll 
 
Mot bakgrund av att det psykologiska kontraktet bygger på individens egna 
upplevelser går det enligt Sparrow (1999) inte att vara säker vad kontraktet 
innehåller förrän det har brutits. I undersökningar av Herriot et al (1997), 
Turnley & Feldman (1999) och Arthur et al (1999) finner vi dock att 
traditionella hygienfaktorer verkar vara av stor betydelse för individen, medan 
företagen mer prioriterar relationsbaserade faktorer. För att undvika 
missförstånd om vad individen verkligen förväntar sig påpekar Sims (1994: i 
Flood et al, 2001) att det är viktigt med en öppen och ärlig diskussion. 
Författaren anser vidare att företagen kontinuerligt måste försöka förtydliga och 
konkretisera avtalet om de vill behålla kompetenta och högt värderade anställda.  
 
Enligt Turnley & Feldman (1999) är det framförallt tre källor som bidrar till en 
individs förväntningar om vad som skall ingå i kontraktet. Till att börja med 
skapas förväntningar genom de intryck som individen får genom möten med 
representanter från organisationen eller olika former av informations- och 
marknadsföringsmaterial. Rousseau & Greller (1994) menar att oavsett hur 
dessa intryck förmedlas kommer de troligtvis att vara en av de starkaste källorna 
till individens förväntningar. 
 
För det andra kan förväntningar uppstå som ett resultat av 
socialiseringsprocessen, där individen bildar sig en egen uppfattning av 
företagskulturen och interna policies (Sims, 1994: i Turnley & Feldman, 1999). 
Wanous et al (1992) menar därför att företagen bör sträva efter att förmedla en 
realistisk bild av företaget, som visar både starka och svaga sidor av 
organisationen, istället för att försöka maximera de positiva aspekterna. Den 
tredje och sista aspekten handlar enligt Shore & Tetrick (1994) om individens 
egna tolkningar, vilka vanligtvis brukar ske på ett sätt som är förmånligt för dem 
själva.  
 
Robinson (1996) betonar slutligen att det är lätt att förbise att det finns två olika 
typer av förväntningar. Enligt författaren är det endast förväntningar som 
kommer av upplevda implicita eller explicita löften av arbetsgivaren som är en 
del av det psykologiska kontraktet. Dessa innefattar uppfattningar om vad de 
anställda tror sig ha rätt att få eller borde få, eftersom de har upplevt att företaget 
har förmedlat ett löfte därom. Till skillnad från denna form av förväntningar 
syftar den andra gruppen mer på individens generella syn på exempelvis 
företaget eller arbetsuppgifterna.  
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3.2.4 Avvikelse och brott mot kontraktet 
 
Enligt Herriot et al (1997) är det inte bara själva innehållet i kontraktet som är 
viktigt, utan även processen för hur det eventuellt bryts och avslutas. De flesta 
anställda har någon gång upplevt att de har erhållit mindre än vad som har 
utlovats, vilket enligt Turnley & Feldman (1999) i en strikt mening skulle kunna 
tolkas som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Morrison & Robinson 
(1997) menar dock att det i många fall troligtvis handlar om avvikelser snarare 
än brott. Författarna definierar avvikelse som upplevelsen av att företaget har 
misslyckats med att möta ett eller flera åtaganden. Beroende på situation och hur 
avvikelsen tolkas kan detta sedan leda till att individen uppfattar den som ett 
brott eller överträdelse mot avtalet.  
 
I linje med tidigare resonemang om att det psykologiska kontraktet är subjektivt 
och individuellt till sin natur gäller detsamma även för uppfattningen om 
avvikelser (Rousseau, 1989; Robinson, 1996). I vissa fall härrör avvikelsen 
utifrån en verklig situation, medan det i andra fall kan bero på vilka tolkningar 
som görs av individen. Ur företagens synvinkel är det därför viktigt att vara 
medveten om vilka faktorer som bidrar till upplevda avvikelser, vilket enligt 
Rousseau (1995) och Morrison & Robinson (1997) kan reduceras till två 
huvudområden: inkongruens och löftesbrott.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: Faktorer som påverkar upplevda avvikelser och brott mot det 
psykologiska kontraktet (Robinson & Morrison, 2000 s 527)  
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I det första fallet handlar det om att individen och företagsrepresentanten har 
olika uppfattningar om vilka ömsesidiga åtaganden som föreligger, vilket 
Morrison & Robinson (1997) har valt att kalla för inkongruens. Det kan 
exempelvis inträffa en situation, där den anställde anser att en avvikelse har 
förekommit när organisationen i själva verket har levt upp till sina åtaganden. På 
grund av inkongruens kan alltså företrädare för organisationen omedvetet 
misslyckas med att uppfylla vad som förväntas av honom utifrån den anställdes 
synvinkel (Robinson & Morrison, 2000). Det finns tre faktorer som bidrar till 
inkongruens: i vilken utsträckning parternas kognitiva strukturer skiljer sig åt; 
komplexiteten och tvetydigheten i åtagandena; samt brister i kommunikationen 
(Rousseau & Greller, 1994; Shore & Tetrick, 1994; Morrison & Robinson, 
1997). 
 
Morrison & Robinson (1997) konstaterar i sin studie att förbättrad 
kommunikation kan hjälpa till att minska graden av inkongruens. Ju mer en 
individ diskuterar och interagerar med en representant från organisationen under 
exempelvis rekryteringsprocessen, desto mer troligt att dessa två kan minimera 
gapet mellan upplevda åtaganden. Därmed minskar även risken för upplevda 
avvikelser mot vad som har avtalats (Robinson & Morrison, 2000). Wanous et al 
(1992) menar att anställda som tidigt får en realistisk syn på sina kommande 
arbetsgivare är mindre benägna att uppleva att förväntningar inte har motsvarats.  
 
Den andra och kanske tydligaste faktorn som kan medföra att en anställd 
upplever en avvikelse är att organisationen är oförmögen eller ovillig att leva 
upp till angivna löften (Turnley & Feldman, 1999; Robinson & Morrison, 2000). 
Det kan exempelvis inträffa en situation, där företrädare för organisationen 
utlovar saker som de inte har för avsikt att hålla eller bryter löften som de 
ursprungligen hade för avsikt att hålla (Morrison & Robinson, 1997). Vidare kan 
avvikelsen mot avtalet vara ett resultat av att externa och interna förutsättningar 
har förändrats och det löfte som givits vid en tidpunkt kan vid ett senare tillfälle 
vara svårt att uppfylla. Detta är enligt Turnley & Feldman (1999) speciellt 
vanligt när ett företag råkar i finansiella svårigheter. Robinson & Morrison 
(2000) menar också att sannolikheten för ett löftesbrott från organisationens sida 
ökar i takt med att den anställde inte lever upp till sina åtaganden.  
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Medarbetarens vaksamhet 
 
Upptäckten av en avvikelse är beroende av vad Morrison & Robinson (1997) 
kallar för medarbetarens vaksamhet, d.v.s. hur noggrant individen övervakar att 
organisationen uppfyller sina åtaganden. Enligt författarna är vaksamheten 
relaterad till tre faktorer: osäkerhet, graden av förtroende mellan medarbetare 
och företag, samt de personliga kostnaderna för upptäckten av en avvikelse. I det 
första fallet menar Berger (1979: i Robinson & Morrison, 2000) att osäkerhet 
ofta motiverar individer att övervaka situationen för att erhålla mer information. 
Många förändringar kan exempelvis medföra att en sådan typ av osäkerhet 
skapas kring kontraktets fullgörande.  
 
Vaksamheten kan också relateras till den grad av förtroende som underligger 
anställningsrelationen. Robinson (1996) menar att en medarbetares tidigare 
förtroende för företaget kommer att påverka hur situationen tolkas och vilka 
följder den får. Robinson & Morrison (2000) påpekar att förtroende även till stor 
del baseras på tidigare erfarenheter, varför personer som tidigare har upplevt att 
deras avtal har brutits av andra företag troligtvis är mer vaksamma. Ett högt 
förtroende för arbetsgivaren kan ibland fungera som ett filter som medför att 
avvikelsen tolkas på ett neutralt sätt och ofta ses som en oavsiktlig händelse, ett 
missförstånd eller något som var utanför arbetsgivarens kontroll (Robinson, 
1996).  
 
Det motsatta gäller för anställda med ett lågt förtroende för sin organisation. Det 
är enligt Robinson (1996) vanligt att dessa individer aktivt söker efter 
information som kan bekräfta att företaget inte kommer att kunna leva upp till 
sina löften. Turnley & Feldman (1999) konstaterar att individer med en på 
förhand negativ inställning också tenderar att tolka tvetydiga saker på ett mer 
negativt sätt. Det är därför troligt att dessa medarbetare upplever en avvikelse 
mot avtalet även när de objektiva bevisen för ett sådant är mer oklara eller 
saknas helt (Robinson & Morrison, 2000).  
 
Under omständigheter när de personliga kostnaderna för upplevda kontraktsbrott 
upplevs som stora, kommer de anställda att vara mindre vaksamma på 
fullgörandeplikten (Morrison & Robinson, 1997). Det kan exempelvis handla 
om huruvida en anställd har några jobbalternativ till hands eller inte. I de fall då 
uppsägning inte ses som ett tänkbart alternativ avstår man enligt Meyer & Starke 
(1982) ofta från att söka information som eventuellt kan upplevas som 
skrämmande eller upprörande. Robinson (1996) menar även att avsaknaden av 
alternativ även kan få som följd att många av förväntningarna sänks.   
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Tolkning och reaktion  
 
Efter det att individen har konstaterat en avvikelse mot avtalet försöker han eller 
hon att söka någon form av förklaring och mening i det som har hänt. Enligt 
Robinson & Morrison (2000) är det förklaringsprocessen som avgör huruvida 
individen väljer att godta avvikelsen som en sådan eller tolka den som ett brott 
mot det psykologiska kontraktet. Forskare menar att det finns vissa sammanhang 
som är mer sannolika än andra att resultera i starka och känslomässiga 
reaktioner. Det är därför viktigt att förstå varför avvikelser ibland upplevs som 
ett kontraktsbrott (Rousseau, 1995; Morrison & Robinson, 1997; Turnley & 
Feldman, 1999). 
 
En viktig aspekt i förklaringsprocessen är hur den anställde upplever 
behandlingen alldeles före respektive efter den upplevda avvikelsen. Ibland är 
ett brott mot avtalet oundvikligt, men det gäller då enligt Robinson & Morrison 
(2000) för organisationen att undvika de destruktiva följder som kan bli fallet. 
En orättvis behandling, där företaget frångår normala principer signalerar att 
individen inte värderas eller respekteras i relationen, vilket förstärker känslan av 
ilska och bedrägeri (Brockner & Wiesenfeld, 1996). Det handlar enligt Turnley 
& Feldman (1999) därför om att kunna ge ärliga och adekvata förklaringar som 
rättfärdigar varför situationen har uppstått. Ett exempel på en sådan förklaring 
kan vara en ny chef, då de flesta accepterar och förväntar sig en förändring i 
avtalet.  
 
Morrison & Robinson (1997) anser att det generellt går att säga att ju större 
avvikelse mellan vad som har utlovats och vad som har erhållits, desto större 
risk att individen anser att kontraktet har brutits. Rousseau (1995) menar också 
att större avvikelser upptäcks lättare, och därför tolkas och får effekter på ett 
annat sätt än mindre motsvarigheter. Ett område som oavsett storleken ger denna 
effekt är med största sannolikhet skillnader i kompensation i form av lön och 
förmåner (Turnley & Feldman, 1999). En anledning till detta kan ligga i att 
denna typ av frågor ofta är explicit diskuterade och regleras i det formella 
anställningskontraktet.  
 
När löften som har förmedlats på ett implicit sätt inte uppfylls är det mer troligt 
att individer betraktar det som ett resultat av inkongruens (Morrison & 
Robinson, 1997). Om det däremot handlar om en avvikelse mot explicit givna 
löften hävdar Robinson & Morrison (2000) att det är vanligare att det ses som ett 
löftesbrott i stället för inkongruens och att skulden i högre utsträckning läggs på 
företaget. I detta fall verkar det enligt Turnley & Feldman (1999) även föreligga 
en skillnad i vem informationen kommer ifrån. Författarna menar att anställda är 
mer benägna att se en avvikelse som ett brott om förväntningarna baseras på 
information från deras närmaste chef än övriga företagsrepresentanter.  
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Rousseau (1995) anser tillsammans med Turnley & Feldman (1999) att det finns 
en åldersskillnad i vilka avvikelser man ser allvarligast på. För äldre personer är 
avvikelser vad gäller anställningstrygghet troliga att resultera i ett kontraktsbrott, 
medan yngre personer vanligtvis har lägre förväntningar på att tillbringa hela sitt 
yrkesverksamma liv inom en organisation. Enligt Dopson & Neumann (1998) är 
det troligtvis lättare för yngre individer att finna nya jobb om det så skulle 
behövas. Denna grupp tenderar i stället att uppleva ett brott mot avtalet vad 
gäller avvikelser i utbildning och personlig utveckling, möjligheter till 
avancemang, samt utmanande arbetsuppgifter.  
 
Flera författare menar att ett upplevt avtalsbrott medför en rad oönskade 
reaktioner såsom lägre förtroende och engagemang för arbetsgivaren, samt en 
ökad benägenhet att lämna organisationen (Robinson & Rousseau, 1994; 
Robinson, 1996 m.fl.). Turnley & Feldman (1999) anser dessutom att individens 
arbetstillfredsställelse och prestation minskar som ett resultat av ett upplevt 
kontraktsbrott, vilket är en direkt följd av ömsesidigheten i avtalet. De menar att 
fullgörandet av den ena partens åtaganden är beroende av den andra partens 
handlingar. Om individen upplever en överträdelse från organisationens sida får 
det troligtvis en negativ inverkan på vad den anställde känner att han eller hon är 
skyldig organisationen (Robinson et al, 1994). Herriot et al (1997) konstaterar 
därför att konsekvenserna av ett brott kan bli riskfyllda för företagen, varför de 
bör avsätta tid och resurser för att försöka infria avtalet när så är möjligt.  
 
 
 
3.3 Kompetensförsörjning 
 
Som vi har konstaterat i tidigare avsnitt är identifiering av framtida 
nyckelpersoner och förmågan att behålla dessa avgörande för en organisations 
framgång och överlevnad på lång sikt (Edling, 2000; Crainer, 1998). Speciellt 
viktigt kommer det att vara för de företag som verkar inom kunskapsintensiva 
och konkurrensutsatta branscher, där medarbetarna utgör företagets viktigaste 
resurs. Alsrup (2001) menar därför att en av företagens huvuduppgifter idag är 
att aktivt arbeta med kompetensförsörjning, vilket enligt Anttila (1997) kan ses 
som ett samlingsbegrepp för hur företaget utvecklar och säkerställer att 
medarbetarna har förmågan att lösa de uppgifter de ställs inför. 
 
När företagen förr diskuterade kompetensfrågor kallades det allmänt för 
kartläggning av utbildningsbehov. Problemet med detta begrepp är enligt Anttila 
(1997) att lösningen på problemet definieras redan i benämningen av aktiviteten, 
nämligen utbildning. Möjligheterna att lösa ett kompetensbehov enbart genom 
utbildning är dock begränsade. För att åstadkomma ett effektivt arbete med 
kompetensförsörjning är det viktig att skapa en helhetssyn på sambandet mellan 
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kompetensutveckling och de faktorer som styr, eller borde styra, utvecklingen. 
Enligt Anttila (1997) innefattar därför en systematisk kompetensförsörjning tre 
områden: kompetenskartläggning, kompetensanalys och kompetensutveckling. 
Anttila (1997) har även valt att kalla de två förstnämnda för kompetensplanering 
för att markera att analysen måste resultera i en utvecklingsplan. 
Kompetensplanering kan således ses som ett samlingsbegrepp för kartläggning, 
prioritering, analys och uppföljning av kompetens.  
 
Om företaget arbetar med löpande kompetenskartläggning bör denna även 
användas till att utvärdera effekterna av genomförda utvecklingsinsatser för att 
sedan skapa underlag för en ny analys o.s.v. I och med att cirkeln sluts skapas ett 
utvecklingssystem som kan användas löpande och inte bara vid vissa givna 
tidpunkter. Anttila (1997) menar därför att kompetensförsörjningen skall vara en 
ständigt pågående process i företagen och en naturlig del av verksamheten som 
kan existera i alla typer av företag oavsett om den finns uttalad eller inte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Systematisk kompetensförsörjning (Anttila, 1997 s 134) 
 
 
3.3.1 Kompetenskartläggning 
 
För att på ett effektivt sätt arbeta med kompetensförsörjning i organisationer är 
det nödvändigt att inledningsvis göra en kartläggning av den kompetens som 
finns i organisationen (Anttila, 1997; Lundmark, 1998). Nästa steg är att 
synliggöra organisationens, avdelningarnas och medarbetarnas befintliga 
kompetens i relation till kraven och gapet mellan behov och tillgång ger 
sedermera indikationer på vad som behöver förstärkas. Det är dock vanligt att 
beslut om en kartläggning skapar både oro och misstro bland medarbetarna för 
hur resultatet skall användas (Axelsson, 1996; Lundmark, 1998). Det är enligt 
Anttila (1997) vanligt att medarbetarna uppfattar kartläggningen av befintlig 
kompetens som någon slags betygsättning och att individen uppfattar ett 
fastställt individuellt kompetensbehov som tecken på bristande kompetens. 
Detta kan givetvis på följder på individens medverkan, varför det är av stor vikt 
att metoderna för kartläggningen är väl förankrade i organisationen och tas fram 
tillsammans med dem som skall medverka.  
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I arbetet med att kartlägga medarbetarnas kompetens finns ett flertal metoder att 
välja mellan och svårigheten ligger i att finna en lämplig balans mellan att täcka 
in befintliga behov och vad som är praktiskt genomförbart. Varje metod har sina 
fördelar och det finns därför inget givet svar på vilken företaget bör använda 
(Axelsson, 1996, Granberg, 1995). Enligt Pettersson & Öberg (1998) handlar det 
om att ta ställning till vilken grad av strukturering och standardisering som skall 
prägla metoden. Vid en hög grad av strukturering och standardisering samlas 
information om kompetensläge och behov in systematiskt genom exempelvis 
enkäter (Nielsen & Högström, 1996; i Petersson, 2000). Cox (1986) beskriver 
även självbedömning som en tänkbar metod, där deltagarna utgår från en lista 
med olika påståenden om motiv, värderingar, samt olika slags delkompetenser.  
 
I kontrast till dessa metoder står de som fokuserar på enskilda individers behov 
och delaktighet. De vanligaste är intervjuer och utvecklingssamtal (Axelsson, 
1996), som även inbegriper vissa analysmoment genom att resultatet av 
diskussionerna ofta brukar vara ett första utkast till en utbildningsplan på kort 
och lång sikt (Lundmark, 1998). Avslutningsvis betonar dock Lundmark (1998) 
att det viktigaste är att finna en metod som ger en rättvisande och tydlig bild av 
medarbetarnas kompetens.  
 
 
3.3.2 Kompetensanalys 
 
Kompetenskartläggningen ger de ansvariga en preliminär bild av situationen i 
företaget som sedan skall tolkas och analyseras. Peterson (2000) menar att det 
utan en kartläggning är omöjligt för organisationen att veta vilka 
kompetensbehov som finns, vilket kan leda till att de åtgärder som genomförs 
blir chansartade och med dåliga resultat som följd. För att man skall kunna tala 
om analys i egentlig mening anser därför Anttila (1997) att företaget både bör ha 
kartlagt och prioriterat vilka områden som skall utvecklas samt preciserat 
utvecklingsbehovet inom dessa områden.  
 
Kompetensanalys kan göras för ett helt företag, för olika grupper eller för 
enskilda individer. Peterson (2000) menar att det är viktigt att göra en analys på 
flera nivåer, då behoven skiljer sig åt mellan olika grupper. Kompetensanalysen 
skall dels omfatta vilka kompetenser som finns tillgängliga idag och dels vilka 
som kommer att efterfrågas i framtiden. Gapet mellan tillgång och efterfrågan 
indicerar om och i så fall vilka kompetenser som behöver förstärkas (Hansson, 
1997). En av anledningarna till att kompetensanalys används är också för att den 
ger en bra och systematisk bild av utbildnings- och utvecklingsbehoven för en 
individ, en grupp eller ett företag (Lundmark, 1998).  
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Det finns dock en baksida med en alltför detaljerad kompetensanalys och det är 
att den i en snabbt föränderlig situation riskerar att bli föråldrad, om det ens går 
att beskriva kommande krav. Hansson (1997) menar att det i stället är viktigt att 
vara medveten om de kompetenser som finns, hur de utvecklas samt vad de 
eventuellt kan användas till. Det som företagen bör fokusera på är således 
individers och gruppers förmåga och förutsättningar att lära, d.v.s. lärande 
kompetens. Hansson (1997) konstaterar även att de flesta medarbetare idag 
måste ha en större bredd i sin kompetens och i sina kompetenskrav än vad 
uppgiften kräver för att klara nödvändiga omställningar och förnyelse. Detta gör 
att både företaget och medarbetare kan möta och ta tillvara nya, kanske oväntade 
möjligheter, medan det omvända kan leda till stagnation (Hansson, 1997).  
 
Resultatet av kompetensanalysen är ofta ett identifierat rekryterings- och 
utbildningsbehov och det finns enligt Tengblad (1997) en rad olika verktyg att 
använda sig av. Han anser att några av de vanligaste är: trainee- och 
mentorskapsprogram, ersättarplanering, samt olika former av karriärplanering. 
Oavsett vilken metod företaget väljer att arbeta med, är det viktigt med 
kompetensutveckling, vilket enligt Anttila (1997) skall ses som det tredje steget 
i den systematiska kompetensförsörjningen.  
 
 
3.3.3 Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling kan enligt Granberg (1996) och Ellström (1992) ses som 
ett samlingsbegrepp för de olika typer av planerade åtgärder som utnyttjas för att 
påverka utbudet av kvalifikationer internt i företaget. Med kvalifikation avses 
den kompetens som objektivt krävs på grund av arbetsuppgiftens karaktär och 
som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström, 1992). Båda 
begreppen betonar att individen skall ha tillräcklig och rätt kunskap för att kunna 
utföra en viss uppgift, men med skillnaden att kompetens fokuserar på individen 
medan kvalifikation fokuserar på den arbetsuppgift som individen skall utföra. 
Teoretiskt sett kan en individ därmed besitta en rad kompetenser som inte utgör 
kvalifikationer i förhållande till arbetet och behovet av kompetensutveckling 
uppstår när dessa två inte stämmer överens (Almström & Andersson, 2000). 
Detta antyder också att kompetensutveckling betyder olika saker för olika 
människor beroende på yrke och de krav på kompetens som ställs just där.  
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Lindgren (1996) har valt att se kompetensutveckling ur två perspektiv, där ett 
organisationsperspektiv innebär att kompetens definieras som det som är 
effektivt för företaget, medan ett individperspektiv handlar om vad individen 
upplever vara positivt för sin egen utveckling. Kompetensutveckling bygger 
därför på ett samspel mellan organisationen och medarbetare, där företagets 
ansvar i enlighet med kompetensplaneringen är att skapa arenor, analysera 
behov och prioritera bland dessa. Medarbetarna har en lika stor skyldighet att 
vilja och våga utvecklas, samt att vara aktiva och ta egna initiativ till olika 
utvecklingsaktiviteter (Granberg, 1995). Kompetensutveckling kan exempelvis 
åstadkommas genom personalutbildning, on-the-job-training, utvidgade 
arbetsuppgifter, arbetsrotation, projektutbildning, samarbete med kollegor samt 
ledarutveckling.  
 
I linje med tidigare resonemang har det blivit allt vanligare med vad 
Cunningham (1994; i Hansson, 1997) kallar för självstyrd kompetensutveckling. 
Denna utgår från att medarbetare som är betrodda att sköta och utveckla sina 
arbetsuppgifter också kan betros att leda och utveckla sitt eget lärande. På så sätt 
måste de anställda själva ta ansvar för sin egen utveckling och se till att 
upprätthålla de färdigheter som krävs för tjänsten (Murray & Owen, 1992). 
Castells (2000) kallar detta för ”self-programmable labour” och menar att den 
som inte själv kan ansvara för att lära om och lära nytt förr eller senare kommer 
att ersättas och slås ut på arbetsmarknaden. Hansson (1997) påpekar att 
företagen vid snabb förändring måste kunna lita på att medarbetarna själva har 
förmågan att lära sig de nya kunskaper som behövs. Det finns inte längre tid till 
att utbilda i förväg, utan det är något som pågår parallellt med förändringen. 
 
Det är viktigt att betona att kompetensutveckling inte bara handlar om att 
matcha organisationens behov med individernas önskemål, utan att det idag 
fokuseras allt mer på personlig utveckling. Enligt Lindgren (1996) kan yngre 
medarbetare genom att lära sig så mycket som möjligt öka chansen att få sina 
personliga mål uppfyllda i framtiden, antingen inom nuvarande företag eller i ett 
annat. Hon menar även att om medarbetarna får en möjlighet att utvecklas mot 
sina egna intressen är de förmodligen mer motiverade, vilket skapar bättre 
förutsättningar för framgångsrik kompetensutveckling. Det är inte säkert att 
individens intressen stämmer överens med organisationens mål, men Lindgren 
(1996) menar att fördelarna överväger nackdelarna med tanke på att en individ 
som får personlig utveckling sannolikt blir positivt inställd till företaget, i 
jämförelse med en som nekas sådan utveckling. I det senare fallet finns det 
t.o.m. en risk för missnöje, vilket kan medföra att personen aktivt arbetar för 
förändring, blir passiv, eller väljer att lämna företaget.  
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Traditionell utbildning 
 
Det som de flesta brukar förknippa med kompetensutveckling är olika former av 
traditionell utbildning och Granberg (1996) konstaterar att det varje år satsas 
stora resurser inom detta område. Kurserna är som regel faktabaserade och 
utformade för att överföra förutbestämda kunskaper, vilket innebär att 
utgångspunkten är att det finns ett korrekt svar på allting (Hansson, 1997). 
Utbildningen sker ofta skilt från arbetsplatsen genom exempelvis föreläsningar, 
diskussioner, praktikfallsövningar, studiebesök samt olika former av 
projektarbeten.   
 
Hansson (1997) betonar att kurser i regel är bra på att överföra nya kunskaper 
och färdigheter, vilka när de relateras till en persons tidigare erfarenheter kan 
leda till nya insikter. Targama (1992) ser ytterligare en fördel i att individer 
konfronteras med nya betraktelsesätt och alternativa tankemönster, vilket skapar 
förutsättningar för en djupare förståelse. Det är även tänkbart att utbildningen 
leder till personlig utveckling, att befintliga kunskaper bekräftas och förstärks 
samtidigt som individen möter nya värderingar och uppfattningar, samt ett större 
kontaktnät (Larsson & Holt Larsen, 1992). Ericsson & Jansson (1996) 
konstaterar dock i sin studie att det finns ett transferproblem i traditionell 
utbildning, vilket innebär att deltagarna har svårt att överföra och utnyttja 
lärdomarna de fått till arbetslivet. Vidare verkar det som om traditionell 
utbildning i alltför hög grad lever sitt eget liv vid sidan av företagen, i stället för 
att vara en integrerad del av dem (Larsson & Holt Larsen, 1992).  
 
I intervjuer med människor om deras lärande kommer olika typer av kurser ofta 
långt ner i deras prioritering av vad som har betytt mest i deras utveckling 
(Hansson, 1997). Detta beror enligt Ericsson & Jansson (1996) på att den 
traditionella utbildningen endast är en ytlig överföring av kunskap som ej är 
förankrad i det dagliga arbetet. Hjort et al (1999) drar även slutsatsen att det i 
många fall handlar mer om information än om kunskapsbildning. Ofta stämmer 
utbildningsinnehållet och utfallet inte överens med det som deltagarna förväntar 
sig och uppfattar att de behöver. Slutligen konstateras att utbildningarna oftast är 
totalt kravlösa, varför de förvärvade kunskaperna och insikterna ofta blir 
kortlivade innan allt återgår till det normala.  
 
Trots detta verkar tilltron till systematisk ledarutveckling baserad på traditionell 
utbildning vara stor och det utvecklas ständigt nya system för urval och 
utveckling av medarbetare med ledarpotential. Enligt Larsson & Holt Larsen 
(1992) vilar dessa ledarutvecklingsprogram på ett antal förutsättningar: företaget 
tror det är möjligt att välja ut rätt personer; de förfogar över eller kan ta fram bra 
ledarutvecklingsmetoder som leder till att de utvalda blir goda ledare; de tror att 
de flesta väljer att stanna kvar i företaget; samt att de är övertygade om att 
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kandidaternas framgång beror på ledarutvecklingen och att den inte har skett 
oberoende eller t.o.m. trots deras insats. Larsson & Holt Larsen (1992) 
ifrågasätter dock vad som är orsak och verkan. Lyckas man rent faktiskt att välja 
ut och utveckla just dem som är bäst ägnade och kvalificerade till 
ledarbefattningar eller är det ”öronmärkningen i sig själv som får dimman att 
skingras framför den utvalde, så att han eller hon med en nästan magnetisk kraft 
sugs in i en framgångsrik ledarkarriär?”. Om vi får tro författarna bidrar urvalet 
och utvecklingsprogrammen i sig själva till att skapa en slags självuppfyllande 
profetia.  
 
Enligt Billermark et al (1995) finner man i den traditionella utbildningen det 
tillräckligt att välja ut potentiella ledare, utbilda dem i klara utbildningsprogram 
och sedan placera dem på olika nyckelpositioner. Dessa systematiska program 
skulle därmed kunna likställas med vad Larsson & Holt Larsen (1992) kallar för 
ett rulltrappesystem, där deltagarna endast behöver ställa sig i kön och har de väl 
kommit in får de en plats uppåt. Detta gäller både bra och dåliga chefsämnen, 
som har haft turen att komma in. De som inte får plats i rulltrappan kan dock bli 
avundsjuka och motarbeta de som är i systemet.     
 
Larsson & Holt Larsen (1992) ställer sig kritiska till den traditionella 
utbildningsformen och menar att det är såväl etiskt som affärsmässigt tveksamt 
att uppfatta ledarutveckling som ett planerat utvecklingsprogram för en 
avgränsad grupp nyckelpersoner. De menar att man i stället skall se 
ledarutvecklingen som en lärprocess nära knuten till företagets dagliga liv och 
som bl.a. äger rum genom den enskilda människans vardagliga 
erfarenhetsbildning. Även Hjort et al (1999) konstaterar att traditionella 
utbildningsformer är tämligen verkningslösa när det gäller chefs- och 
ledarutbildning. I stället menar författarna att de modeller för lärande som 
förmodligen kommer att visa sig mest framgångsrika i framtiden tar sin 
utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade lärandet.  
 
Erfarenhetsbaserad utbildning 
 
I Rohlin et al (1995) kan vi läsa att alltfler företag väljer att ”bygga in 
verkligheten” i sina utbildningsprogram genom action-learning, d.v.s. 
erfarenhetsbaserat lärande. Fördelen med denna form av lärande är enligt 
författarna att den kombinerar personlig utveckling, kompetensutveckling och 
affärsutveckling. Till skillnad från den traditionella utbildningen som bygger på 
ett formellt, planerat och målinriktat lärande, handlar det här om informellt 
lärande i vardagslivet eller i arbetet (Granberg, 1996). Betydelsen av att lära 
genom erfarenheter betonas av ett flertal författare (Axelsson, 1996; Ellström, 
1992 m.fl.) och den största fördelen är att lärandet sker spontant och omedvetet 
för individen som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Vi lär oss även när vi inte 
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har för avsikt att lära något eller när vi inte är medvetna om att vi lär (Ellström, 
1996). Detta har medfört att erfarenhetsbaserat lärande är den vanligaste 
metoden vid kompetensutveckling, även om det emellanåt hamnar i skymundan 
av det traditionella lärandet.  
 

“Om ni vill förvärva kunskap måste ni delta i praktiken för att 
förändra verkligheten. Om vi vill veta hur ett päron smakar, måste ni 
förändra päronet genom att själva äta det. All äkta kunskap har sitt 
ursprung i erfarenheten.” 

(Mao Tse-tung:  i Larsson & Holt Larsen, 1992 s 160) 
 
Det finns en rad olika former och metoder för att arbeta med erfarenhetsbaserad 
utbildning, där de vanligaste är: mentorskap, växla mellan olika arbetsuppgifter, 
arbeta i andra delar av företaget, utvidgade arbetsuppgifter, ökat samarbete med 
andra avdelningar, samt projektarbete. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
enbart erfarenhet inte är någon garanti för att vi lär, utan Moxnes (1984) 
poängterar att det är viktigt att skilja mellan erfarenhet och att lära genom 
erfarenhet. Enligt Granberg (1996) och Ohlsson (1992) är det 
erfarenhetsbaserade lärandet en kontinuerlig och livslång process som återfinns 
på alla nivåer inom företaget och där kunskap skapas genom omvandling av 
erfarenhet. Det finns ett flertal författare som har beskrivit hur denna lärprocess 
kan se ut, vilken framgår av figur 3.5 (Larsson & Holt Larsen, 1992; Moxnes, 
1984; Hansson, 1997 m.fl.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5: Det erfarenhetsbaserade lärandets fyra faser (Hansson, 1997 s 83)  
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Processen börjar enligt Hansson (1997) med en konkret erfarenhet eller vad 
Moxnes (1984) kallar för en självständig handling. För att en individ skall lära 
sig av sina erfarenheter förutsätts att han eller hon reflekterar över sina 
handlingar, d.v.s. försöker att förstå varför det gick som det gick, vilket sker i 
steg två. Ericsson & Jansson (1996) menar att kunskaper kan erhållas även om 
deltagarna ej aktivt deltar i handlingen, vilket oftast är fallet i den traditionella 
utbildningen. I figur 3.5 uppstår kunskap och lärande i det tredje steget, där 
individen skapar nya begrepp och modeller för hur han eller hon skall handla i 
framtiden. Den nya kunskapen eller färdigheten befästs sedan genom att den 
prövas i en ny situation, vilket i sin tur leder till en ny upplevelse o.s.v. Moxnes 
(1984) betonar dock att inget effektivt lärande kommer att uppnås om någon 
eller några av de olika stegen saknas.  
 
Slutligen påpekar Hansson (1997) att lära i arbetet för de allra flesta är något 
som sker oplanerat, inte organiserat i förväg och med liten eller ingen reflektion. 
De flesta upplever inte själva aktiviteten som lärande när det sker, utan det är 
först i efterhand med lite perspektiv som man kan se dess betydelse. 
Effektiviteten i att lära i jobbet kan ökas om läroupplevelserna blir mer 
medvetna, kopplas till utvecklingsmål och tid avsätts för reflektion.  
 
Problematiken med erfarenhetsbaserat lärande ligger således i att skapa en miljö 
där individer verkligen drar lärdomar av sina erfarenheter. Eftersom 
ackumuleringen av erfarenheter är en subjektiv process anser Larsson & Holt 
Larsen (1992) att de egna värderingarna och känslorna får stor betydelse för 
urvalet av vilka situationer som upplevs som erfarenhetsgivande och vilka 
tolkningar som görs av dessa. Företaget anses ofta vara en unik läromiljö, där 
individer genom sina handlingar skaffar sig erfarenheter, insikter och kunskaper. 
Axelsson (1996) anser även att om företaget utnyttjas som läromiljö utvecklar 
medarbetarna kunskaper och färdigheter som är anpassade till företaget. Detta är 
en stor fördel i jämförelse med formella utbildningar utanför företaget, där 
deltagarna ofta har svårt att använda sig av sina nyvunna kunskaper i praktiken. 
Hjort et al (1999) drar därför slutsatsen att det är viktigt att organisationen har en 
gemensam ambition att alla ständigt skall lära nytt, lära om, reflektera över samt 
utveckla sitt lärande.  
 
När det gäller ledarutveckling förespråkar Larsson & Holt Larsen (1992) ett 
bredare synsätt än vad som förekommer i de traditionella programmen. De 
menar att det är viktigt att man inte bara koncentrerar sig på den enskilde 
ledarens lärande på kurs eller i program, utan även fångar upp organisationens 
inverkan på ledarnas lärande och utveckling. Företaget är en naturlig läromiljö, 
där arbets- och läroprocesser smälter samman och den borde därför kopplas 
samman med ledarutvecklingen i större utsträckning än vad som sker idag. En 
anledning till att erfarenhetsbaserat lärande inte har nyttjats mer i 
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ledarutvecklingssammanhang är att utveckling fortfarande förknippas med 
kurser i stället för on-the-job-training. Följden blir enligt Hansson (1997) att 
företagen i stor utsträckning använder sig av off-the-job-training, trots att detta 
kanske inte är mest fördelaktigt.  
 
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Empiri 
 

 50 

4. Empiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
I metodkapitlet framgår att vi i uppsatsen har valt att använda oss av anonymitet 
för att på så sätt öka möjligheten att få ta del av respondenternas egna 
synpunkter och tankar, vilka inte alltid motsvarar företagets. En nackdel med 
detta tillvägagångssätt är enligt flera kritiker att det inte framgår vilken 
respondent som har uttryckt vilken åsikt. Vi anser dock att detta inte alltid är det 
viktigaste, då vår intention snarare är att skapa en generell förståelse för hur 
företagen ser på framtida nyckelkompetens samt hur de arbetar för att behålla 
denna. I linje med detta har vi valt att kontrastera respondenternas utsagor för att 
underlätta för läsaren att se inom vilka områden det finns likartade åsikter och 
inom vilka dessa skiljer sig åt.  
 
Mot bakgrund av vårt syfte att analysera hur den nya anställningsrelationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkar möjligheterna att behålla framtida 
nyckelkompetens, har vi valt presentera intervjuresultaten i två avsnitt. I den 
första delen kommer vi att delge läsaren respondenternas syn på hur 
arbetsmarknaden och anställningsrelationen har förändrats under de senaste åren 
och hur detta har påverkat företagen. I det andra avsnittet presenterar vi 
respondenternas syn på hur deras företag arbetar med framtida 
nyckelkompetens, där vi framförallt kommer att belysa företagens arbete utifrån 
tre aspekter: identifiering, lojalitet till företaget samt avslut och återrekrytering.  
 
 
 
4.1 Arbetsmarknad under förändring 
 
Åsikterna är många när det gäller förändringarna på dagens arbetsmarknad och 
hur dessa kommer att påverka företagen framöver. Den ökade rörligheten är 
något som starkt framhävs i forskningslitteraturen och något som även har 
uppmärksammats ute på företagen. Några menar att den är ett problem, då 
utopin enligt en personalchef är att kunna driva ett företag där resurserna kan 
disponeras fritt. En annan respondent ser i stället rörligheten som en möjlighet 
och anser att det är precis vad de behöver med avseende på den långsiktiga 

”Förmedla till den andra personen det som du skulle vilja att han
förmedlade till dig om era roller var ombytta.”  

(Goldman: i Bell, 1997 s 180)
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försörjningen och utvecklingen av kompetens. Det finns också de som är mer 
skeptiska och menar att rörligheten på arbetsmarknaden är ett tecken på vanlig 
ungdomskraft och det ifrågasattes vad som kommer att hända med den när de 
unga i framtiden sitter med huslån och barn. Andra respondenter ser även 
rörligheten som konjunkturberoende, d.v.s. att ju lättare det är att få arbete, desto 
högre är rörligheten.  
 

”(…) när det blev högkonjunktur, då var studenterna superkaxiga och 
träffade man dem på Handels så skulle alla bli VD inom två år och 
självförtroendet var här uppe. Sedan dippade konjunkturen och då var 
alla extremt ödmjuka, kunde jobba med vad som helst och ville lära 
mig från grunden och så vidare. Jag kan känna att det är rätt mycket 
konjunkturberoende (…)” 

(Personalchef) 
 
Oavsett om rörligheten på arbetsmarknaden ses som ett problem eller inte menar 
flera respondenter att en hög intern rörlighet kan öka sannolikheten att 
medarbetare stannar inom företaget. Som ett resultat härav påpekar en ansvarig 
för kompetens- och ledarutveckling att det är såväl strategiskt riktigt som 
nödvändigt att sträva efter att höja den interna rörligheten och några 
respondenter anser även att den borde vara större eller mycket större än vad den 
är idag. En annan fördel med intern rörlighet är enligt en respondent att de 
anställda får en chans att bygga upp erfarenheter från olika områden och 
tjänster. För att underlätta detta arbetar många av företagen med att internt 
annonsera ut lediga tjänster via antingen intranät, hemsida, eller e-mail. 
Därutöver har några företag valt att bygga upp kompetens- eller 
rekryteringsdatabaser, där alla medarbetare kan registrera sig själva utifrån ett 
antal bestämda parametrar. Det kan exempelvis handla om att föra in vilka 
kurser och utbildningar man har läst eller att matcha sina kunskaper mot ett antal 
förutbestämda kompetensprofiler.  
 
Dessa databaser nyttjas sedan som ett verktyg i arbetet med att tillsätta nya 
tjänster, där den största fördelen är att det snabbt går att finna en person med rätt 
kompetensprofil. En respondent påpekar dock att en viktig grund för detta är att 
det har tagits fram detaljerade ansvarsbeskrivningar och kravprofiler att utgå 
från. Vidare kan informationen från databaserna användas som en grund för 
utvecklingssamtalen, vilket enligt en respondent har nödvändigtgjort att det bara 
är chefer och andra personer med behörighet som har tillgång till informationen. 
De respondenter vars företag ännu inte har någon form av intern kompetens- 
eller rekryteringsdatabas hävdar att det är något de vill eller är på väg att 
implementera.  
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Även om det är viktigt att skapa intern rörlighet poängterar ett antal 
respondenter att det inte alltid är lätt med avseende på de konflikter som finns 
mellan vad som långsiktigt är bra för organisationen och vad som är lösningen 
på kortsiktiga problem. Ur en affärsområdeschefs perspektiv är det enligt en 
respondent självklart inte roligt att tappa sina bästa medarbetare och HRs roll är 
då att försöka visa på ett större företagsperspektiv. Utmaningen ligger enligt 
flera respondenter i att skapa en förståelse för att det är bättre att individer rör 
sig mellan avdelningar internt i företaget än att de säger upp sig och lämnar 
organisationen.  
 
 
4.1.1 Krig om kompetens 
 
Oavsett av vilken syn respondenterna har på rörligheten som enskild faktor har 
den tillsammans med bl.a. ökad konkurrens, snabbt förändrade verksamheter 
och globaliseringen påverkat företagens sätt att arbeta med kompetensfrågor. 
För något företagen är helt överens om är att kompetenta medarbetare blir allt 
viktigare och att kampen om kompetensen kommer att hårdna framöver. Vissa 
talar t.o.m. om ett stundande krig om kompetens och att företagets överlevnad är 
beroende av att vinna detta.  
 

”Jag tror framförallt att det kommer att bli krig om spetskompetens. 
Det tror jag och det tror alla. Här finns det en klar trendförändring i 
antalet sökande, att man säger upp sig på ett helt annat sätt än vad 
man har gjort, för att man har lust att sticka iväg och åka snowboard 
eller vad det nu är.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
Bakgrunden till den ökade konkurrensen är enligt en respondent ett 
demografiskt problem, där dagens generationer med färre personer skall ersätta 
fyrtiotalisterna som är på väg att gå i pension. Därutöver har även de yngre 
generationerna ett annat synsätt, vilket det enligt en personalchef blir väsentligt 
för företagen att förstå eftersom det inte går att ändra på samhällsutvecklingen. 
En respondent såg en skillnad i att de unga idag är mer mogna och vet vad de 
vill i form av centrala ambitioner och mål. Personalchefen på samma företag 
ansåg dock att generationsfrågan ibland blir uppförstorad genom att alla som 
tillhör samma generation dras över en kam. Detta bekräftades av en annan 
respondent som ansåg att han möter samma tankegångar hos unga idag som för 
femton år sedan och menar att det mer handlar om en generell syn hos unga än 
en specifik generation.  
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Alla respondenter var eniga om att det stundande kriget om kompetens ställer 
helt andra krav på företagen och att det inte längre går att agera på samma sätt 
som tidigare, utan det krävs nya tänkesätt vad gäller exempelvis rekrytering och 
kompetensutveckling. För att kunna rekrytera och handha kompetens-
utvecklingen på rätt sätt är det enligt en respondent viktigt att HR-avdelningen 
tar en aktiv del i affärsverksamheten. I de flesta av företagen har HR förändrats 
från att ha varit en administrativ stödavdelning till att numera ha ett strategiskt 
fokus och i vissa fall ses som en strategisk partner. Som ett led i denna 
utveckling pekar flera respondenter på att deras företag har valt att ”outsourca” 
administrativa delar för att kunna fokusera på det som en ansvarig för 
kompetens- och ledarutveckling såg som kärnan inom HR: att driva 
utvecklingsfrågor, arbeta med ledarskapsutveckling, samt identifiera vad de 
kallar för ”high-potentials”.  
 
Den största förändringen i företagens sätt att arbeta med kompetensfrågor ligger 
enligt en personalchef i att de i framtiden måste arbeta proaktivt i stället för 
reaktivt. Några av respondenterna menar att de måste marknadsföra sig själva på 
ett helt annat sätt framöver och att det inte längre är möjligt att bara stå och 
vänta på att folk skall komma till dem. I en majoritet av företagen är därför HR 
representerat i ledningsgruppen, vilket inte alltid har setts eller ses som en 
självklarhet i företagen. Ett av de främsta argumenten för att HR skall finnas 
med i företagsledningen är enligt en personalchef att det är svårt att få 
genomslag för nya arbetssätt och tankegångar ute i organisationen, utan stöd 
från högsta nivå. Han konstaterar därför att det med största sannolikhet 
fortfarande finns chefer som ser HR som en administrativ stödfunktion.  
 
Förutom att HR har fått en ny roll internt i företagen är det många respondenter 
som framhåller vikten av nätverk för att utbyta erfarenheter rörande exempelvis 
trender på arbetsmarknaden, arbetssätt, lön och förmåner m.m. Vad de inte 
verkar vara lika eniga om är vilken typ av företag som skall ingå i nätverket. 
Flertalet respondenter träffar personalansvariga på andra företag inom samma 
bransch, medan andra anser att det finns mer att lära från andra branscher. En 
personalchef poängterar också att det inte går att bortse från det faktum att man 
kanske inte är lika villig att dela med sig av information till konkurrenter som 
till andra företag.  
 
Vidare framgick av intervjuerna att det var få företag som hade någon närmare 
form av samarbete med andra organisationer vad gäller framtida 
nyckelkompetens. Medan vissa respondenter inte ser detta som intressant anser 
en ansvarig för kompetens- och ledarutveckling att de till att börja med måste 
förbättra sina egna arbetssätt, men att det är något som kan vara intressant på 
sikt. Ett område där samarbete skulle kunna vara tänkbart är enligt samma 
respondent mentorskap.  
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4.1.2 Individens ansvar 
 
Till skillnad från diskussionen om rörligheten är de flesta respondenter eniga om 
att individens ansvar har ökat under de senaste åren. En personalchef 
konstaterade att detta troligtvis är en naturlig följd av att hela samhället har 
förändrats, där individen bl.a. får ta mer ansvar för sig själv oavsett om man är 
frisk, sjuk eller arbetslös. På arbetsmarknaden har det skett en förändring vad 
gäller kompetensutveckling och karriär och flera företag hävdar att det numera 
är individens ansvar att bibehålla sin anställningsbarhet. En personalchef menar 
att individen inte längre kan förlita sig på att någon annan tar ansvaret för ens 
kompetensutveckling och att en hög grad av anställningsbarhet är det enda sättet 
att vara säker på fortsatt anställning. Även om individen har ansvaret för sin 
utveckling menar dock flera respondenter att det är företagets uppgift att 
tillhandahålla verktygen, tillgodose behoven och visa på vilka möjligheter som 
finns.  
 

”Det är ditt ansvar att hålla dig anställningsbar om du jobbar hos 
oss. Du skall se till att din kompetens är fräsch så att vi behöver dig. 
Sedan är det vårt ansvar att tillhandahålla verktygen och sådana 
saker, men det är ditt ansvar att du utvecklas.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
Några respondenter hävdar att företagens sätt att arbeta med dessa frågor 
kommer att förändras i takt med individens ökade ansvar. En personalchef anser 
att en arbetsgivare måste visa mycket större flexibilitet i synen på anställda och 
ändra uppfattning när det gäller exempelvis arbetstider och möjlighet att arbeta 
åt flera företag samtidigt. Enligt honom är mycket av det omöjligheter idag, 
vilka måste bli möjligheter i framtiden om det skall vara möjligt att rekrytera rätt 
medarbetare. Han vidhåller därför att det inte bara är företagen som måste ändra 
sig utan hela systemet, alltifrån kollektivavtal och fackliga organisationer till 
lagstiftningen på området.  
 

”Man måste inse att en arbetsplats inte ser ut som den gjorde på 
sjuttiotalet när man skrev lagen om anställningsskydd, MBL, 
kollektivavtal och allt vad det var. Man måste hitta ett regelverk för 
det här systemet, för det krävs att man skall ha en annan flexibilitet.” 

(Personalchef) 
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Kortsiktigheten är enligt en ansvarig för kompetens- och ledarutveckling en 
annan aspekt som har fått stora konsekvenser för företagens sätt att arbeta. 
Tidigare arbetade de med längre kompetensutvecklingsplaner, vilket hon inte 
anser vara möjligt i lika stor utsträckning idag. Numera lägger de i stället upp 
kompetensplaner på årsbasis, vilket kan låta kort, men enligt henne så långt som 
det är möjligt. En personalchef för ett liknande resonemang och talar om den s.k. 
kvartalskapitalismen. Han menar att allting går i väldigt korta cykler och 
dramatiska beslut kan enligt honom grundas på tämligen kortsiktiga resultat.  
 
 
4.1.3 Karriärbegreppet 
 
När ordet karriär nämns tänker de flesta i allmänhet på ett stegvist avancemang 
längs befintliga hierarkier inom en organisation. Karriärbegreppet är dock under 
förändring och sätten att göra karriär är idag fler än tidigare. Det här är något 
som uppmärksammats inom företagen i vår studie, men de har kommit olika 
långt med exempelvis förändringar i organisationsstruktur, flexibilitet, förmåner, 
acceptans och synsätt inom organisationen som helhet. De flesta anser att karriär 
idag inte nödvändigtvis måste ske uppåt och det är enligt en personalchef inte 
heller säkert att karriär för unga innebär en chefsroll. Han säger emellertid att 
unga gärna vill ha ansvar och leda projekt, vilket egentligen i princip är samma 
sak som att vara chef.  
 
Det faktum att allt fler hierarkiska nivåer har försvunnit i organisationerna har 
enligt en ansvarig för kompetensutveckling också medfört att när en person har 
kommit till en viss nivå finns det inte så många nivåer till att klättra. Liksom en 
personalchef anser hon i stället att det är viktigt att det finns respekt för 
människors kompetens oavsett vad det står på visitkortet. Det är viktigt med 
tilltro till individen och det är individens initiativkraft och förmåga som avgör 
var han eller hon hamnar. Andra respondenter upplever att karriär idag görs 
genom olika projekt och arbetsuppgifter, snarare än chefsroller. En personalchef 
menar att det är viktigt att de anställda arbetar med det som de trivs med. Är det 
exempelvis teknik eller försäljning de tycker är roligt, skall de kunna arbeta med 
det utan att nödvändigtvis bli chefer. Företaget arbetar med en form av 
”seniorkarriär”, där duktiga medarbetare inom strategiskt viktiga områden får 
fördjupa sig inom sitt område, vara med i representativa sammanhang med 
högre chefer och därmed driva sina frågor på ett annat sätt.  
 

”Karriär är inte längre vad det var för min pappa, en spikrak väg där 
man måste klättra nivå för nivå. Jag brukar säga det att det blir lite 
trångt på toppen om alla skall sitta i VD-stolen.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
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Enligt två respondenter handlar karriär idag mycket om upplevelser och om att 
bli sedd, vilket medför att den närmaste chefen får en allt viktigare roll i att 
kunna entusiasmera sina medarbetare. Ett liknande resonemang förs av en annan 
personalchef som menar att unga vill bli bedömda för sina prestationer och 
resultat och det skall därför synas vad de har åstadkommit. Han anser också att 
unga idag inte har en lång plan för sitt yrkesliv, utan mer improviserar längs 
vägen. Samtidigt påpekar han och två andra respondenter att det skiljer sig 
mycket från person till person och att vissa är enormt karriärsugna, vill tjäna 
mycket pengar och vet precis vad de vill. Andra strävar mer efter att uppnå 
trygghet och stabilitet och stannar gärna en längre tid inom ett företag.  
 
Vidare pekar en personalchef på vikten av att kunna erbjuda de anställda 
möjligheter som exempelvis att åka utomlands eller att bredda sitt 
kunskapsområde. Hon upplever att nästan åtta av tio vid en rekrytering säger att 
de tycker att det är intressant med ett internationellt företag och att de gärna vill 
arbeta utomlands. Sedan när det har gått tre till fem år och de har skaffat 
bostadsrätt, sambo och funderar på att skaffa barn, då är det inte lika intressant 
längre. Trots att så är fallet menar hon dock att det är viktigt för individen att ha 
valmöjligheter, även om de i slutändan inte utnyttjas.  
 
Andra företag menar att de fortfarande arbetar utifrån det traditionella 
karriärbegreppet, även om alternativa karriärvägar diskuteras mycket. En 
bidragande orsak ligger i att många förmåner fortfarande är kopplade till 
chefsposter och projektledarroller. En ansvarig för kompetens- och 
ledarutveckling menar att tanken med nya karriärmönster är något som har 
börjat förändras, men att förändringen går för långsamt. Samtidigt menar hon att 
det är en mognadsfråga och inte något som förändras över en natt, utan troligtvis 
kommer att accentueras med nästa generation. En annan respondent är av 
åsikten att det inte har blivit mer vanligt med horisontella karriärvägar idag än 
tidigare, utan att det snarare beror på en ökad uppmärksamhet och lyhördhet från 
företagens sida.  
 
Flera respondenter anser även att det borde vara mer accepterat att byta 
arbetsuppgifter eller att ta ledigt helt under en tid än vad det är idag. Detta gäller 
enligt en ansvarig för kompetens- och ledarutveckling inte minst för ansvarsfulla 
chefspositioner, där personen kan ha ett avgörande inflytande på slutresultatet. 
Som ett resultat av detta menar en annan respondent att ledarrollen, ansvaret och 
kraven som traditionellt har legat på chefen måste förändras. Hon ifrågasätter 
om chefsarbetet måste innebära ett visst antal timmar eller om det finns 
möjlighet att exempelvis vara chef på deltid när man har barn. Hon påpekar 
dock att det kan vara svårt att genomdriva en sådan förändring i företaget, men 
att det samtidigt är nödvändigt om det i framtiden skall vara möjligt att få yngre 
människor att bli chefer.  
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”Jag tror att det kommer att vara svårt att hitta unga som vill vara 
chefer framöver. Jag tror att många unga säger att aldrig i livet att 
jag tar på mig det ansvaret och ligger vaken och funderar över 
konflikter och problem och allt som människor kan föra med sig. Jag 
tror att man ser mer till att jag själv vill utvecklas i min profession och 
inte lägga tid på det här.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
 
 
4.2 Framtida nyckelkompetens 
 
Mot bakgrund av att kompetens är ett tvetydigt och subjektivt begrepp 
konstaterar flera respondenter att det ibland kan vara svårt att definiera exakt 
vad som åsyftas. Enligt en respondent finns det en inbyggd problematik när 
engelska begrepp som används inom multinationella koncerner eller populära 
managementbegrepp skall användas i svenskan. Som ett tecken på detta har vi i 
samband med studien träffat på begrepp som high-potential, young-potential, 
emerging-potential, lovande ledare, unga talanger, kommande nyckelpersoner, 
specialister m.fl. Vissa av företagen använder flera av dessa begrepp synonymt, 
medan andra har valt att försöka definiera vad som skiljer dem åt. En ansvarig 
för kompetens- och ledarutveckling menar att den största svårigheten ligger i hur 
de skall ”närma sig begreppen”.  
 

”När man pratar om potential i personalsammanhang så tänker jag 
på alla kriterier. Jag tänker inte bara på grundutbildning, eller bara 
social kompetens utan jag tänker på alla kriterier. Jag tänker på 
människor som bär värderingar, kultur, ordning och reda, 
kundkännedom, egentligen alla kriterier på kompetens. Så skall man 
prata om high-potentials tycker jag att det är människor som helt 
enkelt är över snittet på något eller några utav de här områdena.” 

(Personalchef)  
 
Det verkar dock finnas ett antal gemensamma beröringspunkter i företagens sätt 
att använda de olika begreppen. Enligt flera respondenter handlar det med 
största sannolikhet om en person som redan är känd i företaget på antingen 
central nivå, affärsområdesnivå eller inom ett mindre område. Det görs ingen 
åtskillnad av respondenterna huruvida dessa personer är chefer, projektledare 
eller specialister, vilka oftast är lätta att identifiera. Den största svårigheten 
ligger i stället att identifiera unga och relativt nyanställda människor, vilka ännu 
inte har blivit befordrade. Enligt en personalchef är det därför viktigt att redan i 
rekryteringsprocessen tänka på att rekrytera personer som kan ”ta ett steg till”. 
Ser vi till övriga respondenters åsikter verkar de vara överens om att vad vi har 
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sammanfattat som framtida nyckelkompetens i grund och botten handlar om 
personer med kapacitet att inom en given tidsperiod ta ett eller flera steg. Vidare 
anses det att dessa medarbetare skulle lämna ett stort tomrum efter sig om de 
valde att lämna företaget.    
 
 
4.2.1 Identifiering 
 
Att identifiering av framtida nyckelkompetens är ett viktigt område är något 
som alla respondenter är eniga om. Vad det däremot råder olika uppfattningar 
om är tillvägagångssättet och vi har under studien kommit i kontakt med en rad 
olika identifieringsmetoder. Gemensamt för många av företagen är dock att de 
betonar vikten av att utgå från affärsplanen eller den övergripande 
företagsstrategin. Det kanske inte framstår som något revolutionerande i sig, 
men som en personalchef påpekade är detta något som inte är gjort i en 
handvändning. Det är viktigt att företaget har diskuterat igenom vad det är som 
krävs av framtida nyckelkompetens och om den profil de arbetar efter stämmer 
överens med detta.  
 
Fördelen med att utgå från affärsplanen är enligt en respondent att den ger en 
bild av vart företaget skall befinna sig om exempelvis två år och vilka 
kompetenser som krävs för att nå dit. Den gap-lista som ofta blir följden är även 
en bra utgångspunkt för beslutet om företaget skall söka efter denna kompetens 
internt eller externt. Genom att affärsplanen är tillgänglig för alla medarbetare 
kan det enligt en personalchef även skapa incitament till en bättre identifiering 
av den potential som finns på alla nivåer internt i företaget.  
 

”Vi måste som alla andra ta vara på det som finns i huset till att börja 
med, men då gäller det att få klart för sig vad är det vi skall leta efter 
(…) och därför har det inte alltid blivit så lyckat alla gånger.”  

(Personalchef)  
 
En skillnad mellan företagen är i vilken utsträckning de har valt att systematisera 
arbetet med att identifiera framtida nyckelkompetens. Skillnaden ligger inte i 
huruvida företagen skall systematisera denna process eller inte, utan snarare i 
hur mycket utrymme som skall lämnas till cheferna i organisationen att påverka 
tillvägagångssättet. Flertalet företag har valt att arbeta med en övergripande 
kompetenskartläggning, där ersättarplanering ofta är ett naturligt inslag. Syftet 
är enligt respondenterna dels att identifiera duktiga personer på alla nivåer som 
på kort eller lite längre sikt är redo för ett nytt steg i karriären. För att underlätta 
denna process hade cirka hälften av företagen bestämt sig för ett upplägg, där 
cheferna försöker att klassificera lovande förmågor utifrån någon form av skala.  
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Personalchefen på ett av de företag som arbetar med en bedömningsskala ansåg 
dock att denna i sig inte var viktigast i processen, utan syftet är att få cheferna 
att resonera kring personalfrågor. Grundtanken på många företag är att 
identifieringen inte bara skall vara en engångsaktivitet som genomförs för 
sakens skull, utan en kontinuerlig process för att analysera den egna 
verksamheten med jämna mellanrum. Målet är att cheferna och andra viktiga 
medarbetare skall kunna tala om vem som kan ersätta dem på kort respektive 
lång sikt. Vad detta rent praktiskt innebär är svårt att konkretisera, men flera av 
företagen verkar vara ense om att det handlar om ett intervall från tjugofyra 
timmar till cirka fem år. En av respondenterna betonar dock att processen inte 
fungerar helt optimalt i dagsläget och att utmaningen framöver ligger i att 
utbilda och informera cheferna om varför det är viktigt att arbeta med dessa 
frågor.  
 
Ett av de viktigaste verktygen i identifieringsprocessen är vad företagen kallar 
för utvecklings- eller medarbetarsamtal. Detta är enligt flera respondenter ett 
obligatoriskt inslag, vilket vanligtvis brukar ske minst en gång per år och i vissa 
fall halvårsvis. Under dessa tillfällen är det enligt en respondent viktigt att 
chefen är lyhörd för om en medarbetare sänder tydliga signaler att han eller hon 
vill gå vidare. En personalchef anser dock att cheferna inte bara skall arbeta med 
pliktskyldiga utvecklingssamtal, utan även ansvara för att medarbetarna trivs, 
utvecklas och ser framtida möjligheter i företaget. HRs roll blir enligt flera 
respondenter därför att förse cheferna med adekvat utbildning, visa på 
långsiktiga behov och vara en diskussionspartner vid de tillfällen då det kan 
behövas. Detta dels för att de skall växa som personer och ta mer ansvar för HR-
frågor och dels för att de skall kunna ta hand om sina medarbetare på bästa sätt. 
HR-funktionen arbetar således genom cheferna och en ansvarig för kompetens- 
och ledarutveckling väljer att gå ett steg längre: 
 

”Egentligen tycker jag inte att HR skall behöva finnas som funktion. 
Det är något som respektive ledare skall jobba med. Att utveckla sin 
personal och sådana saker, det skall finnas där naturligt. Vi skall ha 
så pass bra ledare att det egentligen inte skall behöva finnas någon 
HR-funktion. Så är ju inte verkligheten dock.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
När det gäller själva utvecklingssamtalet är det vanligt att HR-avdelningen 
förser cheferna med någon form av mall för hur en person skall bedömas utifrån 
ett antal givna parametrar. Vissa företag arbetar med att identifiera egenskaper 
och färdigheter, vilka skall ses som tecken på bra chefer och ledare. En 
personalchef uttryckte även en åsikt om att synen på en bra chef inte förändras 
över tiden, varför en potentiell chef går att identifiera med hjälp av vissa 
egenskaper. En annan respondent tror dock inte på konceptet att det finns 
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standardchefer och menar därför att det kan vara farligt med en tro att det går att 
finna någon slags personlighetstyp som passar i alla situationer. Viktigt är i 
stället att ha en mångfald av personligheter för att därigenom kunna 
åstadkomma bra resultat, vilket respondenten är övertygad om att inte går att 
uppnå med en homogen grupp av människor.    

 
”Vi har inte valt den här vägen med tusen bedömningskriterier ner i 
detalj. Vi har tittat på ett annat företags modeller och sagt att det 
aldrig skulle fungera här. (…) det är väldigt mycket fingertoppskänsla 
och en kombination av personliga egenskaper, personligheten, ett eget 
driv, en vilja, någon sorts egenkraft och sedan kan det ta sig uttryck i 
en massa olika sorters personligheter. Jag tror mycket mer på det, 
men då kräver det att man har mycket dialog kring det här.”  

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
Vad som blir viktigt i dessa företag är alltså att låta dialogen mellan 
medarbetare och chef styras utifrån andra variabler än blanketter och formulär. 
En personalchef är även av åsikten att oavsett hur egenskaper o.d. formuleras 
kommer den enskilde chefen ändå att ha en subjektiv uppfattning om vad dessa 
innebär, vilket undanröjer det sken av objektivitet som en blankett kan ge. I ett 
sådant sammanhang blir det viktigt för HR att tillsammans med 
företagsledningen föra en diskussion om vilka övergripande kriterier som gäller 
för framtida nyckelkompetens, vilka förmedlas till organisationen. Hur cheferna 
sedan väljer att gå vidare lämnas enligt en respondent upp till dem själva att 
avgöra och det står dem således fritt att på eget bevåg inkludera fler parametrar 
i identifieringsarbetet än vad HR-avdelningen har förespråkat. En respondent 
påpekade dock risken med vad hon kallade för subjektiva arbetsmetoder, där 
det handlar mycket om känsla. Det finns enligt henne en risk för att de val som 
görs inte alltid kan motiveras på ett tillfredsställande sätt, vilket måste vara ett 
grundkrav i en sådan här process.  
 
Förutom utvecklingssamtal har vi i såväl vår nuvarande som tidigare studie 
(Bengtsson & Daniels, 2001) kommit i kontakt med andra metoder för att 
identifiera framtida nyckelkompetens. Med tanke på att det inom många 
organisationer idag finns ett fokus på att identifiera duktiga personer på ett 
tidigt stadium, är det många företag som har valt att satsa på traineeprogram. 
Flera av dessa program har ofta ett chefs- och ledarförsörjningssyfte och ett 
antal respondenter menar att det är en viktig kanal i sökandet efter 
nyckelkompetens. Samtidigt påpekar dock en personalchef att det är långt ifrån 
den enda vägen, utan bara en kanal bland många andra.  
 
 
 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Empiri 
 

 61 

Vidare anser en personalchef att företagen skulle kunna använda sig av en 
tydligare intern arbetsförmedling, där individerna själva skulle kunna visa att de 
är redo att gå vidare till nya arbetsuppgifter. Han talade om att införa ett mer 
transparent system, där företaget på ett tydligt sätt kan visa vad de eftersöker för 
att sedan lämna till individen att avgöra huruvida han eller hon uppfyller 
kravprofilen. Detta skulle enligt honom ligga i linje med vad som diskuterades 
under föregående avsnitt, nämligen att individen tar ett allt större ansvar för sin 
egen utveckling.  
 
Återkoppling till individen 
 
Flera av respondenterna betonar vikten av att identifieringen sätts in i ett större 
sammanhang, där den endast utgör ett första steg i en process att bygga ett 
överlägset humankapital. Med tanke på humankapitalets strategiska betydelse 
presenteras inom några företag övergripande statistik över antalet identifierade 
personer, hur många chefer som har en ersättare o.d. inför företagsledningen. 
Vad gäller själva återkopplingen till individen finns det stora skillnader mellan 
företagen. De flesta är ense om att någon form av återkoppling bör ske och det 
var bara i två företag som individerna inte var medvetna om att de hade 
identifierats som framtida nyckelkompetens.  
 

”Ja, det har vi sagt tidigt, att det inte får förekomma att en person 
bedöms vara en potential utan att få reda på det. Det vore ju 
förfärligt. Det kan aldrig vara farligt att tala om att vi tycker du är 
bra.” 

(Personalchef)   
 
Skillnaden mellan övriga företag ligger i huruvida återkopplingen till individen 
sker på ett explicit eller implicit sätt. Oavsett tillvägagångssätt pekar flera 
respondenter på utvecklingssamtalen som en bra kanal för att ge individen 
någon form av feedback. Följden blir att den närmaste chefen får en viktig roll i 
denna process. Med tanke på att dessa personer prioriterar HR-frågor olika högt 
är de dock enligt flera företag vanligt att resultaten varierar. En ansvarig för 
kompetens- och ledarutveckling menar att även om de har kvalitetssäkrat denna 
process, förekommer det fortfarande situationer där individer inte vet om att de 
ses som en potentiell chef eller ledare. Den stora utmaningen ligger enligt flera 
respondenter därför i att skapa en större förståelse bland cheferna om frågornas 
strategiska betydelse.  
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”Det märker jag också att cheferna måste förstå varför man gör det 
här, det måste finnas ett syfte någonstans. Det är inte bara att fylla i 
det här pappret, utan man måste ha ett annat tänk och det måste vi 
också jobba med under nästa år. (…) från dag ett i sin chefsroll skall 
man kunna tänka på sina efterträdare, hur du som chef kan jobba med 
dem och så vidare.”  

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
En av svårigheterna med att identifiera personer med framtida nyckelkompetens 
är enligt en personalchef att det handlar om en balansgång mellan vilka personer 
som skall öronmärkas. Hon menar att det finns en överhängande risk att 
företaget tappar personer som ses som ”nästan potentials” och som själva känner 
att de vill göra en snabb karriär. De har därför valt att satsa på utveckling för alla 
medarbetare och lämnar sedan mycket upp till individen att avgöra huruvida han 
eller hon vill ta mer ansvar, vilket exempelvis kan ske genom nya 
arbetsuppgifter. Nu är det dock inte så att övriga företag endast satsar på de som 
är bärare av framtida nyckelkompetens, utan det handlar enligt flera 
respondenter snarare om att de satsar lite mer resurser på dessa personer. Ett 
problem som några företag har upplevt är dock att skillnaderna i arbetssätt med 
olika grupper av anställda inte skiljer sig speciellt mycket åt.  
 

”De får feedback och har fått veta om det, men sedan är det ingen 
som har haft ögonen på dem, om jag skall uttrycka mig krasst. Sedan 
är det ju några av dem som har fått nytt jobb och sådär, men det är 
inget strukturerat arbete med att få ut dem, mer än att någon har hört 
och någon minns den.”  

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
 
4.2.2 Lojalitet till organisationen 
 
Med tanke på att de personer som har identifierats som framtida 
nyckelkompetens är eftertraktade på marknaden betonar flera respondenter 
vikten av att dels hålla listan över dem hemlig, dels aktivt arbeta för att de skall 
stanna inom organisationen. I undersökningar som Företagsbarometern (2001), 
NOVA100 Barometern (2001) och Young Professional Survey (2001) finner vi 
att det är en rad olika faktorer som ses som viktiga för att känna lojalitet till en 
arbetsgivare, vilka vi kommer att redogöra för nedan.  
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En ansvarig för kompetens- och ledarutveckling är dock av åsikten att lojalitet 
till största delen har med var och ens grundsyn och värderingar att göra. Hon 
menar att det alltid kommer att finnas personer som gör allt för sin arbetsgivare, 
samtidigt som det alltid kommer att finnas de som först och främst ser om ”sitt 
eget hus”. Det blir därför svårt för företagen att arbeta med dessa frågor på ett 
enhetligt sätt och många företag pekar därför på vikten att möta individens 
förväntningar.  
  

”Det är det som vi måste jobba med cheferna om, att vi måste leva 
upp till de förväntningarna som ges. Det går inte bara prata om att du 
är duktig och någon gång vill jag se dig som min efterträdare, utan 
man måste göra något också. Vissa är jätteduktiga på det och det 
fungerar jättebra, medan andra inte alls kan det.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling)  
 
Med tanke på att för högt ställda förväntningar är en av de vanligaste källorna 
till missnöje bland medarbetarna handlar det enligt respondenterna om att lägga 
förväntningsribban på rätt nivå. Förväntningar kan antingen uppstå som ett 
resultat av identifieringsprocessen eller också är det något som individen bär 
med sig sedan tidigare. En ansvarig för kompetens- och ledarutveckling menar 
därför att de måste få cheferna att förstå att de inte bara kan lova ”guld och 
gröna skogar”, utan att vara tydliga i samband med exempelvis 
utvecklingssamtalen. Samma sak gäller också i samband med 
rekryteringsprocessen och ett företag betonar vikten av att lägga mycket tid på 
att den tilltänkte skall få träffa arbetskamrater, sin chef, någon från HR och 
eventuellt någon som har jobbat en kortare tid inom företaget. Personalchefen 
menar också att det enda de kan göra är att försöka ge en så ärlig bild som 
möjligt av företaget och sedan bedöma om personen känns rätt eller om det finns 
några varningssignaler.  
 
Det som flera respondenter upplever som vanligt bland individer med 
identifierad framtida nyckelkompetens är att de snabbt förväntar sig att ta ett 
nytt steg i karriären, vilket är vanligt inte minst bland traineer. Svårigheten 
ligger i att deras bild av vad ett traineeprogram skall leda till, många gånger är 
så stark att det inte spelar någon roll hur företagen presenterar det. Vad 
respondenterna betonar är i stället betydelsen av att föra en kontinuerlig dialog 
mellan chef och medarbetare respektive trainee och traineesamordnare. 
Därigenom hoppas organisationerna kunna skapa en förståelse för att det tar tid 
att bygga kunskap och erfarenhet, vilka tillsammans utgör grunden för och 
möjligheten till befordran.   
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”De är jätteduktiga, men de är totalt out in the blue, totalt och då får 
man nog räkna med att några stycken blir besvikna och lämnar, men 
förmodligen kommer de att bli lika besvikna på nästa ställe också 
(traineerna förf.anm.). Jag tror att det är lite individrelaterat. Man 
måste nog förstå att man får göra lite lumpen några år, så är det i 
alla jobb. Man får ha några hundår. Det går inte att komma rakt in 
bara. Man måste ha lärt känna företaget och det tar ett tag.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling)  
 
Faktorer för att skapa lojalitet  
 
Lön och förmåner är ett område som i årets upplaga av Young Professional 
Survey (2001) rankas som den viktigaste faktorn när det gäller att bygga en 
känsla av lojalitet till arbetsgivaren. Flera respondenter anser att lönens 
betydelse för individen inte skall underskattas, även om de tror att det i realiteten 
är få som byter jobb bara p.g.a. löneskäl. I samma undersökning som ovan 
finner vi även att högre lön kommer först på fjärde plats efter bl.a. dåliga 
utvecklingsmöjligheter och avslutat kontrakt som anledningen till varför de 
medverkande valde att lämna en tidigare arbetsgivare. Det finns således en 
skillnad i vad individerna anser vara viktigt i skapandet av lojalitet till 
arbetsgivaren och vad som de facto leder till att personen väljer att lämna 
företaget.  
 
Vad gäller utformningen av förmåns- och belöningssystem finns det skillnader 
mellan företagen genom att några respondenter anser att deras företag är väl 
anpassade till dagens förutsättningar, medan andra menar att de måste finna nya 
arbetsformer. De senare tar idag för givet att alla vill ha samma förmåner som 
exempelvis bonussystem, vilket enligt en ansvarig för kompetens- och 
ledarutveckling inte alltid fallet. Hon anser dessutom att det finns en skillnad i 
vad som motiverar olika individer och att företagen måste ta hänsyn till det. En 
lösning är att införa ett mer flexibelt och individanpassat system, liknande det 
som många högre chefer, specialister och projektledare har idag.  
 

”Jag tror att man måste ha mycket flexiblare erbjudanden, mer 
individualiserat. Nu är det så att om du är director då får du det, är 
du vice president då får du det och så vidare. Det är liksom färdigt 
och så är inte omvärlden idag. Om du skall köpa bil så har du fler 
valmöjligheter än om du skall bli en hög chef på vårt företag. Det är 
helt fel, du måste kunna påverka mer själv. Det här är den fasta delen 
av lönen och sedan har du så här mycket, vad vill du göra av det.”  

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
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Flertalet respondenter är övertygade om att kompetensutveckling och personlig 
utveckling är två av de viktigaste faktorerna som avgör om en person väljer att 
stanna inom företaget. I Young Professional Survey (2001) anges just dåliga 
utvecklingsmöjligheter som den främsta orsaken till varför man byter 
arbetsgivare. Mot bakgrund av detta menar två personalchefer att det viktigaste 
är individens upplevelse av kompetensutveckling, vilken kan ta sig uttryck på en 
rad olika sätt.  
 

”Jag tror att nästa generation lockas av upplevelser, om man skall ha 
det som samlingsbegrepp. Det tror jag kommer att ta sig uttryck i att 
ibland är upplevelsen att ha ett häftigt jobb och nästa steg kan bli att 
vara i Sri Lanka ett halvår. Det är det sättet att tänka som jag tror att 
vi måste ha klart för oss. Behovet av trygghet och struktur i utveckling 
kommer inte att bli riktigt detsamma. Plötsligt blir det en 
kompetensutveckling, men på ett annat plan och på ett annat sätt.”  

(Personalchef) 
 
Från att tidigare ha varit den som tog ansvar för individens utveckling blir 
företagets roll nu enligt flera respondenter snarare att visa på vilka möjligheter 
som finns inom organisationen. En personalchef poängterar dock att det aldrig 
går att lämna helt upp till individen att styra sin egen kompetensutvecklingen, då 
detta är ett område som lätt kan komma att prioriteras bort till förmån för den 
dagliga verksamheten. Många företag använder sig därför av olika former av 
ledarutvecklingsprogram, vilka är riktade mot de som har identifierats som 
bärare av framtida nyckelkompetens. Ett sådant program blir ofta ett tydligt steg 
mot en första chefsposition eller en position med mer ansvar och befogenheter. 
Det finns dock en uppfattning bland några respondenter att dessa program till 
viss del fortfarande bygger på den traditionella systematiska ledarutvecklingen, 
där alla utbildas på ett likartat sätt.  
 

”Vi måste lämna lite den gamla systematiska ledarutvecklingen där 
man stoppar in tjugo stycken och alla kommer ut likadana. Jag tror 
inte så mycket på det. Vi har rätt mycket sådana program, men det 
skall vi minska på. Jag tror mer på individualisering än att stöpa i 
samma form.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
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Flera företag i studien poängterar att det är viktigt med individanpassade 
lösningar, men att dessa inte får bli så många att de inte går att hantera. Ett 
vanligt koncept är därför att programmen består av någon form av basblock för 
att säkra vissa delar av innehållet, vilka i sin tur byggs på med individuella 
lösningar. Fördelen som en ansvarig för kompetens- och ledarutveckling ser det 
är att programmen ger ett tillfälle till nätverksbyggande och skapandet av 
gemensamma värderingar. Trenden att det bara skall vara individuella lösningar 
och att nätverk ändå skapas kan enligt respondenten medföra att nätverken bara 
innefattar personer i individens omedelbara närhet, vilket blir ett snävare fokus 
än i fallet med ett ledarutvecklingsprogram.   
 
Vidare framhålls vikten av att programmen fyller ett syfte och att medarbetarna 
och cheferna är medvetna om detta. Utvecklingsaktiviteterna får enligt en 
respondent inte bli något som man bara skickar medarbetare på för att det är 
roligt, utan det skall svara mot ett reellt behov hos individen. Precis som i fallet 
med traineeprogram betonar flera respondenter att det ibland blir ett alltför stort 
fokus på traditionell utbildning, när det mesta lärandet egentligen sker i det 
dagliga arbetet. Ett sätt att tydliggöra lärande kan vara att arbeta med 
mentorskap, varför några av företagen använder sig av ett formaliserat 
mentorskapsprogram. I övriga företag har man i stället valt att lämna det upp till 
individen att avgöra huruvida han eller hon anser sig vara i behov av en mentor.  
 

”Det vi tycker är allra viktigast och som framgår här det är det man 
lär sig i jobbet. Så är det och det kan inget annat i hela världen 
ersätta, det är grundfilosofin. Däremot kan man inte resonera så som 
ett annat företag som jag fick höra talas om häromdagen, att vi har så 
spännande jobb att vi behöver inga utvecklingsprogram eller 
någonting för vårt folk. De har lärt sig så mycket i jobbet ändå. Det 
tror jag är lite farligt. Jag tror att man ibland behöver systematisera 
det här, eller regenerera, eller kalla det vad ni vill. Rätt program, för 
rätt person, vid rätt tidpunkt kan fungera som en katalysator och sätta 
fart på saker.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
  
Bland företagen i vår studie finns det skillnader i hur antagningen till 
ledarutvecklingsprogrammen går till. I vissa företag är det inget man söker till, 
utan personen måste bli rekommenderad av sin chef, mentor eller någon annan 
nyckelperson. I andra företag får medarbetarna själva anmäla sitt intresse för att 
på så sätt säkerställa att ingen duktig person förbises genom att han eller hon 
exempelvis motarbetas av sin närmaste chef. Ett tredje sätt är att alla de som har 
identifierats som framtida nyckelkompetens blir antagna till att gå någon form 
av program.  
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”Alla kan inte och skall inte gå på allting heller. Vi jobbar också 
öppet med det här, så även om man inte kommer med ett år så vet man 
varför. Dessa principer ligger ute på vårt intranät, så det här känner 
man till. Det skall inte vara någon ad hoc eller tur utan det skall 
finnas en tydlig process.”  

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
Vad som även har framförts av respondenterna som viktiga faktorer för att 
behålla framtida nyckelkompetens är branschtillhörighet, spännande 
arbetsuppgifter, sociala nätverk, samt att vara ett företag i framgång. I 
NOVA100 Barometern (2001) respektive Young Professional Survey (2001) 
finner vi dessutom att de medverkande finner bl.a. följande faktorer viktiga i 
skapandet av lojalitet: en god balans mellan yrkesliv och privatliv, möjligheter 
till vidareutveckling, företagsledningen, en känsla av tillhörighet, företagets 
rykte, samt relationen till medarbetarna och chefen.  
 
 
4.2.3 När förväntningar inte infrias 
 
Enligt flera respondenter kommer det oavsett hur medvetet företagen arbetar 
med dessa frågor alltid att dyka upp situationer, där medarbetarna känner att 
deras förväntningar inte har infriats. De flesta företag är ense om att 
huvudansvaret ligger på den närmaste chefen att tillsammans med den anställde 
föra en diskussion kring orsakerna till missnöjet. HR-avdelningens uppgift är i 
huvudsak att ge ett professionellt stöd och fungera som bollplank åt chefen, men 
där det i vissa situationer kan vara lämpligt att någon representant från HR tar 
över ansvaret för uppföljningssamtalet. Enligt en personalchef kan det nämligen 
finnas tillfällen när orsakerna återfinns i själva relationen mellan medarbetare 
och chef, vilket kan vara svårt att få fram vid ett normalt tillvägagångssätt. I de 
företag, där uppföljningssamtalen sker mer sporadiskt, menar respondenterna att 
detta är ett område som måste förbättras med tanke på att det handlar om viktig 
information.  
 

”Det är jobbigt och vi är olika bra på att ta i det, så resultatet är 
väldigt avhängigt det. Därför är det så viktigt att när man kommer 
upp i högre positioner att man hittar rätt sorts människor som har 
tillgång till hela spektrat av sitt eget känsloliv. Har empati och 
förmåga att sätta sig in i hur andra människor känner och hela den 
här biten. Då klarar man nog av att göra de här sakerna också, enligt 
min uppfattning.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
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Oavsett vilka anledningar som ligger till grund för missnöjet anser två 
personalchefer att individen alltid har rätt till sin upplevelse, varför det inte bara 
går att hävda att individen har fått en felaktig uppfattning. För att finna en 
lösning anser därför en respondent att det är viktigt att såväl företaget som 
individen rannsakar sig själva för att se vad de har gjort som har kunnat bidraga 
till den uppkomna situationen. Den ansvarige för kompetens- och 
ledarutveckling menar vidare att det faktum att individerna idag har ett större 
ansvar för sin egen kompetensutveckling medför att individen även får vara 
beredd på att ta ett lika stort ansvar för det missnöje som har uppstått.   
 
Resultatet av dessa samtal blir antingen att situationen klaras ut och att en 
handlingsplan upprättas med utgångspunkt i detta eller att individen väljer att 
lämna företaget. Enligt en personalchef kan det även inträffa en situation, där 
företaget självt känner att individen inte har kunnat infria deras förväntningar 
och att det därför kanske bara är bra om personen väljer att lämna företaget 
frivilligt. I de fall då det handlar om kompetenta medarbetare som lämnar ett 
tomrum efter sig menar alla respondenter att de är välkomna tillbaka till 
företaget. Vissa av företagen i studien har alltid arbetat på detta sätt att låta 
medarbetarna prova sina vingar som en respondent uttryckte det, medan det i 
andra företag inte alltid har varit lika självklart.  

 
”Där tycker jag faktiskt att vi har ändrat synsätt. Tidigare var det lite 
mer så att lämnar man så lämnar man, då är det bye-bye. Idag är det 
inte alls så, utan man ser det som väldigt positivt att man går ut och 
testar annat och man är otroligt välkommen tillbaka.” 

(Personalchef) 
 
Citatet ovan visar också på den generella bilden hos företagen, att det är en 
nyttig erfarenhet att ha provat andra företag och tjänster, vilket bidrar med ny 
kunskap och infallsvinklar. En ansvarig för kompetens- och 
ledarskapsutveckling tycker att det är viktigt att röra på sig och att det i många 
fall är nödvändigt för individens personliga utveckling. Vidare anser hon 
tillsammans med ett antal andra respondenter att individerna ofta är mer lojala 
efter att de har fått denna möjlighet och sedan valt att återvända till företaget. En 
av anledningarna menar de ligger i att individen på ett helt annat sätt inser vilka 
fördelar som finns inom företaget. En annan respondent är dock av åsikten att en 
medarbetare som lämnar företaget bör vara borta en längre tid innan det kan bli 
tal om återrekrytering.  
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”Jag tycker att det är bättre om de stannar längre någonstans, så att 
de inte bara är iväg och vänder. Det är bättre att de är borta i fem år 
och jobbar in sig, anammar en ny företagskultur och sedan kommer 
tillbaka och bidrar med det nya, än att komma tillbaka och gå in i de 
gamla hjulspåren igen.” 

(Ansvarig för kompetens- och ledarutveckling) 
 
För att öka möjligheten att duktiga medarbetare kommer tillbaka till företaget 
påpekar flera respondenter vikten av att göra ett gott sista intryck när dessa 
personer lämnar företaget. En personalchef anser att det inte finns anledning att 
hålla dem kvar i företaget längre än nödvändigt när de praktiska sakerna är 
ordnade och kunderna är informerade om de har kundkontakt. Det värsta som 
kan hända enligt honom är att en medarbetare lämnar företaget med ett 
hämndbegär, vilket alltid slår tillbaka på ett eller annat sätt.  
 
I studien var det dock få företag som hade någon formell kontakt med tidigare 
anställda för att underlätta en eventuell återrekrytering. Ett av de argument som 
framfördes var en tveksamhet till om det överhuvudtaget går att formalisera en 
sådan relation och huruvida det var önskvärt. Respondenterna menar i stället att 
det bör bygga på informella kontakter mellan tidigare kollegor och att de redan 
har en tämligen god bild över vart duktiga personer tar vägen för att senare 
kunna kontakta dem vid tillfälle. En respondent har dock en tanke om att bygga 
upp ett nätverk för tidigare anställda, där det i dagsläget förs en diskussion kring 
någon form av webbaserad lösning. Slutligen menar en personalchef att det är en 
brist att inte formalisera dessa kontakter, då det i framtiden kommer att bli allt 
viktigare med återrekrytering med avseende på stundande kompetensbrist.  
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5. Analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
I metoden konstaterade vi att en akademisk uppsats har som syfte att utöka 
kunskapen om det problemområde som studeras, för att på så sätt kunna bidraga 
till ”kunskapens berg”. Under de senaste åren har det genomförts en rad olika 
studier om hur företagen skall arbeta med kompetensfrågor såsom rekrytering, 
kompetensutveckling och hur man på bästa sätt skall arbeta för att minska 
personalomsättningen. När det gäller vårt problemområde, d.v.s. företagens 
möjligheter att behålla medarbetare med framtida nyckelkompetens anser vi att 
vår studie fyller ett viktigt syfte genom att den tar sin utgångspunkt i den nya 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.  
 
Det finns ett otal aspekter som skulle kunna vägas in i en beskrivning av den nya 
anställningsrelationen, men vi har mot bakgrund av vårt syfte valt ut de aspekter 
vi finner mest centrala: rörlighet, anställningsbarhet och det psykologiska 
kontraktet. Vidare har vi till skillnad från många andra studier valt att inte 
fördjupa oss inom specifika arbetssätt, utan i stället föra en övergripande 
diskussion hur den nya anställningsrelationen påverkar möjligheterna att behålla 
framtida nyckelkompetens.  
 
 
 

5.1 Rörlighet 
 
Enligt Arthur et al (1999) karaktäriseras dagens arbetsmarknad av hög rörlighet, 
där individer stannar allt kortare tid hos en arbetsgivare. I Young Professional 
Survey (2001) konstateras att många yngre idag har en mediananställning på 
knappt fyra år, vilket enligt flera respondenter påverkar företagens möjligheter 
att behålla duktiga medarbetare. Några av respondenterna menar att den ökade 
rörligheten är eller kommer att bli ett stort problem, då företag blir alltmer 
beroende av kompetenta medarbetare. Andra ser diskussionen som överdriven 
och anser i stället att rörligheten är ett tecken på vanlig ungdomskraft. Enligt en 
personalchef har yngre människor alltid varit rastlösa och sökt efter nya 
utmaningar och det är därför inget nytt som skall kopplas ihop med en specifik 
generation.  

”I cannot give you a formula for success, but I can give you the formula for 
failure: Try to please everybody.”  

(Swope; i Larsson & Holt Larsen, 1992 s 184) 
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Huruvida respondenterna ser rörligheten som överdriven eller inte påverkas 
troligen av faktorer som branschtillhörighet, hur väl företaget hittills har lyckats 
med att behålla nyckelkompetens och om de har varit framgångsrika under en 
längre tid. Vidare ser vi en tänkbar förklaring till skeptikernas syn i att dessa ser 
alla anställda framför sig, medan andra som exempelvis Inkson & Arthur (2001) 
syftar mer till en specifik grupp av medarbetare. Vi anser därför att det i 
diskussionen om rörligheten måste tydliggöras utifrån vilken grupps perspektiv 
slutsatserna dras, då det kan vara svårt att uttala sig om arbetsmarknaden 
generellt.  
 
Den högsta graden av rörlighet tror vi återfinns hos karriärkapitalister och 
nätverksanställda (Rousseau, 1995). Att rörligheten är större inom dessa grupper 
beror på att de i större utsträckning än andra är inställda på att maximera sitt 
lärande och utöka sitt karriärkapital, vilket ofta sker genom byte av 
arbetsuppgifter och arbetsgivare. I likhet med Cappelli (1999) ser vi även att 
incitamenten och möjligheterna att byta företag är större genom att dessa 
individers kompetens ofta har en hög efterfrågan på arbetsmarknaden.  
 
Några respondenter ser även rörligheten som konjunkturberoende och menar att 
i goda tider när det är lätt att hitta arbete är det många som byter arbetsgivare, 
medan det omvända gäller i lågkonjunktur. Vi instämmer i detta resonemang, 
men tror samtidigt att konjunktureffekten delvis kommer att tas ut av den 
demografiska situation vi står inför. Axelrod et al (2001) talar om ett stundande 
krig om kompetens som ett resultat av att de grupper som skall ersätta 
fyrtiotalisterna är mycket mindre till antalet. Det är även viktigt att ha i åtanke 
att personer med framtida nyckelkompetens alltid har andra alternativ, varför 
synen på rörligheten som något konjunkturberoende inte är helt rättvisande. Vi 
menar därför att företagen kontinuerligt måste arbeta med att skapa en känsla av 
lojalitet bland medarbetarna och inte luta sig tillbaka i lågkonjunktur i tron att de 
stannar kvar.  
 
Till skillnad från flera respondenter ser vi inte rörligheten bara som ett problem, 
utan att den också för med sig möjligheter. De grupper av anställda som 
Rousseau (1995) kallar för karriärkapitalister och nätverksanställda kommer 
genom sin rörlighet att bygga upp en rad färdigheter och erfarenheter som sedan 
kommer varje ny arbetsgivare till godo. Våra tankar bekräftas även av Inkson & 
Arthur (2001) som i sin studie om karriärkapitalister konstaterade att många av 
dem har bidragit till sina företags framgång på ett sätt som inte hade varit 
möjligt om individerna hade förblivit lojala till endast ett företag. Detta innebär 
dock inte att företagen skall kapitulera inför rörligheten, utan det handlar snarare 
om att vi vill ge en mer balanserad syn på effekterna av densamma.  
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5.1.1 Intern rörlighet 
 
Ett första steg i arbetet med att behålla framtida nyckelkompetens är att 
acceptera den ökade rörligheten bland framförallt karriärkapitalister och 
nätverksanställda (Inkson & Arthur, 2001; Rousseau, 1995). Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära extern rörlighet, utan i likhet med flera respondenter 
anser vi att en bra intern arbetsmarknad kan öka möjligheterna att behålla 
duktiga medarbetare. Att stimulera den interna rörligheten är dock ingen lätt 
uppgift. Flera respondenter påpekar att det finns en konflikt mellan vad som är 
långsiktigt bra för företaget och vad som är kortsiktigt bra för enskilda 
avdelningar. Mot bakgrund av att cheferna vill behålla sina bästa medarbetare är 
det enligt en respondent vanligt att de inte uppmuntrar intern rörlighet eller visar 
på möjligheter inom organisationen i den utsträckning som vore önskvärt. En av 
uppgifterna för HR blir således att visa på ett större företagsperspektiv och skapa 
förståelse hos cheferna att det är bättre med en intern rörlighet än att duktiga 
medarbetare söker externt efter utmanande arbetsuppgifter.  
 
Flera respondenter likställer intern rörlighet med byte av arbetsuppgifter, vilket 
kanske inte alltid är möjligt med tanke på exempelvis organisationens storlek 
eller tjänsternas karaktär. Vidare tror vi inte heller att individerna alltid är 
intresserade av att byta tjänst, utan att det troligtvis handlar mer om en önskan 
att få använda sina kunskaper i ett annat sammanhang. Ett komplement skulle 
därför kunna vara att bygga upp någon form av intern projektpool, där det finns 
möjlighet att medverka i ett projekt parallellt med de ordinarie 
arbetsuppgifterna. En av de stora fördelarna med projektarbete är att det skapas 
en naturlig mötesplats mellan olika avdelningar, vilket i sin tur medför att 
individens nätverk utökas till att inkludera personer utanför dennes omedelbara 
närhet. Samarbete och nätverk är i sin tur något som enligt Leif Edvinsson har 
en stor betydelse för en individs karriärutveckling (Arai, 2001).  
 
I vissa fall tror vi i likhet med flera respondenter att individen inte bara söker 
efter nya arbetsuppgifter, utan även har en önskan att prova på hur det är att 
arbeta i andra företag. Detta är något som ofta har inneburit att individen har 
lämnat sin nuvarande arbetsgivare, men enligt Rousseau (1999) förflyttar sig 
anställningar och karriärer idag över gränser såväl inom som mellan olika 
företag. Som en följd av författarens resonemang och med tanke på att många 
organisationer står inför samma situation, ser vi incitament för någon form av 
samarbete mellan företagen. Produktion och försäljning är två områden där det 
är vanligt med samarbete med såväl företag som kunder och leverantörer, medan 
kompetens- och personalfrågor däremot är något som traditionellt sett har 
hanterats internt. Arthur et al (1999) menar dock att dagens gränsöverskridande 
karriärvägar ställer krav på nytänkande inom detta område.  
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Ett förslag skulle kunna vara att komplettera den interna projektpoolen med en 
motsvarande lösning, där flera företag samverkar. Som ett resultat av detta tror 
vi att möjligheterna för att behålla duktiga medarbetare ökar genom att de 
tillsammans med deltagare från andra företag får en chans att delta i utmanande 
projekt över företagsgränserna. En grundförutsättning för ett sådant samarbete är 
dock att det bygger på ömsesidig respekt, där företagen inte aktivt försöker att 
rekrytera varandras bästa medarbetare. Det är givetvis tillåtet för individen att 
själv ta initiativet till ett byte av företag och det handlar då om att se fördelarna 
med att rörligheten sker inom nätverket än externt till andra företag. Detta kan 
dels öka möjligheten att individen återvänder till företaget i ett senare skede, 
dels att anställda på andra företag kommer i dennes ställe.  
 
En av drivkrafterna till att erbjuda nya utmanande arbetsuppgifter eller olika 
former av projektarbete är att öka valmöjligheterna för medarbetarna, vilket 
enligt en respondent blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad. I slutändan är 
det inte säkert att individen väljer att utnyttja de möjligheter som finns, men då 
har han eller hon i sådana fall gjort ett aktivt val i stället för att vara missnöjd 
över bristen på interna utvecklingsmöjligheter. Byrne (2001) menar även att 
anställda som får chansen till nya uppgifter och att utveckla sin kunskap ofta 
upplever personlig utveckling och avancemang. Denna upplevelse har enligt 
författaren ofta en positiv inverkan på motivationen och leder implicit till ökad 
lojalitet och en förväntan om fortsatt arbete inom organisationen. 
 
 
5.1.2 Återrekrytering 
 
I vissa situationer spelar det inte någon roll vilka insatser företagen gör för att 
behålla duktiga medarbetare, då det alltid kommer att finnas personer som av 
rastlöshet, nyfikenhet eller missnöje väljer att gå till andra företag. Ur företagens 
synvinkel handlar det då om att ta reda på vari orsakerna till uppsägningen 
ligger för att om möjligt göra förbättringar inför framtiden. Flertalet 
respondenter påpekar att deras företag använder sig av någon form av 
exitintervju och att det oftast är den närmaste chefen som ansvarar för detta. Vi 
menar dock att denna bör kompletteras med att den anställde även träffar en 
representant från HR, då en respondent påpekar att orsaken till uppsägningen 
ibland återfinns i relationen mellan chef och medarbetare.  
 
En viktig del i exitsamtalet är att företaget får en chans att reda ut och förklara 
eventuella oklarheter och missförstånd som ligger till grund för ett eventuellt 
missnöje från den anställdes sida. Enligt Brockner & Wiesenfeld (1996) 
signalerar en rättvis behandling att individen värderas och respekteras i 
relationen, vilket kan minska graden av missnöje och att denne lämnar företaget 
med ett gott sista intryck. Detta är viktigt inte minst med tanke på att en före 
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detta anställd kanske är en potentiell leverantör eller kund till företaget och inte 
minst då han eller hon ofta delar med sig av sina åsikter om sin tidigare 
arbetsgivare. Ett gott sista intryck kan enligt vår mening i nästa steg också 
resultera i att individen kommer tillbaka till företaget genom återrekrytering.  
 
Idag är det få företag som på ett systematiskt sätt arbetar med återrekrytering, 
men enligt en personalchef är detta ett område som med avseende på stundande 
kompetensbrist kommer att bli allt viktigare i framtiden (Hansson, 1999). Denna 
förändring påverkas även av att framtidens karriärer kommer att vara såväl 
skiftande som mångsidiga (Hall, 1996), där de anställda enligt Arthur & 
Rousseau (1996) endast bör ses som temporära besökare. Några respondenter 
menar att de idag börjar anamma detta synsätt och ser i vissa fall att det är 
nödvändigt att röra på sig med hänsyn till den personliga utvecklingen. Vi anser 
dock att många företag idag ser en tidigare medarbetare som en förlorad anställd 
när de i själva verket borde se på dem som möjliga återrekryteringskandidater.  
 
Ett sätt att underlätta återrekrytering är att upprätthålla en formell kontakt med 
tidigare anställda. Vissa är tveksamma till om det går, medan andra anser att det 
i huvudsak bör ske genom informella kontakter. Vi tror dock att någon form av 
formaliserad relation skulle kunna underlätta en eventuell återrekrytering och 
bidraga till att skapa en känsla av tillhörighet även efter att individen har lämnat 
företaget. De företag som idag arbetar mer systematiskt med återrekrytering 
menar att många individer ofta är mer lojala när de återvänder till en tidigare 
arbetsgivare. En tänkbar förklaring till detta ligger enligt en respondent i att de 
inser vilka fördelar som finns inom företaget. Vi tror dessutom i likhet med 
Lindgren (1996) att medarbetare som får en möjlighet till personlig utveckling 
genom byte av arbetsgivare förmodligen är mer motiverande och positivt 
inställda till företaget som har givit dem chansen.  
 
 
 
5.2 Anställningsbarhet 
 
Hiltrop (1995) menar att den tidigare anställningstryggheten idag har ersatts av 
trygghet genom att själv hålla sig anställningsbar på en konkurrensutsatt 
arbetsmarknad. Arthur et al (1999) för ett liknande resonemang och anser att det 
handlar om att kontinuerligt utöka och förvalta sitt karriärkapital på bästa sätt. 
Till skillnad från tidigare kan medarbetarna inte längre förlita sig på att företaget 
ansvarar för kompetensutvecklingen, utan flera respondenter menar att individen 
själv måste ta ansvar för sin karriär och utveckling. Hansson (1997) kallar detta 
för självstyrd kompetensutveckling, där individen personligen ansvarar för 
utvecklingen av de kompetenser och färdigheter som krävs för att erhålla, utföra 
och behålla arbetet (Romaniuk & Snart, 2000).  
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Vi anser dock i likhet med flera respondenter att det aldrig är möjligt att helt och 
hållet lämna upp till individen att styra kompetensutvecklingen, utan företagens 
uppgift är att tillhandahålla verktyg, tillgodose behov samt visa på vilka 
möjligheter som finns. Flood et al (2001) menar likaså att en arbetsgivare måste 
stödja individens utveckling på ett aktivt sätt för att kunna behålla de bästa och 
mest kompetenta medarbetarna. I Young Professional Survey (2001) finner vi 
även att dåliga utvecklingsmöjligheter är den främsta orsaken till att anställda 
väljer att byta arbetsgivare. En individ som själv genom kontinuerligt lärande 
måste trygga sin karriär och framtida möjligheter till utmanande arbete, kommer 
med stor sannolikhet att söka sig till de företag som erbjuder de bästa 
möjligheterna till kompetensutveckling.  
 
Lindgren (1996) menar vidare att kompetensutveckling kan ses ur två 
perspektiv, där organisationsperspektivet innebär att kompetens definieras som 
det som är effektivt för företaget, medan individperspektivet syftar till vad 
individen upplever som positivt för sin egen utveckling. I en tid där individen 
framförallt är intresserad av att öka sin egen anställningsbarhet tror vi att det här 
uppstår en konflikt mellan de olika parternas intressen. Företagen ser gärna att 
den anställde utvecklar företagsspecifika kunskaper, medan individen troligtvis 
är mer intresserad av att utveckla mer generella kunskaper. De senare har en 
högre grad av transfererbarhet på marknaden, vilket gör att individens 
karriärkapital får ett mer beständigt värde (Inkson & Arthur, 2001).  
 
 
5.2.1 Traditionell och erfarenhetsbaserad utbildning 
 
En av svårigheterna med kompetensutveckling är att många anställda först och 
främst förknippar det med traditionell utbildning såsom kurser, föreläsningar 
och konferenser, där lärandet ofta sker skilt från arbetsplatsen (Granberg, 1996). 
Hansson (1997) betonar visserligen att kurser kan vara ett bra sätt att överföra 
vissa bestämda kunskaper och färdigheter, men Ericsson & Jansson (1996) 
konstaterar att det oftast handlar om en ytlig överföring av kunskap. Enligt 
Hansson (1997) kommer även olika typer av kurser långt ner i prioriteringen av 
vad som har betytt mest för människors utveckling. Att det fortfarande finns ett 
fokus på traditionell utbildning tror vi beror på att många anställda ser antalet 
kursdagar som en måttstock för utveckling.  
 
Företagen har enligt Larsson & Holt Larsen (1992) bidragit till detta genom att 
själva basera exempelvis stora delar av den systematiska ledarutvecklingen på 
traditionell utbildning. Detta innebär enligt Billermark et al (1995) att man 
finner det tillräckligt att välja ut potentiella ledare och sedan utbilda dem i 
standardiserade program. Larsson & Holt Larsen (1992) och några respondenter 
anser dock att det finns en inbyggd problematik i själva urvalsprocessen, då 
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denna kan skapa konflikter och missnöje hos dem som inte väljs ut. Enligt en 
personalchef finns en överhängande risk att företaget tappar duktiga 
medarbetare som skulle kunna bli nyckelpersoner på lite längre sikt och som 
själva känner att de är redo att ta ett steg till.  
 
För att undvika detta anser vi i likhet med en ansvarig för kompetens- och 
ledarutveckling att det är viktigt med tydlighet i urvalet och att använda sig av 
flera olika möjligheter när det gäller identifieringen av potentiella kandidater. I 
många företag i vår studie är det chefen eller någon annan nyckelperson som 
nominerar anställda, medan andra har kompletterat detta med att individerna 
själva kan söka till ledarutvecklingsprogrammen. Vi ser fördelar i det 
sistnämnda, mot bakgrund av att det finns en risk att chefen ser till avdelningens 
bästa och inte alltid till vad som är bra för individen eller företaget som helhet. 
 
Vid sidan av urvalsprocessen ser vi tillsammans med flera respondenter även en 
problematik i att många ledarutvecklingsprogram bygger på ett standardiserat 
upplägg, där liten hänsyn tas till individuella behov. Flera respondenter menar 
att det blir allt viktigare med individuella lösningar, men att dessa samtidigt 
begränsas av att det skall vara möjligt att administrera programmen. Problemet 
med detta resonemang är att företagen i sin syn på individuellt lärande utgår från 
ett traditionellt utbildningsperspektiv, när det huvudsakliga lärandet enligt 
Larsson & Holt Larsen (1992) sker i det dagliga arbetet. Tillsammans med flera 
författare (Axelsson, 1996; Ellström, 1992 m.fl.) förespråkar vi därför 
erfarenhetsbaserad utbildning som utgångspunkt för medarbetarnas 
kompetensutveckling.  
 
Det finns en rad olika former och metoder för att arbeta med erfarenhetsbaserad 
utbildning, där de vanligaste är: mentorskap, växla mellan olika arbetsuppgifter, 
arbeta i andra delar av företaget, utvidgade arbetsuppgifter, ökat samarbete med 
andra avdelningar, samt projektarbete. Som vi tidigare har konstaterat är det 
därför viktigt med en väl fungerande intern rörlighet och möjligheter till 
projektarbete. Detta kan stimulera lärande och personlig utveckling genom att 
det skapas en naturlig läromiljö, där arbets- och läroprocesser smälter samman 
(Larsson & Holt Larsen, 1992). I sammanhanget är det dock viktigt att tänka på 
att erfarenhet i sig inte är någon garanti för lärande, utan Moxnes (1984) menar 
att det är skillnad mellan erfarenhet och att lära genom erfarenhet. För att det 
senare skall uppfyllas krävs enligt författaren att individen reflekterar över sina 
handlingar och vi anser därför att företagen borde skapa mer utrymme för 
reflektion.  
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Faran med att inte använda sig av reflektion vid erfarenhetsbaserad utbildning är 
att anställda som mäter utveckling genom antalet kurstimmar upplever att deras 
förväntningar inte infrias, vilket i sin tur kan leda till att de lämnar företaget. För 
att kunna behålla duktiga medarbetare är det därför viktigt att utforma ett system 
där reflektion sker systematiskt, kontinuerligt och tillsammans med någon. Vi 
anser att reflektion är något som bör ske utöver ordinarie utvecklingssamtal och 
där diskussionspartnern inte heller bör vara den närmaste chefen, utan hellre en 
mentor, karriärcoach eller någon annan som inte finns i individens omedelbara 
närhet.  
 
Axelsson (1996) anser vidare att om företaget nyttjas som läromiljö, utvecklar 
medarbetarna kunskaper och färdigheter som är anpassade till företaget. 
Samtidigt menar vi att reflektion bidar till att öka individens förståelse för att 
även denna form av kompetensutveckling leder till ett högre karriärkapital och 
personlig utveckling. Mot bakgrund av Lindgrens (1996) resonemang anser vi 
därför att erfarenhetsbaserat lärande i kombination med reflektion kan fungera 
som en brygga mellan individ- och organisationsperspektivet på 
kompetensutveckling.  
 
 
5.2.2 Individen i fokus 
 
Rousseau (1995) menar att företagen idag möter en differentierad arbetsstyrka 
med en rad olika behov och förväntningar. Kraven kommer därför att öka på ett 
mer flexibelt och individuellt bemötande från företagets sida för att kunna 
behålla medarbetare med framtida nyckelkompetens. Flera respondenter påpekar 
att det är viktigt att företagen anpassar sig till dagens förutsättningar på 
arbetsmarknaden och inser att det finns skillnader i vad som motiverar olika 
individer. Vissa organisationer har idag kommit längre än andra och arbetar med 
en lösning där individen får en högre bruttolön och sedan kan välja fritt utifrån 
ett smörgåsbord av förmåner. Detta ser vi som ett steg i rätt riktning, då det i 
enlighet med Larsson & Holt Larsens (1992) resonemang ger medarbetarna en 
möjlighet att påverka förmåner och lönestruktur utifrån sin egen livssituation.   
 
Vad som även ställer krav på en förändring av förmåns- och belöningssystem är 
nya karriärmönster, där det enligt Inkson & Arthur (2001) inte längre bara 
handlar om ett förutbestämt och stegvist avancemang internt i organisationen. 
Inom många av företagen i studien är exempelvis vissa specifika förmåner 
knutna till en viss position, vilket vi menar försvårar en utveckling mot en 
flexibel organisation, där anställda växlar mellan olika roller. Flood et al (2001) 
påpekar att det är viktigt att organisatoriska belöningar fördelas rättvist och styrs 
av meriter och inte bara av position. Ett steg i rätt riktning är den 
individanpassning vi diskuterade ovan, men vi anser i likhet med en respondent 
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att det också krävs en förändring av ledarrollen. Det ansvar och de krav som 
traditionellt faller på chefer måste förändras om det i framtiden skall vara 
möjligt att få yngre människor att bli chefer. Ett område som flera respondenter 
har uppmärksammat är exempelvis att det även bland chefer borde vara mer 
accepterat än vad det är idag att byta arbetsuppgifter eller att helt ta ledigt under 
en tid.  
 
Det är således viktigt att traditionella system och tänkesätt anpassas utifrån de 
krav som ställs av dagens gränslösa och mångsidiga karriärmönster. Ett bra 
exempel återfinner vi hos ett företag i vår studie som arbetar med vad de kallar 
för ”seniorkarriär”. Duktiga medarbetare inom strategiskt viktiga områden får 
där fördjupa sig inom sitt område, vara med i representativa sammanhang med 
högre chefer och därmed driva sina frågor på ett annat sätt. Medarbetarna får 
erkännande för sin kompetens och upplever troligen att det tagit ett steg till i 
karriären, utan att känna sig tvingade att ta en chefsroll. Genom att duktiga 
medarbetare får en chans att utvecklas mot sina egna intressen menar Lindgren 
(1996) att sannolikheten för att de förblir lojala mot företaget ökar.  
 
Karriär handlar idag även om personlig utveckling och enligt Arthur et al (1999) 
blir det allt viktigare att uppnå personliga mål. Young Professional Survey 
(2001) visar också att personlig utveckling är en av de viktigaste faktorerna som 
avgör om en person väljer att stanna hos en arbetsgivare. Förutom exempelvis 
utmanande arbetsuppgifter, eget ansvar och systematisk reflektion vilket vi 
diskuterat tidigare, anser vi att en kompetensförsäkring är ett bra stöd i 
individens personliga utveckling och ett vapen i kampen om den viktiga 
kompetensen.  
 
I de exempel vi har sett avsätter individen tillsammans med företaget en viss 
summa varje månad till vidareutbildning, men vad denna försäkring sedan 
används till är upp till individen själv att bestämma. Det kan exempelvis 
innebära att ta ledigt ett halvår för att vidareutbilda sig, läsa språk i ett annat 
land eller förverkliga en dröm. Vi ser här en koppling till Shepards (1984: i Hall 
& Moss, 1998) tankar att den traditionella karriären har kompletterats med vad 
han kallar för vägen med ett hjärta. Han använder begreppet för att beskriva 
framgång i termer av var och ens egen vision och centrala värderingar i livet, 
vilket innebär att framgång inte går att definiera på ett entydigt sätt utan är unik 
för varje individ. 
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5.3 Det psykologiska kontraktet 
 
Sparrow & Marchington (1999) anser i likhet med flera respondenter att dagens 
arbetsmarknad är inne i en fas av förändring som påverkar såväl arbetsgivare 
som arbetstagare. En av svårigheterna för företagen är att unga inte längre 
strävar efter att göra karriär på traditionellt sätt och tillsammans med Inkson & 
Arthur (2001) menar en av våra respondenter att det idag handlar mer om 
improvisation än planering. Enligt Lyttkens är det kunskapskarriäristerna som 
gör sitt intåg på arbetsmarknaden, vilka kontinuerligt söker att utöka sin kunskap 
och förbättra sitt professionella anseende. Vi anser att denna grupp av 
medarbetare skulle kunna likställas med de tidigare introducerade begreppen 
karriärkapitalister och nätverksanställda (Rousseau, 1995), vilka likaledes 
kryssar mellan olika företag och områden för att maximera sitt eget lärande och 
öka sitt karriärkapital.   
 
Som en följd av detta måste företagen enligt Rousseau (1995) bli bättre på att 
möta dagens differentierade arbetsstyrka, där det inte längre finns en generell 
typ av anställningskontrakt utan en mångfald av desamma. Även om de flesta 
kontrakt i grunden utgår från antingen transaktionella eller relationsbaserade 
villkor menar Rousseau (1995) att nutida kontrakt måste ses med utgångspunkt i 
vilken typ av relation som råder mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta 
innebär att den subjektiva sidan av anställningsrelationen blir allt viktigare, där 
det framförallt handlar om att vara medveten om de förväntningar som individen 
har på företaget vad gäller ömsesidiga åtaganden (Rousseau, 1995). 
 
 
5.3.1 Förväntningar 
 
För högt ställda förväntningar är en av de vanligaste källorna till missnöje bland 
medarbetarna och således viktigt att uppmärksamma i en tid av ökad rörlighet 
och minskad lojalitet gentemot företagen. Enligt vår mening är höga 
förväntningar än mer vanligt hos grupper av anställda med hög kompetens, 
såsom karriärkapitalister och nätverksanställda, då de dels känner sitt 
marknadsvärde, dels strävar efter att kontinuerligt öka sin anställningsbarhet. Ur 
företagens synvinkel är medvetenhet om riskerna med ouppfyllda förväntningar 
viktigt, då förlusten av medarbetare med framtida nyckelkompetens kan få en 
rad oönskade effekter för en organisation. Flera respondenter påpekar därför 
vikten av att lägga förväntningsribban på rätt nivå och för att lyckas med detta 
krävs förståelse för ursprungskällorna.  
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Turnley & Feldman (1999) menar att det framförallt är tre källor som bidrar till 
en individs bild av vad som skall ingå i relationen med arbetsgivaren. 
Förväntningar skapas till att börja med av de intryck som individen får genom 
möten med representanter från organisationen eller från olika former av 
informations- och marknadsföringsmaterial. De kan också uppstå som ett 
resultat av socialiseringsprocessen (Turnley & Feldman, 1999) eller genom 
individens egna tolkningar, vilka enligt Shore & Tetrick (1994) vanligtvis 
brukar ske på ett sätt som är förmånligt för dem själva.  
 
Mot bakgrund av detta menar Wanous (1975: i Hiltrop, 1995) att företagen 
redan från början bör sträva efter att förmedla en realistisk bild av 
organisationen, som visar såväl starka som svaga sidor, i stället för att försöka 
maximera enbart de positiva faktorerna. En respondent för ett liknande 
resonemang och menar att det är viktigt att vara tydlig redan i 
rekryteringsprocessen och avsätta tid för att den tilltänkte skall få träffa bl.a. 
arbetskamrater, sin chef och någon från HR. Anställda som tidigt får en 
realistisk syn på sin kommande arbetsgivare är även mindre benägna att uppleva 
att deras förväntningar inte har infriats (Wanous et al, 1992).  
 
I vår föregående studie om traineeprogram (Bengtsson & Daniels, 2001) såg vi 
exempel på faran med att överdriva de positiva aspekterna och de möjligheter 
individen kan förvänta sig. I strävan att locka de mest kvalificerade 
medarbetarna till företagets traineeprogram, fanns enligt vår mening en tendens 
att lova för mycket i marknadsföringen, vilket bidrog till höga förväntningar hos 
studenterna. Många program klarade sedan inte att leva upp till dessa 
förväntningar, vilket var en av orsakerna till att många traineer var missnöjda.  
 
Enligt Rousseau & Greller (1994) är missnöje ofta en följd av antingen 
inkongruens eller upplevda löftesbrott och författarna betonar därför vikten av 
en väl fungerande kommunikation mellan anställda och representanter för 
företaget. Vi menar att det även är av central betydelse att dialogen förs 
kontinuerligt, då det psykologiska kontraktet kännetecknas av att vara dynamiskt 
till sin natur, där nya förväntningar tillkommer med tiden (Herriot et al, 1997). 
Ett tillfälle där det blir extra viktigt med en öppen och tydlig dialog är i 
identifieringen av personer med framtida nyckelkompetens, där det enligt flera 
respondenter lätt uppstår förväntningar på att snabbt ta ett nytt steg i karriären.  
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Vi får även en känsla av att dessa individers förväntningar ibland är orimligt 
eller t.o.m. orealistiskt höga. Trots att de anställda själva ansvarar för sin egen 
karriär och anställningsbarhet tror vi att det är många som när de väl har 
identifierats som framtida nyckelkompetens, faller in i det gamla 
karriärtänkandet enligt trappstegsmodell där nästa steg är utstakat och klart. Vi 
menar att det fortfarande är individens ansvar att bibehålla sin 
anställningsbarhet, ta egna initiativ och visa att man är redo att ta ett steg till. 
Motsatt agerande kan leda till att företagets förväntningar på individen inte 
uppfylls, vilket enligt Robinson & Morrison (2000) ökar sannolikheten för att 
organisationen å sin sida inte infriar sina löften och åtaganden. 
 
För att få förväntningarna på realistiska nivåer och därmed minska risken för 
framtida missnöje krävs enligt vår och flera respondenters åsikt att cheferna tar 
ett större ansvar. De måste förstå vikten av tydlighet och leva upp till det som 
utlovats. Ett av de viktigaste verktygen de har till sitt förfogande är utvecklings- 
eller medarbetarsamtal (Axelsson, 1996), vilka används av en majoritet av 
företagen i vår studie. Under dessa tillfällen är det enligt en respondent viktigt 
att chefen är lyhörd för medarbetarnas förväntningar och eventuella önskemål 
gällande exempelvis andra arbetsuppgifter eller tjänster.  
 
I många av företagen genomförs idag utvecklingssamtal en gång per år och i 
några få, en gång per halvår. Mot bakgrund av Robinsson & Morrisons (2000) 
resonemang anser vi att dessa samtal bör utföras minst en gång per halvår eller 
oftare. Dessa bör sedan kompletteras med andra forum för utbyte, då ju mer en 
individ diskuterar och interagerar med representanter från organisationen, desto 
mer troligt är det att skillnaderna mellan upplevda åtaganden kan minimeras. 
Detta är enligt Robinson & Morrison (2000) något som i sin tur minskar risken 
för upplevda avvikelser mot vad som har avtalats. 
 
I samband med identifieringsprocessen vill vi också poängtera vikten av 
återkoppling och feedback. De flesta respondenter är ense om att någon form av 
återkoppling bör ske, men hur detta sker skiljer sig åt mellan företagen i vår 
studie. Vi anser att detta arbete måste fungera på ett tillfredsställande sätt och att 
en anställd som har identifierats som framtida nyckelperson får reda på detta, 
vilket ökar motivationen och lojalitetskänslan hos densamme. Det är dock 
viktigt att vara tydlig i återkopplingen och exempelvis klargöra vad 
identifieringen innebär och inom vilket tidsperspektiv det kan bli aktuellt med 
ett nytt steg i organisationen. Med hänsyn till ovanstående resonemang gällande 
förväntningar om snabbt avancemang är det annars lätt att individen inges falska 
förhoppningar, blir besviken när de upplevda löftena inte infrias och slutligen 
lämnar företaget.  
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5.3.2 När förväntningar inte infrias 
 
Oavsett hur medvetet företagen arbetar med ovanstående aspekter kommer det 
enligt flera respondenter alltid att dyka upp situationer där medarbetare känner 
att deras förväntningar inte har infriats. Upplevelsen av en avvikelse eller ett 
brott mot kontraktet är bl.a. ett resultat av tidigare erfarenheter, medarbetarens 
vaksamhet på hur organisationen uppfyller sina åtaganden och enligt vår mening 
också vilken grupp av anställda det handlar om. Morrison & Robinson (1997) 
hävdar att en individs vaksamhet bl.a. relateras till de personliga kostnaderna, 
vilket kan innebära huruvida en anställd har några jobbalternativ till hands eller 
inte. Personer med hög kompetens och högt marknadsvärde har i många fall 
möjligheter på annat håll och vi anser därför att denna grupp inte bara har höga 
förväntningar på exempelvis kompetensutveckling och utmanande tjänster, utan 
också är mer vaksamma på företagets fullgörandeplikt. Denna vaksamhet 
tillsammans med deras betydelse för företagets resultat och framgång (Axelrod 
et al, 2001), gör det än viktigare för företagen att uppmärksamma deras 
förväntningar och önskemål. 
 
Om en anställd skulle uppleva att ett avtalsbrott har begåtts kan det enligt 
Robinson & Rousseau (1994) medföra en rad oönskade reaktioner såsom lägre 
förtroende och engagemang för arbetsgivaren, samt en ökad benägenhet att 
lämna organisationen. Vilka konsekvenser den upplevda avvikelsen i slutändan 
får beror på situationen och hur individen tolkar densamma. Enligt Herriot et al 
(1997) är det inte bara innehållet i det psykologiska kontraktet som påverkar 
tolkningen, utan även processen för hur det eventuellt bryts. Om ett brott mot 
avtalet är oundvikligt p.g.a. exempelvis finansiella svårigheter, är det därför 
viktigt att företaget ger en sanningsenlig förklaring som rättfärdigar varför 
situationen har uppstått (Turnley & Feldman, 1999). En väl fungerande 
kommunikation och ett ärligt bemötande anser vi kan leda till ökad förståelse för 
den uppkomna situationen, samt att missnöje och besvikelse minskar. En 
orättvis behandling å andra sidan där individen inte respekteras i relationen 
förstärker enligt Brockner & Wiesenfeld (1996) missnöjet och ökar risken för att 
individen lämnar organisationen.  
 
Som vi har sett tidigare är det cheferna som har ansvaret för att medarbetarna 
trivs, att förväntningar infrias och att eventuella missnöjen reds ut. Flera 
respondenter menar också att cheferna i framtiden måste ta ett större ansvar för 
HR-frågor i allmänhet. De måste ha förståelse för vikten av kompetensfrågor 
och dagens nya anställningsrelation, samt kunna arbeta flexibelt och mer 
individanpassat för att företagen skall ha en större möjlighet att behålla framtida 
nyckelkompetens. Att skapa en sådan förståelse i organisationen är enligt vår 
mening en viktig uppgift för HR-funktionen, som bl.a. skall förse cheferna med 
adekvat utbildning och vara en diskussionspartner vid de tillfällen då det kan 
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behövas. För att få genomslag för dessa nya arbetssätt och tankegångar i hela 
företaget anser vi tillsammans med en majoritet av respondenterna att det är 
viktigt med stöd från högsta ledningsnivå. I flera företag är HR-funktionen idag 
representerat i ledningen, vilket tyder på att dessa frågor har fått ökat fokus.  
 
Många företag har dock en lång väg kvar att vandra både när det gäller 
förståelse i organisationen för vikten av kompetensfrågor och hur de skall arbeta 
praktiskt i en tid med nya karriärmönster, minskad lojalitet och ökad rörlighet. 
Alla respondenter är eniga om att kompetenta medarbetare blir allt viktigare och 
förväntningar som inte infrias och leder till missnöje kan få stora negativa 
konsekvenser för företaget. En person med viktig kompetens som väljer att 
lämna företaget tar inte bara med sig en stor mängd kunskap, utan skapar också 
höga kostnader.  
 
Enligt Kaye & Jordan-Evans (2000) varierar kostnaden för att ersätta en 
medarbetare med nyckelkompetens mellan 70 och 200 procent av den dennes 
årslön. Detta innefattar exempelvis en lägre produktivitet till dess att den 
nyanställde har kommit in i arbetet. Olijnyk (2001) menar att det kan ta upp till 
sex månader innan företaget är tillbaka på samma nivå som innan medarbetaren 
i fråga valde att lämna företaget. Det finns även en risk att en omtyckt och 
duktig person lockar över andra medarbetare till sin nya arbetsgivare (Zall, 
2000), vilket kan resultera i än större problem och kostnader. För att undvika 
detta gäller det således enligt vår och flera respondenters mening att skapa en 
större förståelse för den strategiska betydelsen av arbetet med att behålla 
framtida nyckelkompetens.  
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6. Slutsats 
 
 
 
 
 
 
Arbetsmarknaden är inne i en fas av förändring som påverkar såväl arbetsgivare 
som arbetstagare och många hävdar att det kommer att bli allt svårare att 
attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörligheten ökar och den forna 
anställningstryggheten som resulterade i långsiktiga anställningsrelationer har 
ersatts av trygghet genom anställningsbarhet, där det handlar om att skapa sig en 
portfölj av erfarenheter och färdigheter. Trots att individen idag har ansvaret för 
sin egen karriär, menar vi att företagen måste tillhandahålla verktygen, visa på 
möjligheterna och stödja individens utveckling på ett aktivt sätt för att kunna 
behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna. En individ som själv 
genom kontinuerligt lärande måste trygga sin karriär och framtida möjligheter 
till utmanande arbete, kommer med stor sannolikhet att söka sig till de företag 
som erbjuder de bästa utsikterna till kompetensutveckling och personlig 
utveckling. 
 
För att kunna bemöta efterfrågan på goda utvecklingsmöjligheter, anpassa 
organisationen efter nya karriärmönster och minska risken att duktiga 
medarbetare lämnar densamma, anser vi att företagen bör uppmuntra intern 
rörlighet. En förutsättning för detta är att individer som är intresserade av nya 
utmaningar på ett enkelt och tydligt sätt kan ta del av de möjligheter som finns 
inom organisationen. Nya arbetsuppgifter behöver dock inte alltid betyda byte 
av tjänst, utan vi ser någon form av intern projektpool som ett intressant 
komplement, där det finns möjlighet att medverka i ett projekt parallellt med 
ordinarie tjänst. I vissa fall tror vi att individen inte bara söker efter nya 
arbetsuppgifter, utan även har en önskan att prova på hur det är att arbeta i andra 
företag. Ett förslag skulle därför kunna vara att komplettera den interna 
projektpoolen med en motsvarande lösning inom ett gränsöverskridande nätverk 
med flera olika företag. Som ett resultat av detta tror vi att möjligheterna för att 
behålla duktiga medarbetare ökar genom att de tillsammans med deltagare från 
andra företag får en chans att medverka i utmanande projekt över 
företagsgränserna.  
 
 
 
 

”Den självklara slutsatsen är självklar först när man dragit sin slutsats.” 
(Hernes 1979: i Holme & Solvang 1991 s 15) 



Att behålla framtida nyckelkompetens – ett spel med nya regler?  Slutsats 
 

 85 

Projektarbete, utvidgade arbetsuppgifter och arbete i andra delar av 
organisationen är också exempel på metoder för erfarenhetsbaserad utbildning, 
vilket vi förespråkar som utgångspunkt för medarbetarnas kompetensutveckling. 
Problemet är att många anställda och även företag, först och främst förknippar 
kompetensutveckling med traditionell utbildning, trots att det huvudsakliga 
lärandet sker i det dagliga arbetet. Det är dock viktigt att tänka på att erfarenhet i 
sig inte är någon garanti för lärande, utan för detta krävs att individen reflekterar 
över sina handlingar. Vi menar därför att företagen borde skapa mer utrymme 
för systematisk reflektion utöver ordinarie utvecklingssamtal. 
Diskussionspartnern bör i detta fall inte vara den närmaste chefen, utan hellre en 
mentor, karriärcoach eller någon annan som inte finns i individens omedelbara 
närhet. 
 
Systematisk reflektion och en väl fungerande kommunikation mellan anställda 
och representanter för företaget tror vi även kan minska de höga förväntningar 
som anställda med identifierad nyckelkompetens ofta har. För högt ställda 
förväntningar är en av de vanligaste källorna till missnöje bland anställda och en 
medarbetare med framtida nyckelkompetens som lämnar företaget tar inte bara 
med sig en stor mängd kunskap, utan för också med sig stora kostnader. I tider 
med ökad rörlighet och minskad lojalitet är det således viktigt att 
uppmärksamma den enskilde individens förväntningar. Det handlar om att redan 
från början sträva efter att få dessa på mer realistiska nivåer genom att förmedla 
en sanningsenlig bild av företaget, tjänsten och utvecklingsmöjligheterna. 
Vidare menar vi att det är av central betydelse att dialogen mellan den anställde 
och dennes chef förs kontinuerligt, då det psykologiska kontraktet kännetecknas 
av att vara dynamiskt till sin natur där nya förväntningar tillkommer med tiden.  
 
Det gäller även att vara medveten om att det viktiga idag inte är vad företaget de 
facto gör, utan vilka förväntningar individen har på vad företaget har lovat och 
dennes upplevelse av huruvida dessa har infriats. Ibland kan förväntningar vara 
svåra att infria och det kommer alltid att dyka upp situationer där personer av 
missnöje eller bara rastlöshet och nyfikenhet väljer att gå till andra företag. 
Oavsett orsak anser vi att det är viktigt att företagen inte ser på individerna som 
förlorade anställda, utan snarare som potentiella återrekryteringskandidater. För 
att underlätta en eventuell återrekrytering är det dock viktigt med ett gott sista 
intryck och någon form av formaliserad relation som kan bidraga till att skapa 
en känsla av tillhörighet med sin tidigare arbetsgivare. I en tid av stundande 
kompetensbrist anser vi att företagen i större utsträckning bör arbeta 
systematiskt med dessa frågor och i framtiden kommer det troligtvis att bli allt 
vanligare med uttalade återrekryteringsstrategier.  
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För att minska risken för missnöje och öka sannolikheten att anställda söker sig 
tillbaka till företaget krävs att cheferna tar ett större ansvar för HR-frågor i 
allmänhet. Företagen möter idag en differentierad arbetsstyrka med en rad olika 
behov och preferenser och cheferna måste därför ha en förståelse för den nya 
anställningsrelationen och vikten av kompetensfrågor. Nya karriärmönster 
ställer också krav på förändring av förmåns- och belöningssystem, vilka vi anser 
bör knytas till meriter och prestation. Inom många företag är exempelvis vissa 
specifika förmåner knutna till en viss position, vilket försvårar en utveckling 
mot en flexibel organisation där anställda växlar mellan olika roller. Vi menar 
att det blir allt viktigare med lösningar där individen kan påverka lönestruktur 
och förmåner utifrån sin egen livssituation. Som en följd härav kommer det 
troligtvis att bli allt vanligare med lösningar som kompetensförsäkring och 
system där den anställde får en högre bruttolön och sedan kan välja fritt utifrån 
ett smörgåsbord av förmåner. Om företagen skall kunna behålla medarbetare 
med framtida nyckelkompetens är det viktigt att de anpassar sig till den nya 
anställningsrelationen, arbetar mer flexibelt och utgår från individuella 
preferenser. Kriget om kompetensen vinner den som lär sig spelets nya regler 
och spelar enligt dessa. 
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Appendix 
 

 

Intervjuguide 
 
 
Begrepp  
 
• Många företag arbetar idag med vad de kallar för ”high potentials”. Vad 

använder ni för begrepp för motsvarande grupp och vad lägger ni för 
betydelse i det? 

 
• Vad ser ni för skillnad på ”high potentials”, ”young professionals” och 

framtida nyckelpersoner? 
 
• Har ni kommit i kontakt med några andra begrepp som används av 

företagen? 
 
 
Arbetsmarknaden  
 
• Vilka anser ni vara de största förändringarna på arbetsmarknaden? 
  
• Det diskuteras mycket kring ökad rörlighet, är detta något som ni har märkt 

av? 
 
• Skall rörligheten ses som ett problem eller kommer den att bli ett problem? 

Går det att se den som en möjlighet? I så fall hur? 
 
• Hur kommer rörligheten att påverka långsiktiga utvecklingssatsningar för 

”high potentials”? 
 
• Hur ser ni på karriärbegreppet och är detta något som har förändrats under de 

senaste åren? Skiljer sig synen på karriär mellan ledningen och de anställda? 
 
 
Identifiering och utveckling   
 
• Hur arbetar ni med att identifiera ”high potentials”? Finns det enligt er något 

arbetssätt som är bättre än andra? 
 
• Har ni alltid arbetat på samma sätt med dessa frågor? Om inte, varför valde 

ni att byta tillvägagångssätt?  
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• En källa till missnöje hos ”high potentials” kan vara för högt ställda 

förväntningar.  
 
• Hur arbetar ni i rekryterings- och identifieringsprocessen för att undvika 

detta? 
 
• Sker det någon återkoppling till individen i samband med 

identifieringsprocessen? 
 
• Hos vem ligger ansvaret för de anställdas utveckling och lärande? 
 
• Behöver man arbeta med ”high potentials” på ett annat sätt än med övriga 

anställda? Varför/varför inte? 
 
 
Skapa lojalitet 
 
• Anser ni er ha en god kännedom om hur ”high potentials” tänker och 

resonerar? Hur har ni fått denna eller hur kan man uppnå den? 
 

• Hur försöker ni få de anställda att känna engagemang för och lojalitet 
gentemot företaget? Vad menar ni motiverar en ”high potential” att stanna 
kvar i ett visst företag? 

 
• Vad erbjuder ni ”high potentials” idag för att stanna kvar? 
 
• Vilken är den mest kritiska faktorn när det gäller att behålla ”high 

potentials”? 
 
• Tror ni att det är lämpligt med någon form av program för ”high potentials”?  
 
• Diskuterar ni dessa frågor med andra företag eller arbetar man internt? 
 
• Är det många motsvarande ”high potentials” som har slutat? 
 
• Bibehåller ni kontakt med de som slutat genom exempelvis någon form av 

nätverk? 
 
• Hur vanligt är det med återrekrytering? Är detta något som kommer att öka i 

betydelse i framtiden? 
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• Intervjuar ni anställda när de slutar för att få fram orsakerna till beslutet? 
Vem är i så fall ansvarig för dessa intervjuer? 

 
 
HR-avdelningens roll och arbete 
 
• Hur har HR-avdelningens roll förändrats under de senaste åren?  
 
• Går det idag att arbeta långsiktigt med kompetensfrågor?  
 
• Arbetar ni med någon form av ersättarplanering och hur fungerar den? 
 
• Hur hanterar ni en situation med dåliga chefer? 
 
• Hur upplever ni att den interna arbetsmarknaden fungerar? 
 
• Uppmuntrar ni intern rörlighet?  
 
• Arbetar ni med någon form av kompetensdatabas där det t.ex. går att matcha 

befintlig kompetens mot projekt och lediga tjänster? 
 
• Företagens värderingar blir allt viktigare för medarbetarna. Hur försöker ni 

tydliggöra företagets värderingar? 
 
• Arbetar ni med någon form av mentorskapsprogram? 
 


