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Bakgrund 
Medarbetarnas kompetens får en allt större betydelse för företagens konkurrenskraft. Detta innebär att företag kontinuerligt måste 
investera i mänskliga resurser för att bibehålla och utveckla den samlade kompetensen. Beslut om utvecklingsinsatser har 
omfattande konsekvenser och påverkar en organisation under lång tid. Trots detta har HR-debatten först under senare år börjat 
kretsa kring den strategiska betydelsen av kompetensförsörjning. Delade meningar råder dock fortfarande om hur 
personalfunktionen bör organiseras för att stödja kompetensförsörjningen på bästa sätt. Decentralisering och outsourcing av 
HR-aktiviteter är aktuella tendenser som får konsekvenser för hur kompetensfrågor hanteras. Decentralisering innebär att uppgifter 
som traditionellt hanterats av personalavdelningar i allt större utsträckning delegeras till linjechefer, som därmed får större ansvar 
för kompetensförsörjningen. Outsourcing av HR-aktiviteter är kontroversiellt då det i hög grad påverkar företags strategiskt viktiga 
kompetensförsörjning.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att förstå sambandet mellan HR-funktionens struktur och förutsättningarna att bedriva strategisk 
kompetensförsörjning.  
 
Metod 
Studien bygger huvudsakligen på teorier som behandlar organisationsstruktur, HRM och kompetensförsörjning. Intervjuer har 
genomförts med två representanter från SAAB respektive två från Volvo för att illustrera den undersökta problematiken med två 
kontrasterande exempel från näringslivet.  
 
Resultat 
Sambandet mellan HR-funktionens struktur och kompetensförsörjningen är ett företagsspecifikt och abstrakt fenomen. Detta 
försvårar förutsättningarna att göra normativa anspråk på relationen mellan HR-funktionen och kompetensförsörjningen. 
Anledningen är att HR-funktionens roll såväl som kompetensutvecklingen i hög grad är implicita fenomen som är ”dolda” i företags 
kultur och arbetssätt. De strukturella förutsättningarna kan därför bara delvis användas för att förstå förutsättningarna för strategisk 
kompetensförsörjning. En djupare förståelse för kompetensförsörjningens förutsättningar kräver ett helhetsperspektiv som 
inbegriper företags affärsverksamhet, värderingar och omvärldssituation. En sådan förståelse kan i hög grad ses som förbehållen 
personer med nära anknytning till företaget, vilket delvis kan förklara varför outsourcing av kompetensförsörjning inte är etablerat 
i näringslivet. 
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Background  
The competence of the workforce is given increasing importance as a determining factor for the competitiveness of companies. This 
implies that companies must make continuous investments in its human resources in order to maintain and develop their 
accumulated competence. Decisions regarding competence development have significant consequences and affect an organization 
for a long period of time. Nevertheless, it is only recently that the HR-debate has begun to focus on the strategic importance of 
competence development. However, opinions still differ as to how the personnel function should be organized in order to support 
the companies’ competence development in an effective manner. Decentralization and outsourcing of HR activities are current 
trends that have consequences for the ways in which companies deal with competence-related issues. Decentralization implies that 
tasks, traditionally carried out by HR departments, to a greater extent are delegated to line managers. Thus, operational managers 
are given greater responsibility for securing relevant competence in their department. Outsourcing of HR activities is a controversial 
issue since it has considerable consequences for the strategically important competence development of companies.  
 
Purpose 
The purpose of the study is to understand the relation between the structure of the HR function and the conditions for strategic 
competence development.   
 
Metod 
The study is mainly based upon theories concerning organizational structure, HRM and competence development. Interviews have 
been carried out with two representatives from SAAB and two from Volvo. These companies were chosen with the purpose of 
illustrating the studied problem using two contrasting solutions of HR-organizations.  
 
Conclusions 
The relation between the structure of the HR function and competence development is a company-specific and abstract 
phenomenon. Therefore, the possibility of drawing normative conclusions regarding the mentioned relation is limited. The role of 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Kunskapsekonomi är en term som ofta används för att beskriva dagens ekonomi, där företags 

värdeskapande i allt större utsträckning kretsar kring immateriella dimensioner som idéer och 

kompetens (Edvinsson 1998; Grant, 1996; Drucker, 1969). Edvinsson (1998) menar att värde i 

kunskapsintensiva företag skapas i relationen och samspelet mellan de involverade aktörerna 

snarare än i produktionsverksamheten. Det faktum att kunskap har blivit den viktigaste 

produktionsfaktorn innebär att fokus har förflyttats från investeringar i traditionellt kapital till 

investeringar i individer (Nilsen & Högström, 1995). Antilla (1997) beskriver medarbetarnas 

förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför som den viktigaste faktorn för företags framgång. 

Detta synsätt har medfört att företag i allt högre utsträckning värderas som en funktion av dess 

inneboende kunskap och kompetens (Hansson, 1999). Speciellt viktigt är detta i 

kunskapsintensiva företag där medarbetarna utgör den viktigaste resursen (Edling, 2000).  

 

Kompetensens ökade betydelse för konkurrenskraften innebär att företag kontinuerligt måste 

investera i mänskliga resurser för att bibehålla och utveckla den egna kompetensen (Stevrin, 

1986). Kompetensförsörjning handlar enligt Eriksson & Forsberg (2003) om företagets arbete 

med att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål. Beslut om 

utvecklingsinsatser har omfattande konsekvenser och påverkar en organisation under lång tid. 

Trots detta har debatten först under senare år börjat kretsa kring den strategiska betydelsen av 

kompetensförsörjning (Eriksson & Forsberg, 2003).  

 

Det strategiska värdet av kunskap och personalresurser uppmärksammas i management-

åskådningen Human Resource Management (HRM) (Price, 2004; Lipiec 2001; Bartlett 2001). I 

samband med HRMs utbredning har begreppet personal i allt större utsträckning ersatts av det mer 

värdeladdade begreppet Human Resource (HR). HRM har bidragit till att förändra synen på 

personalavdelningen från administrativ stödfunktion till en strategiskt viktig funktion (Crainer, 

1999). En central tanke inom HRM är att integrera personalarbetet med affärsmässiga aspekter, 

vilket anses kunna leda till ökad effektivitet och måluppfyllelse (Boxall, 1994). HRM förespråkar 

vidare att personalrelaterade frågor som kompetensförsörjning skall ske med helhetsperspektiv 

och med utgångspunkt i företagets verksamhetsmål och strategi (Price, 2004).  
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Parallellt med den förändrade synen på företagets mänskliga resurser har decentralisering och 

outsourcing av HR-aktiviteter bidragit till att förändra de strukturella förutsättningarna för 

personalarbetet (Axelsson, 1997). Brewster & Holt Larsen (2000) konstaterar att Sverige är det 

land i Europa där decentralisering av personalarbete varit mest påtagligt under 90-talet. En följd 

av decentraliseringen är att uppgifter som traditionellt hanterats av personalavdelningar i allt 

större utsträckning integreras i affärsenheternas verksamhet, vilket har fått till följd att linjechefer 

tilldelats allt större ansvar för kompetensförsörjningen (Price, 2004). Outsourcing av HR-

aktiviteter är ett aktuellt fenomen som på sikt innebär att interna personalavdelningar kan komma 

att ersättas, delvis eller helt, av externa leverantörer (Bergström & Sandoff, 2000). Förespråkare 

för outsourcing av HR-aktiviteter lyfter fram fördelen med att resurser frigörs för att stärka HR-

funktionens strategiska roll i organisationen, eftersom den administrativa arbetsbelastningen 

minskar (Hedlund & Åberg, 2004). Andra argument är att outsourcing kan leda till 

kostnadseffektivisering och att externa parter kan lösa HR-uppgifter mer effektivt än en intern 

HR-funktion (Davidsson, 1998; Prickett, 1998). Kritiker till outsourcing framhäver svårigheten 

att påvisa direkta samband mellan outsourcing av HR-aktiviteter och kostnadsbesparingar. 

Dessutom kräver HR-frågor som rekrytering och utbildning kännedom om företagets kultur och 

verksamhet, vilket en extern part saknar (Pickard, 2000).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns indikationer på att kompetensens strategiska betydelse och HRMs centrala idéer har 

etablerats bland svenska företag. Ett flertal svenska storföretag har exempelvis utvecklat 

handlingsplaner för att stärka den strategiska förankringen i personalarbetet (Hedlund & Åberg, 

2004). Inom den akademiska debatten såväl som i näringslivet råder dock delade meningar om 

hur HR-funktionen bör vara strukturerad. En artikel av Norberg (2001) pekar på att svenska 

företag uppvisar stora skillnader i hur HR-arbetet organiseras och struktureras, bland annat med 

avseende på graden av decentralisering och outsourcing av HR-aktiviteter. Norberg (2001) 

konstaterar exempelvis att den traditionella personalfunktionen i Pharmacia & Upjohn har 

outsourcats och decentraliserats, medan ABB nyligen har valt att satsa på ett centraliserat, internt 

HR-center. Outsourcing och decentralisering avgör strukturella aspekter av HR-funktionen som 

ansvarsfördelning, kommunikationsvägar och koordinering, vilket även kan väntas få 

konsekvenser för kompetensförsörjningen.  
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Volvo1 och Saab är exempel på globala, kunskapsintensiva industriföretag som uppmärksammat 

den strategiska betydelsen av kompetens, vilket framgår av följande citat;  

” Det kan tyckas som tomma ord. Men den viktigaste resursen är faktiskt vår personal, vilket också 

uttrycks i Volvos företagsfilosofi.”  

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 

”I ett kunskapsintensivt företag som Saab är medarbetarnas kompetens och engagemang avgörande 

framgångsfaktorer.”  

(Saabs Personalpolicy, s.5) 

Gemensamt för Saab och Volvo är att en betydande del av ansvaret för kompetensförsörjningen 

har decentraliserats till operativa nivåer. En skillnad företagen emellan är dock inställningen till 

outsourcing av HR-aktiviteter. Inom Volvokoncernen pågår en omfattande förändring av 

personalarbetet med benämningen Human Resource Transformation, där outsourcing av HR-

aktiviteter spelar en central roll. Förändringen kommer på sikt innebära att lokala 

personalavdelningar försvinner och att antalet anställda inom HR-funktionen reduceras påtagligt. 

Till motsats från Volvo har Saab valt att behålla en traditionell struktur, där 

personalavdelningarnas närvaro spelar en viktig roll i personalarbetet.  

 

Debatten om HR-funktionens struktur utgör en intressant utgångspunkt för att förstå hur 

strukturella aspekter av HR-funktionen påverkar företags förutsättningar att bedriva strategisk 

kompetensförsörjning. Decentralisering och outsourcing av HR-aktiviteter innebär att 

personalfrågor delvis hanteras utanför HR-avdelningens ansvar. En intressant problematik är 

därmed huruvida detta är förenligt med HRMs grundtanke att kompetensrelaterade frågor bör 

utgå från företagets mål och strategi. Vilka konsekvenser får decentralisering och outsourcing för 

samordning och koordinering av kompetensförsörjningen? 

 

Ur ett större perspektiv ger HR-funktionens strukturlösningar även en indikation om de 

värderingar som präglar personalarbetet i företagen. För att uppnå en djupare förståelse av det 

studerade fenomenet är det därför även motiverat att undersöka de bakomliggande motiven till 

HR-funktionens struktur. 

 
1 Företagets fullständiga namn är AB Volvo men benämns genomgående Volvo i uppsatsen. 
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1.3 Syfte  

Syftet med studien är att förstå sambandet mellan HR-funktionens struktur och förutsättningarna 

att bedriva strategisk kompetensförsörjning.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner och avgränsningar  

I denna uppsats görs en åtskillnad mellan betydelsen av begreppen HR-avdelning, HR-funktion 

och HR-organisation. HR-avdelning kan i detta sammanhang likställas med det traditionella 

begreppet personalavdelning. Begreppet HR-funktion skall ses som en övergripande definition av 

det systematiska arbetet med personalrelaterade frågor, oavsett på vilken nivå i organisationen 

detta arbete sker. Med begreppet HR-organisation avses de strukturella aspekter som fångar hur 

och var personalrelaterade frågor hanteras. Ett företag har därför alltid en HR-funktion och en 

HR-organisation, även om det helt saknar HR-avdelning. Dessa definitioner har sitt ursprung i 

Bredin & Söderlund, (2004:1). Det empiriska underlaget grundas på företagens utsago om hur 

HR- och kompetensförsörjningsarbetet bedrivs eller kommer att bedrivas i framtiden. Denna 

avgränsning innebär att studien behandlar förutsättningarna för strategisk kompetensförsörjning i 

ett konceptuellt och hypotetiskt perspektiv, utan anspråk på att ta reda på hur det verkligen 

fungerar, eller hur det borde bedrivas. Under studiens gång uppdagades att Volvos förändring av 

HR-funktionen inte kommer att anta exakt de former som beskrivs i studien. Denna studie syftar 

endast till att behandla de förutsättningar som det empiriska underlaget utgjorde vid tidpunkten 

för analysen. 

 

1.5 Tidigare studier och uppsatsens bidrag 

Enligt Ellström (2004) kan man urskilja två forskningsinriktningar inom kompetensförsörjning. 

Den första syftar till att presentera modeller för behovsanalyser, val av metoder för olika typer av 

kompetensutveckling eller utvärdering av effekter. Gemensamt för denna forskning är att den har 

en normativ ansats, det vill säga den syftar till att utveckla och föreskriva en viss metod för 

kompetensutveckling. Den andra forskningsinriktningen handlar om olika försök att empiriskt 

beskriva och analysera de strategier och metoder för kompetensförsörjning som företag faktiskt 

tillämpar. Ellström (2004) menar att få studier hittills har behandlat detta område. Denna studie 

hör till den senare inriktningen, och ämnar därmed bidra till ett relativt outforskat område inom 
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kompetenslitteraturen. Ambitionen att öka förståelsen för HR-strukturens betydelse för strategisk 

kompetensförsörjning, vilket är ett bidrag till debatten om HR-funktionens roll. 

 

1.6 Disposition 

1. Inledning 

I det inledande avsnittet introduceras problemområdet och studiens syfte. Vidare presenteras 

vilka avgränsningar som har gjorts samt studiens vetenskapliga bidrag.  

2. Metod 

Metodavsnittet syftar till att redogöra för ställningstaganden och praktiskt tillvägagångssätt samt 

att reflektera över hur dessa har påverkat uppsatsens innehåll och utformning.  

3. Referensram 

Detta kapitel syftar till att presentera de begrepp och teorier som har bidragit till förståelsen för 

problemområdet. Avsnittet redogör för synsätt och teorier inom olika forskningsområden i ett 

försök att väva samman ett analysredskap som angriper problemområdet från olika perspektiv.   

4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska underlag som ligger till grund för att förstå sambandet 

mellan HR-funktionens utformning och företags förutsättningar för strategisk 

kompetensförsörjning. Avsnittet baseras på resultaten av intervjuer med fyra respondenter från 

Saab och Volvo. 

5. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys med utgångspunkt i det empiriska materialet och den 

teoretiska referensramen. Analysen avser att urskilja mekanismer och förklaringsgrunder för att 

skapa förståelse för sambandet mellan de studerade företagens HR-struktur och 

kompetensförsörjningen.  

6. Slutdiskussion 

I detta kapitel identifieras logiken i den presenterade analysen, vilket syftar till att bygga en 

bredare teoretisk förståelse för det studerade fenomenet  

7. Förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis presenteras intressanta upptäckter som faller utanför ramen för uppsatsens syfte, 

med avsikten att stimulera till vidare studier. 
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2 Metod 
 

Metodkapitlet är uppdelat i tre övergripande avsnitt; Tre principiella val, Praktisk metod 

samt Metoddiskussion. Dessa syftar till att redogöra för författarnas ställningstaganden 

och praktiska tillvägagångssätt, samt reflektera över konsekvenserna av dessa. 

Ambitionen är att ge läsaren möjligheten att själv ta ställning till studiens trovärdighet 

och generaliserbarhet. 

 

2.1 Tre principiella val 

Enligt Paulsson (1999) innebär utformandet av en undersökningsmetod att en forskare ställs 

inför tre principiella val, vilka kategoriseras som val av vetenskapsteoretiskt förhållningssätt, 

undersökningsansats, samt angreppssätt. Detta kapitel syftar till att reflektera över dessa val, samt 

de grundläggande värderingar och syn på forskning som därigenom har kommit att påverka 

genomförandet och resultatet av denna studie.  

2.1.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) såväl som Patel & Davidsson (1994) är det primära syftet med 

all form av vetenskaplig forskning att skapa kunskap. Det finns dock olika definitioner av vad 

som krävs för att kunskap ska kunna kategoriseras som vetenskaplig, speciellt inom 

samhällsforskningen. Lundahl & Skärvad (1999) ger en förklaring till hur en vetenskaplig 

undersökning skall utformas. Den skall: 

 vara inriktad på att ge teoretiska bidrag 

 vara upplagd och genomförd enligt vetenskapliga arbetsmetoder 

 

Denna uppsats ämnar bidra till kunskapsbasen inom HR och kompetensförsörjning, vilket 

innebär att intentionen finns att uppfylla det första kriteriet för vetenskaplighet. Detta avsnitt är 

således viktigt för att diskutera och behandla det andra kriteriet, formulerat av Lundahl och 

Skärvad (1999): På vilket sätt och i vilken utsträckning har de arbetsmetoder som legat till grund 

för uppsatsen varit vetenskapliga?  

 

Det finns skilda vetenskapsteoretiska inriktningar som förespråkar olika angreppssätt för att en 

undersökning skall kunna kategoriseras som vetenskaplig. Positivismen, en åskådning som har sitt 
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ursprung i den naturvetenskapliga forskningsmodellen, sätter stor tillit till behovet av empirisk 

observation. Det huvudsakliga budskapet är att teorier och förklaringar saknar trovärdighet om 

de inte grundas på observation eller kan bekräftas genom observation (Denscombe, 2004). 

Denna förutsättning för vetenskaplighet uttrycks av den så kallade verifierbarhetsprincipen, vilket 

innebär att en teoretisk utsaga skall kunna översättas till verifierbara empiriska observationer 

(Patel & Davidson, 1994). En kritik som riktas mot den positivistiska verklighetsuppfattningen är 

att den sociala verkligheten enbart existerar genom människors handlingar och därför har 

människan också möjlighet att påverka den (Rosengren & Arvidsson, 1992). Det kan hävdas att 

detta är fallet med den här studien då den behandlar människor och deras agerande i 

företagsorganisationer, vilket tillsammans utgör en komplex, social verklighet. Den studerade 

verkligheten kan därför inte sägas vara entydig, utan varierar med vem som upplever och tolkar 

den. I likhet med positivistiska ideal har denna studie utförts med intentionen att vara så objektiv 

som möjligt, men metoden och resultatet har påverkats av nödvändigheten i att hela tiden tolka 

det studerade. Det är därför angeläget att diskutera vilken roll tolkning har i en vetenskaplig 

studie.  

 

Ett förhållningssätt inom vetenskapsfilosofin som ger utrymme och värde åt tolkningar är 

hermeneutiken, vilket också kan översättas som tolkningslära. Kärnan i den hermeneutiska läran 

är att man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen 

(Patel & Davidsson 1994). En liknande definition görs av Denscombe (2004) som kallar 

åskådningen interpretivism. Denscombe (2004) menar att den sociala verkligheten är konstruerad 

av och tolkas av människor, vilket innebär att den inte kan sägas existera av sig själv. Ur en 

interpretivistisk synvinkel är verkligheten en social produkt, som är konstruerad i människors 

medvetande och underbyggd genom deras interaktion med varandra. Detta får betydande 

konsekvenser för synen på forskning eftersom det innebär att det skulle vara omöjligt att erhålla 

objektiv kunskap om sociala fenomen (Denscombe 2004). I ett hermeneutiskt såväl som ett 

interpretivistiskt förhållningssätt präglas studien nämligen av forskarens tolkningar, värderingar, 

subjektiva åsikter och mer eller mindre medvetna förutfattade meningar om den verklighet som 

skall studeras (Denscombe 2004, Patel & Davidsson 1994). Detta resonemang är mycket viktigt 

för denna studie, då undersökningen innehåller många tolkningar och ställningstaganden, 

baserade på teorier och respondenternas åsikter och uppfattningar. 

 

Inom hermeneutiken anses det viktigt att se helheten i det som studeras, vilket betecknas som en 

förutsättning för att till fullo förstå det studerade problemet (Alvesson & Sköldberg, 1994). 



METOD 

9 

Denna tolkning av helheten måste sedan kompletteras med en studie av mindre beståndsdelar 

och detaljer, vilka alla inverkar på helhetsbilden (Patel & Davidsson 1994). Det finns ingen 

bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningen, utan det är en konstant process som hela 

tiden utvecklas utifrån helhet, delar, subjekt, objekt och perspektivförskjutning (Patel & 

Davidsson 1994). Denna liknelse kan användas för att beskriva genomförandet av denna studie. 

Arbetet med att definiera problemområdet och utforma följdriktiga intervjufrågor har skett 

genom en kontinuerlig växelverkan mellan studier av teorier och empiriska undersökningar. En 

liknande växelverkan har förekommit i sammanställningen av det empiriska underlaget och 

analyserandet av detsamma. Drivkraften i tolkningsarbetet har varit den teoretiska referensramen, 

som har utgjort ett förklaringsinstrument för att tolka de empiriska observationerna. 

 

Förförståelse och paradigm 

En viktig aspekt inom hermeneutiken är att forskaren måste vara medveten om att studieobjektet 

kommer att studeras och tolkas utifrån en förförståelse, bestående av känslor, tankar och kunskap 

som forskaren har inför tolkningen. Förförståelsen har i detta fall främst byggts upp av en 

litteraturstudie av problemområdet. Det innebär att undersökningen har präglats av en 

förförståelse som bygger på rådande teoribildning på området. Vetenskapsteoretikern Kuhn för i 

sin diskussion om vetenskapliga paradigm ett liknande resonemang om hur forskarens redan i 

utgångsläget för studien är påverkad av olika faktorer (Lundahl & Skärvad, 1999). Kuhn 

definierar begreppet paradigm på följande sätt: 

”De allmänt erkända vetenskapliga landvinningar, som för en tid står som modeller för problem och 

lösningar för ett visst vetenskapligt samfund” 

(Kuhn, i Lundahl & Skärvad, 1982, s.36) 

Ett paradigm är något som vetenskapssamhället vid en viss tidpunkt väljer att utgå från. Det är 

ingen slutsats för en diskussion utan snarare en förutsättning (Nordenfelt 1993). Enligt Kuhn är 

kunskap kumulativ om man bedriver vetenskap inom ett etablerat paradigm. Det innebär att den 

kunskap som genereras är direkt applicerbar på den tidigare kunskapen, och att kunskaper kan 

staplas på varandra likt byggstenar (Lundahl & Skärvad 1999). Att forska inom ett paradigm 

innebär kanske inga vetenskapliga revolutioner, men det är värdefullt för att till exempel klargöra 

ett paradigms gränser (Lundahl & Skärvad 1999).  

 

Denna uppsats kan sägas vara skriven inom det paradigm som tillskriver kompetensförsörjning 

en strategisk roll, vilket är den dominerande uppfattningen bland teoretiker och praktiker på 

HRM-området (Price, 2004, Lipiec, 2001 m.fl.). Det innebär att undersökningen främst avser att 
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öka precisionen i den vetenskapliga kunskapen om fenomenet kompetensförsörjning. En 

konsekvens av detta teorinära och distanserade förhållningssätt till empirin kan vara att metoden 

därmed tillskriver de bakomliggande teorierna alltför stort värde. Valet av undersökningsansats är 

därför mycket viktigt att reflektera över.  

2.1.2 Val av undersökningsansats 

Valet av undersökningsansats påverkar hur den producerade kunskapen förhåller sig till teorin. 

Två motsatta sätt som beskriver hur empiri och teori relaterar till varandra är induktion och 

deduktion (Patel & Davidsson, 1994). Gemensamt för dem båda är att forskaren vill ge upphov 

till nya teorier som bättre förklarar verkligheten. Däremot skiljer sig dessa två angreppssätt 

markant i ansatsen till hur vetenskaplig kunskap skall produceras. Patel och Davidsson (1994) 

beskriver en induktiv ansats som en process där forskaren utifrån ett empiriskt underlag bildar en 

teori för att förklara ett visst fenomen. Forskaren försöker därigenom dra vissa generella 

slutsatser utifrån det begränsade empiriska underlag som har legat till grund för undersökningen. 

Den deduktiva metoden baseras på teorin, vilken sedan testas empiriskt för att generera nya 

teorier (Patel & Davidsson 1994). En forskare som fördjupar sig i teorin för att hitta frågor till 

sina intervjuer använder sig exempelvis av en deduktiv metod. Patel & Davidsson (1994) kallar 

induktion för ”upptäckandets väg” och deduktion för ”bevisandets väg”. Det problematiska med 

en induktiv metod är att den utgår från att verkligheten kan tolkas och förstås helt objektivt och 

fritt från värderingar, vilket skapar utrymme för feltolkningar. Den deduktiva metoden är inte 

heller den fri från svagheter, eftersom den utgår från att verkligheten kan beskrivas enbart med 

hjälp av logiska resonemang (Molander, 1988).   

 

De induktiva och deduktiva ansatserna till teoribildning är inte lika lätta att särskilja i praktiken. 

De är dessutom beroende av varandra: teorier som används för deduktion har alltid uppkommit 

genom observerade företeelser och är således skapade genom induktion (Rosengren & Arvidsson, 

1992). Det faktum att ansatserna är diametralt motsatta innebär att undersökningar i regel 

befinner sig någonstans mellan dessa (Lundahl & Skärvad, 1982). Att bara konstatera att denna 

studie ligger någonstans i intervallet mellan deduktion och induktion fyller inget syfte. En 

diskussion om vilka drag av respektive ansats som präglar studien är dock relevant i 

sammanhanget.  

 

Denna studie grundas i en deduktiv ansats, eftersom utgångspunkten för att förstå 

problemområdet är en litteraturstudie av teoretiska förklaringar av verkligheten. Metoden 

uppvisar dock även induktiva inslag, exempelvis genom att förberedande intervjuer till stor del 
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har bidragit till referensramens utveckling och undersökningens utformning. Dessa intervjuer 

tjänade till att utveckla den teoretiska bilden av problemområdet. Vidare var det de empiriska 

förutsättningarna som frammanade fokuseringen och syftesformuleringen i denna studie, i de fall 

den teoretiska referensramen uppvisade en bristande förklaring till det studerade fenomenet.  

 

Denna balans och växelverkan mellan induktiv och deduktiv metod har varit viktig för att skapa 

förståelse för problemområdet och för att indikera vilka begrepp och teorier som är viktiga för 

det studerade fenomenet. Målet var att skapa en helhetssyn som tog hänsyn till de faktorer som är 

kritiska för HR-funktionen och kompetensförsörjningen. Detta kan liknas vid beskrivningen av 

hermeneutiken, där hänsyn till både helhet och delar poängteras (Patel & Davidsson, 1994). Det 

är således en interaktion av empiriska data och teoretiska begrepp som tillsammans utgör 

utgångspunkten för undersökningens ansats. Konsekvensen av detta är att undersökningens 

resultat kommer att vara präglat av den förförståelse som följer av en föreberedande litteratur- 

och empiristudie. Vilken effekt detta får för denna studies trovärdighet kommer att tas upp i 

avsnitt 2.3.3 Generaliserbarhet..   

2.1.3 Val av angreppssätt 

Det är allmänt vedertaget att det tillvägagångssätt som används för insamlandet av material till 

studien bör ha en koppling till studiens syfte (Patel & Davidsson 1994; Holme & Solvang 1997 

m.fl.). Enligt Patel och Davidsson (1994) kan undersökningar sägas vara explorativa, deskriptiva 

eller hypotesprövande till sin karaktär, beroende på vilken typ av kunskap de avser att producera. 

Valet av angreppssätt är relevant att diskutera då det påverkar förutsättningarna för metodvalet 

för insamling, bearbetning och analys av information. Yin (1994) menar att en explorativ studie 

kännetecknas av att den besvarar frågan ”vad”, medan en deskriptiv studie relaterar till ”hur” 

och ”varför”. Denna studie kan i huvudsak beskrivas som deskriptiv då den avser att förklara och 

skapa förståelse för organisatoriska processer och strukturer. Undersökningen av de två företagen 

utgör dock ett explorativt inslag. I denna uppsats utgör den teoretiska referensramen länken 

mellan det explorativa och deskriptiva angreppssättet. Detta resonemang kring studiens 

angreppssätt stärker kopplingen till hermeneutiken, där perspektivförskjutning framställs som en 

naturlig del i metoden. 

 

Insamlingsmetoden för empiri brukar kategoriseras som antingen kvantitativ eller kvalitativ. 

Kvantitativa metoder kännetecknas främst av att de används till att förklara olika företeelser, ofta 

med hjälp av statistik (Patel & Davidsson, 1994). Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) syftar 

kvalitativa metoder mer till att öka förståelsen för det studerade problemet genom en 
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djuplodande analys av en mångtydig empiri. En liknande definition görs av van Maanen (1979), 

som betonar att en kvalitativ metod mäter betydelsen och inte frekvensen av ett fenomen, vilket 

innebär en tydlig distinktion mot det kvantitativa angreppssättet. Eftersom det centrala problemet 

för denna studie handlar om att förstå hur människor och organisationer agerar och relaterar till 

varandra, motiverar detta valet av en kvalitativ metod.  

 

Undersökningen har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie. Fallstudier tillämpas främst för 

att uppnå ett djup i förståelsen om enskilda fenomen (Merriam, 1998; Eisenhardt, 1989), vilket är 

högst aktuellt i det här fallet.  Merriam (1998) menar att fallstudiens huvudsakliga syfte är att 

utforska snarare än att bekräfta. Även Yin (1994) ser fallstudier främst som en metod för att 

förklara det undersökta fenomenet, snarare än den verkliga situationen. Dessa åskådningar ligger 

båda i linje med syftet med denna uppsats. Valet av fallstudie som undersökningsmetod får även 

konsekvenser för generaliserbarheten av denna studie, vilket kommer att behandlas i 

metoddiskussionen under avsnitt 2.3.3 Generaliserbarhet.  

 

2.2 Praktisk metod 

Faktainsamling och sammanställning av fakta utpekas av Lundahl & Skärvad (1982) som centrala 

delar av vetenskapliga undersökningar. För att styrka undersökningens vetenskapliga förankring 

redovisas i följande avsnitt hur dessa processer ledde fram till resultaten. Avsnittet omfattar en 

diskussion om förberedelsen av undersökningen, insamlandet av empiri genom intervjuer, samt 

bearbetning och analys av data.  

2.2.1 Planering & förberedelser 

Arbetet inleddes med studier av det material inom problemområdet som tidigare samlats in och 

dokumenterats av andra, det vill säga sekundärkällor. Studier av sekundärkällor är enligt 

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) lämpliga för att ge en överblick av hur problemområdet 

uppfattas i litteraturen samt kartlägga olika synsätt på ett visst problem. Sekundärdata är även 

viktiga med tanke på att det slutliga resultatet ska relateras till och diskuteras mot bakgrund av 

redan existerande kunskap (Paulsson, 1999). Förstudien omfattade litteratur och artiklar inom 

HRM, strategi och kompetensförsörjning. I denna orienterande fas spelade även informella, 

explorativa telefonintervjuer med representanter från rekryterings- och bemanningsföretag en 

viktig roll. Wärneryd et al (1990) konstaterar att denna form av intervjuer med speciellt insatta 

personer är värdefulla för att belysa det studerade fenomenet och ge uppslag till intressanta frågor.  
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I egenskap av experter inom personalarbete har dessa respondenter en god överblick av HR-

tendenser i näringslivet och hur kompetensfrågor hanteras i företagen. Kontakterna gav en 

indikation om relevanta och aktuella problem förknippade med kompetensförsörjning. Med 

utgångspunkt i dessa inledande intervjuer byggdes grunden till den teoretiska referensramen. 

Denna kompletterades sedan under arbetets gång i takt med att förståelsen för det undersökta 

fenomenet ökade under empirinsamlingen. Den ökade förståelsen för problemområdet innebar 

även att syftet liksom undersökningsfrågorna konkretiserades då det blev tydligare vad som var 

rimligt att genomföra.  

 

Intervjuguider 

Eftersom studien handlar om att analysera delvis abstrakta fenomen i organisationer utgörs den 

viktigaste informationskällan av de individer som är medlemmar av dessa organisationer, det vill 

säga de anställda. Djupintervjuer med representanter från de studerade företagen blev därför det 

naturliga valet för datainsamling. En stor fördel med intervjuer som metod för datainsamling är 

enligt Darlington & Scott (2002) möjligheten att omedelbart reda ut oklarheter och att ställa 

följdfrågor för att utveckla respondentens resonemang. Intervjuernas syfte var att ge en bild av 

organisationernas personalarbete och HR-funktionens roll. I denna typ av situation, där forskaren 

vill ge respondenten utrymme att själv påverka intervjuns riktning och utveckla sina resonemang, 

är en intervjuguide enligt Kvale (1997) att föredra framför en detaljerad frågelista. Kvale menar 

att intervjuguiden ska innehålla de ämnen som är föremål för undersökningen och ange i vilken 

ordning dessa ska tas upp. Intervjuguiderna (se Bilaga 1-3) i denna undersökning innehåller 

förslag till frågor kategoriserade efter det ämnesområde de berör, men dessa utgjorde endast 

underlag för fria diskussioner. Wärneryd et al (1990) menar att frågeformuleringen bör föregås av 

en noggrann genomgång av vilka variabler som är väsentliga att ta med i undersökningen. I detta 

avseende spelade den orienterande fasen en viktig roll då den ökade förståelsen för det 

undersökta området och lade grunden till intervjuguiden. Den innebar att intervjuerna 

genomfördes med relativt god kunskap om problemområdet, vilket öppnade vägen för 

följdfrågor. Intervjuguiden modifierades liksom referensramen under arbetets gång då behov 

uppstod av att komplettera och utveckla undersökningen.  

 

Urval av företag och respondenter 

Utgångspunkten vid val av företag för den empiriska undersökningen var ambitionen att jämföra 

två företag där HR-organisationen såväl som synen på HR-funktionens roll i kompetensarbetet 

uppvisade skillnader. Volvo utgör dessutom ett aktuellt exempel då förändringen av HR-



METOD 

14 

funktionen pågår i skrivande stund. Valet av Volvo fick dock konsekvenser för studiens 

inriktning och innehåll. Eftersom förändringen ännu inte har slutförts var det inte möjligt att 

undersöka hur medarbetarna på Volvo upplevde den nya HR-organisationen. Istället valdes att i 

analysen föra ett hypotetiskt resonemang om de konsekvenser som kan förväntas av att HR-

funktionerna tillskrivs olika roller i företagen.  

 

Lundahl & Skärvad (1982) betonar vikten av att identifiera de aktörer inom den studerade 

organisationen som är mest betydelsefulla i förhållande till det aktuella problemområdet, så 

kallade signifikanta aktörer. Intervjuerna i företagen riktades i första hand mot representanter för 

den centrala HR-funktionen, eftersom dessa kunde förväntas ha bäst överblick över 

personalarbetet i organisationen och dess utveckling. Antalet nödvändiga respondenter beror 

enligt Kvale (1997) på undersökningens syfte, men generellt sett handlar det helt enkelt om att 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det som eftersträvas. På Volvo 

genomfördes en gemensam intervju med Flora Nylund, ansvarig för kompetensutveckling på 

koncernnivå, och Ulf Köhlmark, ansvarig för intern kommunikation inom affärsområdet Volvo 

Construction Equipment. Eftersom företaget befinner sig mitt i en omfattande omorganisation 

hade respondenterna tillgång till ett omfattande presentationsunderlag som tagits fram i samband 

med detta projekt. Det bedömdes därför att ett intervjutillfälle gav tillräcklig information. På Saab 

intervjuades inledningsvis Susanne Tapper som arbetar med HR-frågor på koncernnivå. I detta 

fall föreföll det nödvändigt att även intervjua en linjechef för att förtydliga hur HR-arbetet 

hanteras på olika nivåer inom Saab. Detta var särskilt motiverat då linjechefer tillskrivs en viktig 

roll i Saabs HR-funktion. Ytterligare en intervju genomfördes därför med Ulf Lundqvist, 

avdelningschef på Saab Bofors Dynamics. Lundqvist anmälde sitt intresse att delta i 

undersökningen efter att en förfrågan skickats ut från den centrala HR-avdelningen.  

 

Utöver att beskriva HR-funktionens roll och arbete uttalade sig respondenterna även om hur 

HR-arbetet upplevs och utförs av andra medarbetare inom företagen. I detta perspektiv kan de 

intervjuade individerna enligt Kvale (1997) ses som informanter. Dessa åsikter innebar alltså 

subjektiva uppfattningar om en tredje parts förutsättningar, vilket har tagits i beaktning vid 

bearbetningen av informationen. En kommentar till valet av respondenter är att de representerar 

företaget men främst den egna enheten, eftersom de har mest kännedom om den. I fallet Volvo 

utgör inte det begränsade urvalet något problem, då det material som presenterades gällde hela 

koncernen. Det hade varit intressant att genomföra intervjuer på flera nivåer i Volvo, exempelvis 

ledning och linjechefer, men då projektet ännu inte har genomförts skulle den praktiska 
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relevansen av detta vara begränsad. Till följd av detta begränsades antalet respondenter på Saab 

till samma antal personer för att skapa balans i det empiriska underlaget. Med utgångspunkt i 

Lundahl & Skärvads (1982) definition av signifikanta aktörer och Kvales (1997) pragmatiska syn på 

det nödvändiga antalet respondenter gjordes bedömningen att urvalet och antalet 

intervjupersoner är tillräckligt för studiens syfte. En mer omfattande empirisk studie skulle dock 

vara intressant i avseende att komplettera och testa bredden av den teori som presenteras i denna 

studie.   

2.2.2 Genomförande av intervjuer 

Avsikten var att innan intervjuerna skicka ut intervjuguiderna till respondenterna för att 

introducera undersökningsområdet och ge dem möjlighet att förbereda sig. Intervjun med Volvo 

ordnades så kortfristigt att det inte gavs möjlighet till detta, något som dock kompenserades av 

det färdigställda presentationsunderlaget som tillhandahölls av Volvo. Respondenterna på Saab 

fick däremot tillgång till intervjuguiden ett antal dagar före intervjutillfället.   

 

Intervjuerna genomfördes i företagens lokaler under cirka en och en halv timme, och inleddes 

med att respondenten informerades om undersökningens syfte och intervjuernas roll i studien.  

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) menar att ett vanligt återkommande ”sanningskriterium” i 

vetenskapliga sammanhang består av att ”fakta” först uppstår, då två eller flera observatörer var 

för sig iakttar samma fenomen och drar samma slutsatser. I linje med detta resonemang 

närvarade båda författarna under samtliga intervjutillfällen. Därigenom begränsades risken för 

feltolkning, och eventuella missförstånd kunde redas ut under databearbetningen.  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att senare transkriberas. Enligt Darlington & Scott (2002) kan 

ständigt antecknande uppfattas som distraherande av respondenten, samtidigt som intervjuaren 

kan gå miste om att etablera den relation som gör intervjun till ett värdefullt instrument för 

datainsamling. Kvale (1997) tillägger att en bandspelare gör att intervjuaren kan koncentrera sig 

bättre på dynamiken och innehållet i intervjun, vilket var uppenbart under samtliga intervjuer. 

Detta gav större möjlighet till relevanta uppföljningsfrågor. Bandspelare användes framförallt för 

att uppnå en så fullständig dokumentation av intervjuerna som möjligt. I och med att författarna 

alltid deltog vid intervjutillfällena, kunde en fokusera på att formulera uppföljningsfrågor, medan 

den andre skötte själva intervjuprocessen. 
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Standardisering & Strukturering  

Det är vanligt att skilja mellan olika typer av intervjuer efter graden av strukturering och 

standardisering (Lundahl & Skärvad 1999). Intervjuer med hög standardiseringsgrad 

kännetecknas av att frågor såväl som frågornas ordningsföljd bestäms på förhand, samtidigt som 

begränsad hänsyn tas till den enskilde respondenten. Den ostandardiserade intervjun innebär 

tvärtom att frågornas utformning och dess ordningsföljd anpassas utifrån den aktuella situationen. 

I praktiken kan de flesta intervjuer enligt Lundahl & Skärvad (1999) beskrivas som en 

kombination av dessa två, det vill säga semistandardiserade. Valet föll på denna typ av intervju då 

viktiga målsättningar var uttömmande och nyanserade svar, flexibilitet och situationsanpassning, 

men vi ville samtidigt säkerställa att samtliga aspekter av studien täcktes i alla intervjuer. För att 

uppnå en så komplett bild som möjligt av det undersökta problemet lämnades utrymme för 

uppföljningsfrågor och ordningsföljden anpassades efter situationen. Låg grad av standardisering 

var möjligt eftersom det inte fanns något behov av kvantitativ bearbetning av insamlad data på 

grund av undersökningens kvalitativa karaktär, ett resonemang som också presenteras av 

Christensen et al (2001). 

 

Den strukturerade intervjun har enligt Lundahl & Skärvad (1999) en klart fastställd målsättning 

och är fokuserad och informationsinriktad. Såväl standardfrågor som uppföljningsfrågor är 

förutbestämda för att möjliggöra en systematisk genomgång. Syftet med den ostrukturerade, eller 

fria intervjun, är mindre väldefinierat, och dess inriktning är bredare och mindre fokuserad. 

Mindre fokus ligger på rena fakta än på respondentens värderingar och åsikter (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Intervjuerna i denna undersökning kan närmast beskrivas som ostrukturerade då 

dialogutvecklande frågor har spelat en viktig roll för att förmå respondenten att utveckla sina 

resonemang. Möjligheten att kunna ställa improviserade följdfrågor var central eftersom delar av 

intervjuerna var av explorativ karaktär.  

2.2.3  Databearbetning och analys  

Det finns inga tydliga regler eller riktlinjer för hur intervjuer skall transkriberas, utan detta avgörs 

istället av materialets natur, syftet med undersökningen och tillgången på tid. (Kvale, 1997). 

Transkriberingen genomfördes så snart som möjligt efter intervjutillfällena medan samtalet och 

sammanhanget fortfarande var ”färskt” i minnet. Genom utskriften av det inspelade materialet 

struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för vidare analys (Kvale, 1997). Denna 

struktureringsprocess kan enligt Kvale (1997) ses som en början till analys i sig. Inledningsvis 

transkriberades intervjuerna i sin helhet, så exakt som möjligt, då det var svårt att direkt avgöra 
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vilka uttalanden som var relevanta för senare analys. I empirikapitlet presenteras dock endast de 

delar av intervjun som bedömdes vara intressanta för studien. Detaljrikedomen i transkriberingen 

begränsades till en betydelsetrogen återgivelse av respondentens kommentarer. Det förekom 

ingen anledning att beskriva respondenternas agerande eller emotionella reaktioner eftersom 

ambitionen var att skapa en komplett bild av ett abstrakt fenomen. Det empiriska underlaget som 

framkom genom intervjuer kompletterades med sekundärdata i form av företagens eget 

presentationsmaterial, personalpolicies samt hemsidor. Det transkriberade materialet återsändes 

till respondenterna som godkände dess publicering. 

 

Eisenhardt (1989) beskriver analyserandet av data som den viktigaste delen av att bygga teori från 

en fallstudie. Vidare rekommenderas att varje studieobjekt skall analyseras enskilt för att urskilja 

de inneboende mönstren i varje studerat fall innan de jämförs med varandra och generaliseras 

(Eisenhardt, 1989). Därför transkriberades och bearbetades intervjuresultaten enskilt, innan en 

korsvis jämförelse och analys av de studerade företagen och den teoretiska referensramen gjordes.  

  

2.3 Metoddiskussion 

Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar att empirisk forskning som kännetecknas av tolkning bör 

förknippas med systematiska reflektioner på flera nivåer för att uppnå ett värde. Reflektion är 

enligt Alvesson & Sköldbergs (1994) definition ”tolkning av tolkning”, vilket är en process som 

innebär att tolkningens kvalitet säkerställs genom kritisk självprövning. Denna metoddiskussion 

kan ses som ett försök att reflektera över de val, medvetna som omedvetna, som har påverkat 

studiens genomförande och resultat. 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidsson (1994) definierar begreppen validitet och reliabilitet som i vilken 

utsträckning studien har uppfyllt sitt syfte, det vill säga om man mätt det som avsetts att mäta 

(validitet) och om man gjort det på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet). Patel och Davidsson (1994) 

menar vidare att fullständig reliabilitet är en förutsättning för validitet. Den teoretiska förstudien 

och intervjuerna utgör hörnstenarna i denna studies validitet. En central diskussion blir därför 

om denna undersökning har behandlat åsikter från lämpliga respondenter, om rätt frågor ställdes 

och vilken roll kontexten spelade för intervjuresultaten.  
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Eftersom denna studie är driven av att förstå och förklara problemområdet i konceptuella termer, 

innebär det att intervjuerna syftar till att utreda förhållanden och förutsättningar. Den empiriska 

undersökningen gjordes därför inte för att fånga respondenternas åsikter eller personliga 

erfarenheter, utan för att klargöra relevanta sammanhang och detaljer i företagsorganisationen. 

Detta stärker troligheten i att en annan undersökning skulle komma fram till samma resultat, 

vilket enligt Gummesson (2000) är ett kriterium för god reliabilitet. Studiens reliabilitet stärks 

således av att det praktiska tillvägagångssättet har varit relevant för uppsatsens syfte.  

 

Detta argumenterar för en godtagbar validitet, men läsaren bör åter beakta att förförståelsen samt 

val och tolkning av teoribakgrund direkt har haft inverkan på studiens fokus. Mot bakgrund av 

den teoretiskt och empiriskt grundade förförståelsen har undersökningen genomförts med god 

validitet, men det krävs en medvetenhet om att andra faktorer medvetet eller omedvetet 

utelämnats från denna studie. Denna studie kan därför inte tillskrivas kvaliteten att ha behandlat 

alla tänkbara aspekter av problemområdet.  

2.3.2 Objektivitet 

Chalmers (1996) driver tesen att alla problemsituationer har en objektiv existens. Detta innebär 

exempelvis att forskare, oberoende av varandra kan komma fram till samma slutsats. Denna 

studies objektivitet begränsas av den kvalitativa ansatsen: Tolkning har redan presenterats som en 

viktig del i metoden för denna uppsats och är en central del i kvalitativ forskning. Det som 

oundvikligen följer med en tolkning är att det innebär ett uttryck för subjektivitet (Denscombe, 

2004). Den tolkning som gjorts av empirin kan anses vara objektiv i det avseende att författarna 

inte haft något egenintresse av ett visst resultat. Däremot bör det återigen poängteras att 

förförståelsen har påverkat tolkningen.  

2.3.3 Generaliserbarhet 

Den empiriska generaliserbarheten av denna studie är begränsad av det faktum att företag har 

komplexa och unika förutsättningar då det gäller kompetensförsörjning, vilket innebär att en 

aspekt som uppmärksammas i ett företag kanske inte ens existerar i ett annat. Med anledning 

därav kommer detta avsnitt att behandla uppsatsens generaliserbarhet. Graden av en studies 

vetenskapliga generaliserbarhet sätter gränser för i vilken utsträckning ett forskningsresultat är 

tillämpligt på andra områden och i andra sammanhang (Wallén 1996).  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är en stark empirisk förankring inte en avgörande faktor för 

att garantera att tillförlitlig kunskap produceras. Fakta står aldrig för sig själv i sociala 
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sammanhang, och håller man sig strikt till empirin innebär det också att man håller sig inom de 

gränser för fantasi och tänkande som empirin sätter, menar Alvesson & Sköldberg (1994). Det 

som istället möjliggör en god kunskapsproduktion vid låg förekomst av empiri är en väl utarbetad 

referensram, eftersom den ger möjligheter till intressanta och nydanande tolkningar (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Ett liknande resonemang förs av Eisenhardt (1989), som menar att nyckeln till 

en bra jämförelse av studerade fall är att analysera data från många infallsvinklar. 

 

I det här fallet är det empiriska underlaget begränsat, vilket talar för en analys med flera teoretiska 

aspekter. Denna studie är genomförd med utgångspunkt i teoretiska resonemang om 

kompetensförsörjning, strategi och organisationsteori, vilket kontrasteras och belyses med hjälp 

av två olika empiriska exempel på samma problem. Resonemangen som presenteras av Alvesson 

& Sköldberg (1994) såväl som Eisenhardt (1989) motiverar metoden i denna uppsats. 

 

Avsikten med studiens kvalitativa ansats är att skapa kunskap i form av ökad förståelse för ett 

fenomen. Ett argument för denna studies tillämpbarhet på andra områden står att finna i valet av 

fallstudie som undersökningsmetod. En fallstudie bör ses som ett tillfälle att studera fenomen 

och inte fallföretagen i sig (Merriam, 1998; Yin, 1994; Eisenhardt, 1989). Patel och Davidsson 

(1994) menar att generaliserbarheten av en fallstudie är beror på hur urvalet har gjorts. Eftersom 

en fallstudie endast möjliggör ett begränsat antal studieobjekt bör dessa enligt Pettigrew (i 

Eisenhardt, 1989) väljas så att de representerar det studerade problemområdet på ett tydligt sätt, 

exempelvis genom extremsituationer. I detta fall har företagen valts då de har ansetts kunna 

komplettera och kontrastera en teoridriven diskussion som rör strategisk kompetensförsörjning 

och HR-funktionens roll. 

 

Ett argument som styrker generaliserbarhet av denna studie är att det undersökta 

problemområdet har en hög abstraktionsgrad. Studien behandlar organisationsteoretiska och 

strategirelaterade termer som är relativa fenomen snarare än absoluta. Detta innebär att de 

observationer och tolkningar som gjorts ligger närmare teoribildningen än det empiriskt 

studerade objekten. Yin (1994) menar att själva avsikten med en fallstudie skall vara att 

generalisera resultaten gentemot teorier, ett resonemang som även framförs av Eisenhardt (1989). 

Avsikten har därför varit att studera abstraherbara, teoretiska faktorer och mekanismer som kan 

urskiljas ur den empiriskt studerade verkligheten. Eisenhardt (1989) menar att kopplingen mellan 

teori och empiri syftar till att urskilja vilken logik och vilka samband som finns i det studerade 

fenomenet. Studiens generaliserbarhet bör därför bedömas i relation till den teoribildning som 
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behandlar det berörda problemområdet snarare än till empirin. Resultatet av denna studie kan bli 

vägledande för vidare empirisk prövning, för att testa giltigheten av den logik som föreslås i 

denna studie. 

 

Mot bakgrund av redogörelsen för vetenskapligt förhållningssätt, ansats, angreppssätt och 

praktisk metod bör läsaren själv kunna följa redogörelsen av referensram, empiri, analys och 

slutdiskussion och därmed ta ställning till om studien är trovärdig och tillämpbar i andra 

sammanhang.
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3 Referensram 
 

I referensramen presenteras de begrepp och teorier som har bidragit till förståelsen för 

problemområdet. Kapitlet inleds med en presentation av Human Resource Management 

och aktuella tendenser som präglar debatten om HR-funktionen. Därefter diskuteras 

kompetensbegreppet ur individens såväl som företagets perspektiv, vilket mynnar ut i en 

redogörelse för kompetensförsörjningen. Avslutningsvis presenteras strategiska begrepp 

och teoretiska perspektiv som bidrar till en djupare förståelse för det studerade 

fenomenet.  

 

3.1 Human Resource Management 

Human Resource Management (HRM) är ett omdebatterat koncept vars betydelse har tolkats och 

omsatts på olika sätt i organisationer, men synsättet har definitivt bidragit till att för upp personal- 

och kompetensfrågor på företagens dagordning (Price, 2004). Detta avsnitt kommer inte att gå in 

på djupet i HRM-debatten, utan syftar till att rama in HR-funktionen och strategisk 

kompetensförsörjning och se dessa fenomen sitt sammanhang.  

 

Den främsta skillnaden mellan HRM och den traditionella synen på personaladministration är att 

HRM förespråkar en tydlig koppling mellan personalfrågor och organisationens strategi (Price, 

2004; Storey 2001). Den strategiska förankringen av HR-arbetet pekas ut som ett särskilt viktigt 

konkurrensmedel för kunskapsintensiva organisationer (Gonzalez, 1997).  Personalrelaterade 

frågor har traditionellt sett betraktats som ren administration, där aktiviteter som lönebetalning, 

schemaläggning, utbildning och bemanning sågs som neutrala aktiviteter som var nödvändiga för 

verksamheten. HRM innebär att personal bedöms ur ett mer ekonomiskt perspektiv, antingen 

som tillgångar eller kostnader, som måste styras och kontrolleras aktivt (Price 2004). Legge (1989) 

tillhör de skeptiker som hävdar att HRM inte skall misstolkas för att vara en mera humanistisk 

syn på medarbetarna, utan att den bakomliggande tanken handlar om att maximera 

medarbetarnas funktionella effektivitet. Enligt Price (2004) kräver en strategisk förankring av 

personalfrågor att mål, strategier och policys formuleras för personalarbetet, på samma sätt som 

för affärsverksamheten. Följande avsnitt presenterar trender och åskådningar som präglat HRM-

debatten angående HR-funktionens roll och struktur.  
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3.1.1 Kostnadseffektivisering  

Den ökade konkurrensen innebär att företag idag måste prestera bättre, snabbare och mer 

kostnadseffektivt än sina konkurrenter (Price, 2004). Organisationernas strävan efter att bli mer 

kostnadseffektiva har också haft återverkningar på personalsidan. Det blir allt vanligare med 

downsizing och outsourcing, vilket i båda fallen innebär att företag reducerar personalstyrkan, 

medan arbetsuppgifterna snarare blir fler och mer avancerade (Milgate, 2001; Mondal 2004). 

Tendensen är att färre personer måste lösa fler uppgifter, vilket innebär att den stora utmaningen 

för företag som vill behålla konkurrenskraften är att höja produktiviteten hos medarbetarna 

(Drucker, 1991). Detta innebär högre krav på koordinering och målkongruens mellan 

medarbetarnas aktiviteter, vilket enligt Price (2004) motiverar att HR-frågor måste inkluderas i 

företagets övergripande strategi. Enligt Prickett (1998) är en betydande andel av HR-arbetet idag 

av administrativ karaktär. För att frigöra resurser till strategisk verksamhet utan att öka 

kostnaderna måste företag enligt Prickett (1998) finna alternativa lösningar till det traditionella 

arbetssätten och organisationsstrukturerna. IT och den teknologiska utvecklingen har utgjort ett 

viktigt stöd för att koordinera och samordna HR-funktionen under de nya förutsättningarna 

(Milgate, 2001; Crainer, 1999; Ellström, 2002). Ytterligare en lösning som på senare tid har vunnit 

kraft inom HR-området är outsourcing.  

3.1.2 Outsourcing av HR-funktionen  

Outsourcing av HR innebär att företaget lägger ut ansvaret för hela eller delar av processer, men 

det juridiska ansvaret och en viss kompetens på området måste finnas kvar internt i den 

beställande organisationen (Hedlund & Åberg, 2004). På den svenska marknaden är outsourcing 

av HR-funktionen fortfarande i sin linda. Många företag har sedan länge lagt ut sin 

löneadministration, men för övriga delar är marknaden hittills relativt liten. Vanligtvis outsourcas 

vissa segment av HR-funktionen, såsom administration, löner, rekrytering och utbildning 

(Davidson, 1998). Hedlund & Åberg (2004) menar emellertid att intresset för att lägga ut fler 

delar av personalfunktionen ökar  

 

Fenomenet outsourcing är egentligen ingenting nytt, men det har beskrivits och förklarats utifrån 

flera perspektiv. Här kommer endast de två vanligaste synsätten att presenteras. Ur ett 

transaktionskostnadsperspektiv fattas beslut om outsourcing efter att företaget vägt kostnader 

och förtjänster av att tillverka själv eller köpa in, vilket Williamson (1975) kallar för make or buy 

decision. Detta val beror på de direkta och indirekta kostnader som uppstår vid ingåendet av en 

relation med en extern part (Ferris & Graddy, 1998).    
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Den andra förklaringsgrunden bygger på det så kallade resursbaserade perspektivet, vilket kan 

likställas med Grants (1991) teorier om att ett företags konkurrenskraft grundas i dess interna 

förutsättningar. Det innebär att ett företags kärnkompetens, ett begrepp som introducerades av 

Prahalad och Hamel (1994), bör behållas inom företaget medan övriga funktioner med fördel kan 

läggas ut på en extern entreprenör. Risken med outsourcing sett ur ett resursbaserat perspektiv är 

att det inte helt säkert kan förutsägas vad som kommer att utgöra framtida kärnkompetens. 

Följden kan bli en förlorad framtida konkurrensfördel på grund av att företaget gjort sig av med 

denna kompetens (Milgate, 2001). Hamel & Heene (1994) liksom Rodriguez (2002) poängterar 

även svårigheten i att avgöra vad som kan anses utgöra företagets kärnkompetens eller 

kärnverksamhet. 

 

De främsta skälen bekom outsourcing av HR-aktiviteter är enligt Davidson (1998) 

kostnadsbesparingar och möjligheten att få tillgång till extern expertis, vilket kan relateras till 

transaktionskostnadsperspektivet. Ett uppmärksammat fenomen är att företag anser sig få mer 

resurser till att arbeta med strategiska frågor om aktiviteter som inte anses vara kärnverksamhet 

outsourcas (Chaw, 2001; Rodriguez, 2002), vilket alltså snarare knyter an till det resursbaserade 

förklaringssättet. HR-personal som tidigare även utförde administrativa sysslor övergår då till att 

bli så kallade strategiska partners, eller konsulter i personalstrategiska frågor. Caudron (2003) 

ställer sig skeptisk till detta då han menar att majoriteten av personalarbetarna inte är redo att 

anta en ledande befattning och arbeta strategiskt. Därmed ifrågasätts värdet av den 

resursbaserade förklaringsgrunden till outsourcing av HR-funktionen.  

 

Davidsson (1998) uppmärksammar problematiken med att outsourca kompetensrelaterade 

aktiviteter som utbildning, rekrytering, ersättarplanering och organisationsdesign. Det vanligaste 

argumentet för outsourcing av rekrytering är enligt Davidsson (1998) att den tjänstelevererande 

parten kan göra jobbet mer effektivt, men detta förutsätter att relationen till den levererande 

parten är trygg (Davidson, 1998; Bates, 2003). Denna förutsättning motsvarar ett 

transaktionskostnadsperspektiv på outsourcing. Norberg (2001) framställer dock de anlitade 

konsulternas bristande kännedom om företagets kultur som en möjlig felkälla som kan orsaka 

problem. Davidsson (1998) menar vidare att beslut att förlägga rekryteringen utanför 

organisationen kan leda till ett inkonsekvent arbetssätt och att företaget tappar kontakten med 

sina anställda, i synnerhet i större organisationer (Davidson, 1998).  
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3.1.3 HR-funktionens struktur  

HR-avdelningens roll och struktur har som tidigare beskrivits förändrats i företagen.  Idag 

förekommer till och med exempel på företag som inte har någon HR-avdelning alls, vars HR-

aktiviteter hanteras ute i organisationen (Bredin & Söderlund, 2004). Devanna et al (1984) menar 

att en stor utmaning för företag ligger i att utforma organisationsstrukturen kring HR-funktionen, 

för att organisationens mål skall kunna uppnås. Price (2004) lyfter fram fyra dimensioner som 

anses vara centrala för att beskriva HR-funktionens organisationsstruktur: 

 Koordinering 

 Hierarki  

 Specialisering 

 Centralisering vs Decentralisering 

 

Price (2004) menar att koordinering innebär att skapa strukturer för att synkronisera företagets 

verksamheter, både horisontellt och vertikalt. Detta kan enligt Price (2004) ske både formellt och 

informellt. Bossidy (1998) menar att horisontell koordinering innebär att alla de olika HR-

aktiviteterna skall vara sammanlänkade. Vertikal koordinering definieras av Bossidy (1998) som 

den strategiska interaktionen, vilket alltså kan tolkas som kopplingen mellan strategin och den 

operativa verksamheten. 

 

 En organisations hierarki kan liknas vid graden av vertikal komplexitet, vilket får konsekvenser 

för hur kommunikations- och beslutsvägar är uppbyggda. En ”platt” organisationsstruktur är till 

exempel friare än en vertikalt komplex organisation, men kräver mer ansvar (Price, 2004). 

Specialisering behandlar vilken roll medarbetarna har, exempelvis om arbetet utförs som en 

funktion eller processinriktat (Price, 2004). Graden av decentralisering handlar främst om var i 

organisationen beslutsansvaret förläggs. I en centraliserad organisation sker kommunikationen 

ofta från ledningen och nedåt i organisationen, eller top-down, medan en decentralisering innebär 

att kommunikationsvägen även går från medarbetarna upp till ledningsnivå, eller bottom-up 

(Merchant & Van der Stede, 2003). Decentralisering handlar till stor del om beslutsallokering, och 

tas upp i ett eget avsnitt då fenomenet utgör ett centralt inslag i studien.   
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3.1.4 Decentralisering 

Organiserandet av HR-funktionen har enligt Price (2004) förändrats från hierarkisk toppstyrning 

till ökad decentralisering. Även Axelsson (1997) konstaterar att tendensen i dagens företag är 

färre hierarkiska nivåer och ökad delegering av ansvar och befogenheter, vilket motsvarar Price 

(2004) beskrivning av en ”platt” struktur. Att företagen krymper vertikalt märks också på den 

ökade förekomsten av outsourcing och ingåendet av olika allianser med andra företag (Milgate, 

2001).  

 

En decentraliserad organisation anses vara mer flexibel och anpassningsbar vid förändringar 

(Lipiec, 2001; Goss, 1994; Syrén, 1998). Denna egenskap kan innebära en tydligare förankring i 

företagets verksamhet, men kräver enligt Price (2004) en mer aktiv styrning. Haridas (2004) talar 

därför om värdet av att bygga upp en infrastruktur för att kommunicera ut strategin. I detta 

avseende ser Caudron (2003) teknologin som en avgörande faktor för att hålla ihop företaget. 

Teknologins betydelse förespås bli allt större för att möjliggöra och underlätta decentralisering, 

outsourcing och allianser med externa aktörer (Axelsson, 1997; Caudron, 2003 m.fl.). 

 

En följd av decentralisering är att chefer delegeras större ansvar för de kostnader och intäkter 

som påverkar enhetens resultat (Colling & Ferner, 1992). En positiv effekt av att decentralisera 

resultatansvaret är enligt Merchant & Van der Stede (2003) en ökad kostnadsmedvetenhet bland 

linjechefer. Risken är dock att kostnadsfokuseringen resulterar i ett kortsiktigt agerande, eftersom 

enheternas prestationer bedöms utifrån deras lönsamhet.  

 

Decentraliseringstrenden har flyttat ansvaret för personalrelaterade frågor, och därmed även 

kompetensförsörjningen, till lägre organisationsnivåer och närmare den operativa verksamheten 

(Milgate, 2001; Karlöf, 1996). I praktiken innebär detta att tidigare HR-personal ges en mer 

strategisk roll, medan operativa chefer tilldelas en viktigare roll i personalrelaterade frågor (Mabey 

et al 1998, i Price 2004). Det arbete som tidigare utfördes i personalfunktionen har alltså i stor 

utsträckning förskjutits i organisationen. Den nya strategiska rollen för HR-personalen innebär 

enligt Lipiec (2001) att dessa måste jobba med en helhetssyn över företaget. De måste utveckla 

förmågan att definiera strategiska mål, samarbeta med de anställda ute på linjen och bekanta sig 

med de finansiella aspekterna av verksamheten (Lipiec, 2001). Med anledning av den nya 

ansvarsfördelningen för personalarbetet drar Eccles & Nohira (i Axelsson, 1997) slutsatsen att 

personalspecialisterna inte bör bli operativa linjechefer och leda företagets medarbetare. Inte 

heller bör linjecheferna bli personalspecialister, utan det viktiga är samspelet mellan dessa. 
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Företagen måste enligt Axelsson (1997) utveckla organisatoriska former för att stödja detta 

samspel.   

 

Avseende linjechefernas nya roll så konstaterar Goss (1994) och Karlöf (1996) att chefer i många 

fall förbereds dåligt inför det ökade ansvaret för personalfrågor såsom identifiering av 

kompetensbehov, samt rekrytering, urval, och utveckling. Förutom att den nya situationen ställer 

höga krav på chefernas ledarskapsförmåga måste de även utveckla språkbruk, koncept och de 

analysverktyg som krävs för en strategisk process. Enligt Bredin & Söderlund (2004) måste 

linjechefernas ökade ansvar därför kombineras med aktiva åtgärder och handlingsplaner från 

företagets sida för att utveckla linjechefernas kompetens. Detta bör kompletteras med 

utvecklandet av nya karriärvägar för de linjechefer som inte passar som ledare, vilket också 

innebär att företaget säkerställer att den tekniska kompetensen utvecklas.  

 

Bredin och Söderlund (2004) menar att linjechefer ofta ser personalfrågor som ytterligare en 

börda som läggs på dem uppifrån och som hindrar dem från att sköta det jobb som de själva 

anser vara det väsentliga. Linjechefer saknar ofta både intresse och kompetens för att sköta HR-

frågor, vilket får följden att de försöker ägna så lite tid som möjligt åt dessa. Karlöf (1996) och 

Crainer (1999) framhåller att HR-reformer som innebär decentraliseringar ofta möts av en 

motsträvig attityd från linjechefer. Bredin & Söderlund (2004) menar att linjecheferna, med 

anledning av sin nya roll, måste klara av att balansera sin roll mellan att vara operativa chefer och 

HR-inriktade ledare.  

 

3.2 Begreppet Kompetens 

Kompetens används idag i vardagligt tal utan att någon större vikt läggs vid begreppets egentliga 

innebörd. En genomgång av litteratur inom området visar att det saknas entydiga definitioner av 

begreppet även inom den akademiska världen. Keen (1991) kopplar i ett försök att härleda ordets 

ursprung begreppet kompetens till det latinska ordet competencia, som betyder 

överensstämmelse. Enligt detta synsätt är individen kompetent om dennes förmåga 

överensstämmer med situationens krav. Hansson (1988) och Stevrin (1986) menar att ordet 

kompetens generellt används för att beskriva att en person eller ett företag har en viss skicklighet 

eller förmåga att utföra vissa aktiviteter eller verksamhet. Begreppet likställs i detta sammanhang 

ofta med kunskap, men att kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap vilket framgår i 

följande avsnitt.  
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3.2.1 Kompetens ur individens perspektiv 

Då studien behandlar kompetensförsörjning ur strategiskt perspektiv, kommer kompetens i den 

fortsatta studien främst att avse företagets samlade kompetens. Denna tillämpning kräver dock en 

inledande definition av kompetensbegreppet för att klargöra dess innebörd. Ellström (1992, s.21) 

definierar kompetens som "en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext". Denna definition innebär att kompetens ses som uppgifts- och situationsberoende; 

vad som är kompetens i en situation behöver inte vara det i en annan. Keen (1991) menar liksom 

Ellström (1992) att kompetens är ett sammansatt begrepp, vilket illustreras genom att likna 

kompetensbegreppet med handen och dess fem fingrar. Handens fingrar, det vill säga 

kompetensens beståndsdelar, delas in i kunskap och färdigheter, erfarenheter, kontakter och 

värderingar. Handflatan ses här som samordnare av de fem fingrarna, och allt handen utför styrs 

och kontrolleras via handleden, som representerar företagets ledning.  

 

I denna studie kommer kompetensdefinitionen att begränsas till att omfatta de faktorer som 

Hansson (1988) kallar för individkompetensens tre huvuddimensioner; kunskaper, färdigheter 

samt vilja och motivation. Kunskap definieras av Sahlqvist & Jernhall (1997, s.14) som ”en 

grundläggande insikt om hur saker och ting fungerar och varför”. Författarna ser kunskap som ett 

samlingsbegrepp för fakta, metoder och sammanhang, medan färdighet är "att kunna hantera 

instrument och verktyg". (Sahlqvist & Jernhall, 1997, s.14) Kunskaper och färdigheter kan utvecklas 

genom studier, träning, praktiskt arbete och upplärning i det dagliga jobbet. Fränkel (2003) menar 

att individens förmåga att hantera en viss situation avgörs av förmågan att utnyttja sina kunskaper. 

Sahlqvist & Jernhall (1997) för ett liknande resonemang och drar en parallell till förmågan att 

cykla. Den teoretiska kunskapen om hur en cykel fungerar är inte tillräcklig för att framföra den. 

En kompetent cyklist kan kombinera denna kunskap med färdigheten att använda den, sin 

erfarenhet av vägens utseende etc. Enligt denna syn ses kunskap som absolut, medan kompetens 

är relativt. Motivationen, viljan och lusten bidrar slutligen till att frigöra den energi som krävs för 

att använda och utveckla förmågan att förstå och att handla (Axelsson, 1997). Vilja och 

motivation bestämmer därmed i vilken grad kompetensen utnyttjas. Nilsen & Högström (1996) 

konstaterar att den individ som har lång erfarenhet, besitter stor yrkesskicklighet, men samtidigt 

är negativt inställd till förändringar och inte vill lära nytt, inte kan sägas vara kompetent. 

Sambandet mellan individkompetensens tre dimensioner framgår av Figur 1.  
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Figur 1. Individkompetensens komponenter 

Källa: egen bearbetning, från Axelsson, 1997, s. 27 

 

Lundmark & Söderström (1988) presenterar följande sammanfattande slutsatser om begreppet 

kompetens: 

 Kompetensens kärna utgörs av kunskaper, färdigheter samt vilja och motivation, men 

begreppets innebörd är vidare än så. 

 Kompetens är ett dynamiskt begrepp eftersom det kan användas, utvecklas och 

förändras över tid. 

 Kompetens är situationsspecifikt och blir endast intressant om det kan relateras till en 

verksamhet, en strategi eller ett mål. 

 Kompetens är ett kvalitativt begrepp som inte kan beskrivas, mätas eller värderas i 

kvantitativa termer. 

Kompetens är ett individanknutet begrepp, men det har dessutom stor organisatorisk betydelse. 

Man talar därför i litteraturen om kompetens på två olika nivåer (Axelsson, 1997). I följande 

avsnitt lyfts diskussionen om kompetensbegreppet upp till organisationsnivå. 

 

Individens kompetens och arbetets kvalifikation 

Ellström (1992) använder begreppet kvalifikation för att beskriva de kompetenskrav som 

arbetsuppgiften ställer. Medan begreppet kompetens utgår från individen och dennes potentiella 

förmåga, så utgår begreppet kvalifikation från arbetsuppgiften och de krav detta ställer på 

individens kompetens. En individ kan alltså enligt Ellström (1992) besitta en rad kompetenser 

som inte utgör kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete. Tvärtom så kan kvalifikationer 

efterfrågas utan att individen besitter den aktuella kompetensen. Kvalifikationer delas i sin tur 

upp i den kompetens som arbetet faktiskt kräver, och den kompetens som efterfrågas. En 

förklaring till varför den efterfrågade kompetensen inte alltid överensstämmer med den 

28 
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kompetens som arbetet kräver, är enligt Axelsson (1997) att företaget kan se ett värde av 

potentiellt nyttig kompetens inför framtiden. Avgörande för hur detta värderas är graden av 

förutsägbarhet i företagets verksamhet och därmed kommande behov av individkompetens. 

3.2.2 Kompetens ur företagets perspektiv 

Flera författare betonar att företagets samlade kompetens är något mer än den aggregerade 

kompetensen hos dess medarbetare (Hansson, 1991; Axelsson, 1997; Ellström 1992). Enligt detta 

synsätt är det möjligt att företagets kompetens genom kombinationseffekter, understött av 

teknologi och organisationsstruktur, överstiger medarbetarnas inbördes kompetenser. Detta kan 

jämföras med Ansoffs (1965) och Grants (1996) teorier om synergieffekter, som utgår ifrån att 

verkningsgraden av ett företags sammanlagda resurser är större än summan av de enskilda delarna.  

Enligt denna syn skall organisationens resurser inte ses var och en för sig, utan det är deras 

sammanlagda användning som utgör företagets kompetens. I vissa fall kan företagets kompetens 

även öka genom att personal avvecklas, eftersom vissa individer kan fungera som "bromskloss" 

om de besitter icke önskvärd kompetens (Axelsson, 1997). Det kan exempelvis handla om 

medarbetare med "fel" inställning eller attityd.  

 

Hansson (1988) beskriver företagets kompetens som dess samlade förmåga att förverkliga sin 

affärsidé. För att nå sina långsiktiga mål måste företaget därför kontinuerligt underhålla och 

utveckla kompetensen. Även Stevrin (1986) menar att individernas kompetens ligger till grund för 

företagets överlevnad och framgång, och tillägger att individkompetensen måste de samordnas 

och utnyttjas på rätt sätt för att omsätta individernas sammanlagda kompetens till företagets 

särpräglade eller unika kompetens. Behovet av samordning beskrivs även av Keen (1991), som 

använder handens muskler och nervtrådar för att symbolisera behovet av styrning och 

koordination av företagets individkompetens. I organisationen måste olika individers kompetens 

kombineras, men även olika grupper av individer för att bilda en konkurrenskraftig helhet. Detta 

relaterar även till Price (2004) beskrivning av koordineringens betydelse i organisationsstrukturen. 

En viktig del av kompetensstyrningen är enligt Keen (1991) att utveckla medarbetarnas förmåga 

att utnyttja alla delar i kompetensen och utnyttja varandras kompetens.  

 

Nilsen & Högström (1995) konstaterar att företagets samlade kompetens på samma sätt som 

individkompetensen är relativ och bör betraktas i sitt sammanhang. Företagets kompetens 

bestäms enligt detta synsätt av de fyra övergripande faktorer som beskrivs i Figur 2; 

organisationens verksamhet, struktur (arbetsorganisation), fysiska resurser (teknologi) och dess 

medarbetare. Faktorerna anses samtliga vara ömsesidigt beroende, vilket innebär att förändringar 
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inom något område får konsekvenser, inte enbart för kompetensen, utan även för övriga faktorer. 

Företagets kompetens ses av Nilsen & Högström (1995) både som en påverkande kraft för 

förändring, och som ett resultat av faktorernas egenskaper. Figur 2 visar även sambandet mellan 

organisationens kompetens och de fyra faktorerna.  

 

 

Figur 2. Företagets kompetens 

Källa: egen bearbetning, från Nilsen & Högström, 1995, s.42 

 

Humankapital och Strukturkapital  

Humankapitalteori utgör ett alternativt sätt att se på förhållandet mellan individernas kompetens 

och företagets samlade kompetens. Detta synsätt fokuserar på det ackumulerade ekonomiska 

värdet av företagets mänskliga resurser och de investeringar som görs i utbildning och annan 

kompetensutveckling (Edvinsson, 2002). I ett humankapitalperspektiv betraktas medarbetarna 

som bärare av produktiva resurser i form av kompetens, på samma sätt som fysiskt kapital kan 

ses som produktionskapacitet inbyggd i maskiner. En individs kapacitet (kompetens) ses enligt 

detta synsätt inte som oföränderlig, utan är möjlig att utveckla genom så kallade 

humankapitalinvesteringar (Lundmark & Söderström, 1988). 

 

Humankapital kompletteras enligt Sahlqvist & Jernhall (1997) av företagets strukturkapital, vilket 

kan beskrivas som de system som gör att medarbetarna effektivt kan utnyttja varandras 

kompetens, liksom lagrad kunskap inklusive resultatet av tidigare kompetensutvecklingsinsatser. 

Dessa system kan bestå av ledningsformer, administration, organisationsstrukturer samt IT-

system och kan sägas utgöra humankapitalets stödjande infrastruktur (Edvinsson, 1997). Ohlson 

(1992) menar att strukturkapitalets roll är att ge individerna tillfälle och möjlighet att utnyttja sin 

förmåga och vilja att använda sin kompetens. Humankapitalet utgör tillsammans med det 

strukturella kapitalet företagets intellektuella kapital. Strukturkapitalets utformning avgör i vilken 

grad individernas förmåga kan utnyttjas i affärsverksamhetens syfte och därmed storleken av det 
30 
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intellektuella kapitalet (Edvinsson, 1997). Effektivt utformat kan strukturkapitalet enligt 

Edvinsson (1997) bidra till en höjning av individernas individuella kompetens. Synen på 

företagets samlade kompetens som något större än summan av individkompetensen är således 

central även inom humankapitalteori. 

 

Strukturkapital har även en viktig roll vad det gäller att bevara och sprida kompetensen inom 

företaget. Strukturkapital beskrivs ofta som värdet av det som finns kvar i företaget när 

medarbetarna gått hem, och det kan enligt Edvinsson (2002) utnyttjas av alla medarbetare och är 

oberoende av enskilda individer. Samtidigt kan strukturkapitalet endast utvecklas av 

humankapitalet. Om en medarbetare slutar finns ändå den kunskap kvar i företaget som är 

"lagrad" i strukturkapitalet. Edvinsson (2002) påpekar att företag med svagt strukturkapital 

riskerar att förlora stora delar av det intellektuella kapitalet genom att enskilda, viktiga 

medarbetare lämnar organisationen. Utmaningen för kunskapsintensiva företag ligger därför i att 

så långt möjligt omvandla sitt humankapital till strukturkapital, till exempel genom 

systematisering och samverkan. Genom systematisering förädlas medarbetarnas kompetens till 

metoder som är oberoende av individen. I praktiken handlar detta om att den information och 

kunskap som lagras i dokument, ritningar etc. lagras på ett sådant sätt att alla medarbetare kan 

utnyttja informationen. Samverkan innebär att medarbetarna i så hög utsträckning som möjligt 

skall arbeta i projektform, så att alla kan dela med sig av sin kunskap (Edvinsson, 2002).  

 

Eriksson & Forsberg (2003) skiljer mellan internt och externt strukturkapital. Det interna 

strukturkapitalet handlar om hur den individuella kompetensen kan stödjas av till exempel 

databaser och intranät. Med externt strukturkapital avses strukturella resurser som finns utanför 

den egna organisationen, exempelvis externa databaser och den geografiska lokaliseringen av 

arbetsplatsen, eftersom det påverkar avståndet till andra individers och organisationers 

kompetens. Eriksson & Forsberg (2003) betonar slutligen vikten av att individerna kan utnyttja 

de strukturella resurserna för att kompetenshöjning ska vara möjlig. Som exempel nämns att 

intranät som är svåröverskådliga och oanvändbara för individen inte utgör något stöd, vilket 

innebär att de inte heller bidrar till att höja kompetensen i organisationen. Det strukturella 

kapitalet bör således alltid ses i relation till medarbetarnas behov. 
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3.3 Strategisk kompetensförsörjning  

Eriksson & Forsberg (2003, s.10) beskriver strategisk kompetensförsörjning som "en process för att 

fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov". Enligt Antilla 

(1997) handlar detta i praktiken om företagets arbete med att utveckla och säkerställa 

medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför, för att de anställdas kompetens skall 

fungera i enlighet med verksamhetsplanen. Kompetensförsörjning är således en fråga om att 

anskaffa, utveckla och behålla personella resurser, men också att fördela och använda befintliga 

resurser inom företaget (Axelsson, 1997). Kompetensförsörjningen kräver enligt Antilla (1997) 

förmåga att förstå och synliggöra vilka konsekvenser omvärldsutvecklingen och företagets 

verksamhetsplan får i form av kompetensbehov, och att tillgodose dessa behov. Eftersom 

kompetens tar tid att bygga måste företag redan idag fundera på vilken kompetens man kommer 

att behöva i framtiden. Eftersom omvärldsförutsättningarna hela tiden förändras, samtidigt som 

planeringshorisonten ofta är kort, bör denna process enligt Antilla (1997) vara en ständigt 

pågående och integrerad del av företagets verksamhet. 

 

Kompetensförsörjningen kan i Antillas termer (1997) delas in i kompetenskartläggning, 

kompetensanalys samt kompetensutveckling. Med kompetensutveckling avses de åtgärder som 

sätts in för att komma till rätta med de kompetensbehov som identifieras under kartläggning och 

analys. Modellen i Figur 3 visar sambandet mellan kompetensförsörjningens delprocesser och 

förklarar företagets behov av kompetensutveckling. Företagens utmaning ligger enligt Antilla 

(1997) i att kunna identifiera förändrade förutsättningar internt såväl som externt, samt att förstå 

hur olika kompetenser måste utvecklas i relation till dessa och genomföra den nödvändiga 

förändringen.  
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Figur 3. Företagets kompetensförsörjning och behov av kompetensutveckling  

Källa: egen bearbetning, från Axelsson, 1997, s.18, och Antilla, 1997, s.42 

 

Ansvar för kompetensförsörjningen 

Decentraliseringen av personalfrågor som tidigare beskrevs har lett till att även ansvaret för 

kompetensförsörjningen delegerats till operativa nivåer i ökad utsträckning. (Antilla, 1997). 

Linjechefens uppgift i kompetensförsörjningen bör enligt Antilla (1997) vara att styra och stödja 

kompetensförsörjningen i den egna enheten med utgångspunkt i företagets strategier och 

utveckling, vilket återkopplar till tidigare resonemang om linjechefens roll i den decentraliserade 

organisationen (Karlöf, 1996; Bredin & Söderlund, 2004). Utöver linjechefernas formella ansvar, 

betonar flera författare individernas ansvar för sin egen kompetensutveckling (Axelsson, 1997; 

Antilla, 1997, m.fl.). Antilla (1997) menar att den enskilde medarbetarens förmåga att avgöra för 

vem och varför man löser sina arbetsuppgifter är en avgörande förutsättning för att kunna 

kartlägga, analysera och utveckla företagets kompetens. En viktig kompetens hos varje 

medarbetare är därför förmågan att förstå sin roll i organisationens värdeskapande. Hansson 

(1988) hävdar att kompetens först och främst utvecklas genom medarbetarnas egna drivkrafter 

och med hjälp av de förutsättningar som skapas av ledningen. Vid snabb förändring måste 

företagen kunna lita på att medarbetarna själva har förmågan att lära sig de kunskaper som krävs. 

Edvinsson (1997) delar uppfattningen om individens centrala roll i kompetensförsörjningen, och 

menar att de enskilda medarbetarna ansvarar för utvecklingen av humankapitalet i samverkan 
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med ledning och kollegor. Ledningens roll blir då att utveckla det företagsbundna 

strukturkapitalet för att stödja individernas utnyttjande och byggande av kompetens. 

 

Antilla (1997) påpekar emellertid att det största ansvaret för kompetensförsörjningen i praktiken 

fortfarande ofta vilar på personalfunktionen, vilket delvis kan förklaras med att denna funktion 

traditionellt sett har hanterat kompetensfrågor som nyanställningar, omplaceringar etc. Problemet 

är att personalavdelningar i grunden ofta har ett reaktivt förhållningssätt, eftersom de främst 

hanterar administrativa ärenden. Detta försämrar därmed förutsättningarna för att 

kompetensfrågor hanteras ur ett långsiktigt, strategiskt perspektiv, vilket ställer helt andra krav. 

Antilla (1997) menar att den stora svårigheten ligger i att förändra den övriga organisationens 

förhållningssätt och förväntningar på personalfunktionen, och att utveckla kompetensen hos 

personalfunktionens anställda.  

 

Formalisering och Systematisering av Kompetensförsörjningen 

Företagens arbete med kompetensförsörjning varierar från att vara rutinmässiga processer som 

genomförs regelbundet, till att ske informellt och sporadiskt då behov anses uppstå (Axelsson, 

1997). Axelsson (1997) varnar vidare för att införandet av regler och rutiner för styrning av 

kompetensförsörjningen kan leda till att organisationen blir svår att förändra. Ju mer utvecklade 

och formaliserade dessa regler är desto ”trögare” blir en förändring att genomföra. Det får 

direkta konsekvenser för kompetensutvecklingen eftersom det tar längre tid att reagera på nya 

kompetensbehov. Antilla (1997) menar att i stora organisationer där kompetensfrågorna 

formaliseras och sköts centralt finns en risk att kopplingen mellan verksamhets- och 

kompetensutveckling försvagas och blir otydlig. Detta kan leda till ett glapp mellan 

medarbetarnas egentliga behov av utveckling och de utvecklingsmöjligheter som den centrala 

funktionen erbjuder, på grund av att behoven måste passera för många informationsfilter på 

vägen (Antilla, 1997). Detta resonemang styrks av Price (2004) redogörelse för hur en hög grad 

av vertikal komplexitet försvårar kopplingen mellan strategi och operativ verksamhet. 

 

Rationalisering vs. Kompetensreserv 

Axelsson (1997) hävdar att synen på kompetensförsörjningen inom HRM kännetecknas av 

rationellt planeringstänkande där allt kretsar kring att anpassa företagskompetensen till affärsidén, 

och att minimera överskottsresurser för att göra organisationen så effektiv som möjligt. Detta kan 

gynna företaget på kort sikt, men på längre sikt kan denna fokus på kostnadseffektivisering 

och ”resurssnålhet” straffa sig, eftersom det är svårt att idag avgöra vilken kompetens som 
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kommer att efterfrågas i framtiden. Det företag som arbetar efter dessa principer riskerar enligt 

Axelsson (1997) att försvaga sin kompetensbas och förlora sin förmåga till förnyelse och 

anpassning. Kompetenstillväxt förutsätter enligt detta synsätt ett visst överflöd eller ”slack” som 

försäkring mot framtida förändringar av kompetenskraven. Ett sätt att uppnå dessa 

överflödsresurser är att genom långsiktig kompetensuppbyggnad skapa en reserv av 

överskottskompetens bland personalen (Axelsson, 1997).  

3.3.1 Kompetenskartläggning 

”Skillnaden mellan ett kompetensbehov och en kompetensbrist är egentligen bara en fråga om tid, och 

kompetensbrister kostar pengar.”   

(Antilla, 1997, s.14) 

Följande stycke återkopplar till den första processen i kompetensförsörjningen, som beskrivs i 

Figur 3.  Antilla (1997) och Lundmark & Söderström (1988) anser att systematisk och 

kontinuerlig kartläggning av den kompetens som finns i organisationen är en förutsättning för 

effektiv kompetensförsörjning. Utan en kartläggning av befintlig kompetens är det enligt 

Peterson (2000) omöjligt att veta vilka kompetensbehov som finns i organisationen, vilket 

riskerar att leda till att de åtgärder som genomförs blir chansartade och mindre framgångsrika. 

Ellström (1992) menar att det företag som saknar kunskap om de faktiska kvalifikationskraven 

som krävs för dess arbetsuppgifter, brister i en viktig förutsättning för rationell planering av 

utbildning och andra åtgärder för kompetensutveckling.  

 

Kompetenskartläggning innebär dels att identifiera vilken kompetens som krävs med 

utgångspunkt i företagets omvärld och dess verksamhet och strategier, dels att synliggöra vilken 

kompetens organisationen, avdelningarna och medarbetarna faktiskt har i relation till dessa krav 

(se Figur 3). En analys av denna kartläggning ger sedan en indikation om vilka utvecklingsinsatser 

som är nödvändiga för att förstärka kompetensen (Hansson, 2001). Metoder för kartläggning av 

kompetens kan kategoriseras efter den grad av strukturering och standardisering som präglar 

metoden, menar Axelsson (1997). Hög grad av strukturerig och standardisering innebär att 

information om kompetensläget samlas in systematiskt genom exempelvis enkäter (Nilsen & 

Högström, 1996). Intervjuer och utvecklingssamtal sätter istället individers behov och delaktighet 

i fokus (Axelsson, 1997).   

 

Enligt Stevrin (1986) kan behov av kompetensutveckling antingen uppstå genom att de 

kompetenspåverkande faktorerna (kunskap, färdigheter och motivationsfaktorer) inte 
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överensstämmer med de problem som skall lösas eller arbetsuppgifter som skall utföras, men 

även genom att de olika faktorerna inte är anpassade till varandra, varpå synergieffekter inte kan 

uppnås. Kompetenskartläggningen bör enligt Antilla (1997) genomföras systematiskt i alla delar 

av företaget genom att medarbetarna följer samma riktlinjer. Tanken är inte att ledningen ska 

definiera kompetensmål, utan tydliggöra och motivera företagets strategi för linjechefer och 

medarbetare som underlag för deras respektive behovsidentifieringar och prioriteringar. Om 

kartläggningen görs efter olika riktlinjer på olika avdelningar riskerar den att bli ineffektiv, och 

helhetssynen går förlorad (Antilla, 1997). 

 

Ett problem som förknippas med kompetenskartläggning är att informationen om 

kompetenstillgång och kompetensbehov snabbt blir inaktuell i takt med att personal slutar, ny 

teknik köps in och kunderna byts ut (Axelsson, 1997). Enligt Axelsson (1997) är dock inte det 

viktiga att informationen är exakt, utan att inventeringar faktiskt genomförs. De involverade lär 

sig nämligen mycket genom de problem och diskussioner som dyker upp under arbetets gång. 

Enligt denna syn är därmed processen viktigare än själva resultatet. Hansson (1988) menar att 

detta även gäller för den efterföljande kompetensanalysen. Eftersom analysen ökar kännedomen 

om medarbetarnas kompetens så skapas möjligheter att förbättra befintliga kunderbjudanden och 

finna nya, vilket på sikt även kan resultera i nya idéer till affärsutveckling.  

3.3.2 Kompetensanalys 

En grundläggande idé med kompetenskartläggningen är att identifiera vilka kompetensområden 

som ska prioriteras (Antilla, 1997). Nästa steg är att i kompetensanalysen precisera behovsbilden, 

vilket innebär att klarlägga vilka förutsättningar som måste skapas för att målgruppen ska kunna 

höja sin förmåga att lösa respektive uppgift (se Figur 3). Kompetensanalysen är enligt Antilla 

(1997) ofta dold, det vill säga inte formell eller dokumenterad. En dold kompetensanalys kan till 

exempel bestå av de subjektiva bedömningar som chefer grundar sina beslut på i 

kompetensfrågor. Antilla (1997) hävdar att denna form av kompetensplanering ofta har en större 

påverkan på organisationer än den synliga, men den riskerar att bli ineffektiv eftersom beslut ofta 

fattas på felaktiga grunder. En annan problematik är avsaknaden av en dokumenterad plan att 

styra och följa upp kompetensanalysen med (Antilla, 1997).  

 

Tidigare har kompetens diskuterats på individ- och företagsnivå. Lundmark & Söderström (1988) 

och Axelsson (1997) diskuterar dessutom kompetensanalys och utveckling utifrån två 

tidsperspektiv; ett mer planerbart med inriktning på dagens verksamhet och befintlig kompetens, 

och ett mindre planerbart med inriktning på kompetensbyggande för framtida verksamhet. 
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Tidsperspektivet, det vill säga vad som är kort respektive lång sikt, varierar enligt Axelsson (1997) 

mycket beroende på verksamhetens planerbarhet. Arbetet med kompetensförsörjning bör enligt 

detta synsätt omfatta samtliga fyra dimensioner av kompetensanalysen.  

 

Figur 4. Kompetensanalysens dimensioner  

Källa: Axelsson, 1997, s.23 

 

Kort sikt - nulägesanalys 

I det kortsiktiga perspektivet handlar kompetensförsörjning och kompetensutveckling enligt 

Axelsson (1997) om att matcha de behov som dagens affärsverksamhet ställer mot tillgång på 

kompetens. Sahlqvist & Jernhall (1997) menar att dessa processer måste ske med utgångspunkt i 

helheten. Det centrala för inblandade parter är därmed att förstå företagets affärsverksamhet 

såväl som omvärlden och hur utvecklingstrender påverkar företagets förutsättningar. För att 

kunna bemöta en förändrad omvärld och konkurrenssituation framhåller Sahlqvist & Jernhall 

(1997) att även nulägesanalysen måste präglas av framtidsinriktat tänkande på samtliga nivåer i 

företaget; bland medarbetare, enhetschefer och på ledningsnivå.  

 

Lång sikt - utvecklingsanalys 

Som tidigare konstaterats tillskrivs den enskilde individen det yttersta ansvaret för 

kompetensutvecklingen. Utvecklingsanalysen kräver därför enligt Sahlqvist & Jernhall (1997) att 

samtliga medarbetare har en god uppfattning om företagets visioner, mål och strategier för 

utvecklingen, och att dessa involveras i utvecklingsprocessen. Utvecklingsanalysen innebär att 

granska omvärldsutvecklingen och inventera vilka åtgärder som bör vidtas för att på bästa sätt 

förbereda organisationen för vad som förväntade förändringar. Sahlqvist & Jernhall (1997) menar 

att nulägesanalysen och utvecklingsanalysen bör ske parallellt för att förankra det långsiktiga 

tänkandet i organisationen, och involvera individer på samtliga nivåer i organisationen. Ett 

övergripande problem vid långsiktig kompetensanalys är enligt Axelsson (1997) den begränsade 

planerbarheten. I många verksamheter är förändringarna omfattande och frekventa och sker 
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utanför företagets kontroll, vilket begränsar möjligheten att uppskatta framtida kompetensbehov 

genom exakta metoder. Företag tvingas därför ofta av praktiska skäl att nöja sig med grova 

bedömningar och att endast ta hänsyn till ett fåtal kriterier vid behovsanalyser.  

3.3.3 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling berör samtliga aspekter av kompetens (kunskap, färdighet, motivation) och 

kan enligt Axelsson (1997) och Ellström (1992) ses som ett samlingsbegrepp för de planerade 

åtgärder som används för att höja den kompetens som finns tillgänglig inom företaget. Dessa 

åtgärder kan bestå av insatser för att utveckla kompetensen hos den befintliga personalstyrkan 

såsom intern personalrörlighet och utbildningsprogram, men även av rekrytering av nya 

medarbetare. Till kompetensutveckling räknar Ellström (1992) även olika former av verksamhets- 

eller organisationsförändringar som genomförs i syfte att underlätta individernas 

kompetensutnyttjande och lärande i det dagliga arbetet. Normann (1975, i Axelsson, 1997) menar 

att en stor del av företagets lärande sker i anslutning till de löpande affärerna med kunderna, 

vilket innebär att utvecklingsarbetet bör bedrivas i nära anslutning till affärsverksamheten.  

 

Ur ett större perspektiv handlar kompetensutveckling om det utvecklingsarbete som syftar till att 

göra företaget kompetent att framgångsrikt förverkliga dess affärsidé (Ohlson, 1992). Med 

utgångspunkt i Ellströms resonemang föreligger behov av kompetensutveckling i ett företag då 

de efterfrågade eller faktiska kvalifikationerna är högre än den faktiska kompetens som 

personalen besitter. En viktig aspekt av utvecklingsarbetet är enligt Sahlqvist & Jernhall (1997) att 

utveckla den personliga, arbetsgruppens och företagets förmåga att kombinera kompetens för att 

uppnå synergieffekter.  

 

När man talar om kompetensförsörjning är det enligt Antilla (1997) viktigt att skilja mellan 

förädling och förändring av kompetens, vilket i praktiken sällan görs i företag. Förädling innebär 

bibehållande och uppdatering av befintlig kompetens och är relativt oproblematiskt, eftersom de 

flesta individer har en naturlig strävan att göra ett bra jobb och att utvecklas inom sin position. 

Antilla (1997) menar att krav på förändring av kompetens innebär betydligt större svårigheter då 

det handlar om styrning av kompetensutvecklingen i nya riktningar. Detta kan uttryckas som att 

det är lättare att få medarbetarna att utföra sina befintliga uppgifter på ett bättre sätt, än att få 

dem att lösa helt nya uppgifter eller att förändra bilden av deras yrkesroll. Förädling och 

förändring av kompetens ställer dessutom skilda krav på de metoder som används, och på 

kompetensen hos dem som arbetar med kompetensförsörjningen (Antilla, 1997). 
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Kompetensutvecklingens nya förutsättningar 

Nilsen & Högström (1995) menar att förutsättningarna för kompetensutveckling har påverkats av 

en generell höjning av arbetskraftens utbildningsnivå, och de anställdas krav på inflytande och 

meningsfulla arbetsuppgifter.  Lindgren (1996) uppmärksammar att kompetensutveckling idag 

inte bara handlar om företagets perspektiv, utan även om individernas personliga utveckling. 

Syrén (1998) konstaterar att kompetensutvecklingen har blivit mer individbaserad och syftar till 

att öka medarbetarnas flexibilitet och anpassningsförmåga. Samtidigt är medarbetare allt mer 

måna om att de utvecklingsinsatser som görs bidrar till att öka deras ”marknadsvärde” 

eller ”anställningsbarhet”, vilket förbättrar deras framtida karriärmöjligheter inom företaget eller i 

andra företag (Sahlqvist & Jernhall, 1997; Bartlett, 2001).  

 

Centrala faktorer för framgångsrik kompetensutveckling  

Axelsson (1997) hävdar att organisationsutformningen tillhör de faktorer som har störst betydelse 

för utvecklingen av företags- och individkompetensen, och därmed även för företagets 

konkurrenskraft. Beroende på hur arbetet i organisationen inriktas och fördelas kommer särskilda 

krav på kompetens att ställas på, och utvecklas av individerna. Företagets sätt att organisera 

verksamheten, samordna aktiviteter, skapa kontaktytor och klargöra ansvarområden avgör i 

vilken utsträckning individkompetensen kan utnyttjas, och påverkar i hög grad lärandet i 

organisationen (Axelsson, 1997). Detta talar för att HR-strukturen får konsekvenser för 

kompetensutvecklingens förutsättningar.  

 

Nilsen & Högström (1995) framhåller målens betydelse för de anställdas kompetensutveckling. 

Explicita mål och tydliga förväntningar på arbetets resultat ses som nödvändiga, men inte 

tillräckliga förutsättningar för motivation och kompetensbildning. Därutöver krävs enligt Nilsen 

& Högström (1995) att de medarbetare som ska uppnå målen verkligen förstår och accepterar 

dessa, samt att de upplever att de varit delaktiga i den diskussion som leder fram till målen. I detta 

sammanhang betonas även att det måste finnas tillfälle att kontinuerligt reflektera över målen i 

relation till uppnådda resultat, och arbeta för förändringar av mål och arbetsformer. Processen att 

formulera, reflektera över och kritiskt utvärdera verksamhetens mål anses vara minst lika viktig 

som de mål som faktiskt formuleras (Nilsen & Högström, 1995). Antilla (1997) påpekar att dåligt 

förankrade utvecklingsmål kan leda till att målgruppen upplever insatser som ett onödigt påhitt 

som tvingas på dem uppifrån, vilket påverkar deras engagemang och motivation negativt. Som 

tidigare nämnts menar Axelsson (1997) att det finns en risk att en alltför formaliserad 

kompetensförsörjningsprocess riskerar att försvåra förändringar, eftersom organisationen 
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blir ”trög”. Av samma anledning påpekar Axelsson (1997) att medarbetare bör uppmuntras att 

inte ta mål för givna, utan ständigt ompröva och ifrågasätta dessa. Detta innebär att tolkning av 

vad som sker och vart verksamheten är på väg är viktiga inslag.  

  

En viktig del i definitionen av individkompetens är motivation och vilja. Motivation, 

kompetensutveckling och lärande är enligt Axelsson (1997) relaterade aspekter. Utan vilja 

kommer individens kunskap och färdigheter inte att utvecklas och inte heller att användas fullt ut. 

Den som är motiverad har lättare för att lära sig och är även mer villig att försöka. Ofta gäller 

även det motsatta, det vill säga genom att vi lär oss blir vi mer motiverade. Axelsson (1997) 

identifierar ett antal faktorer som särskilt viktiga för motivationen i arbetssammanhang; att 

individen känner meningsfullhet, kan påverka, kontrollera, samt får erkännande i samband med 

sitt arbete. 

 

3.4 Strategier för kompetensförsörjning 

Kompetens som konkurrensmedel  

Hamel & Heene (1994) introducerade begreppet ”core competencies”, eller kärnkompetens, som 

definieras som ”the skills that enable a firm to deliver a fundamental customer benefit” (Hamel & Heene, 

1994, s.13). Kärnkompetenser är företagsunika förmågor att skapa värde, som alltså är svåra för 

konkurrenter att imitera. Begreppet kärnkompetens har fått stor genomslagskraft för utformandet 

av företags affärsstrategi, och är en av anledningarna till att betydelsen av medarbetarnas 

kompetens och kunskap lyfts fram. En förklaring är enligt Axelsson (1996) att den 

konkurrensförmåga som baseras på medarbetarnas kompetens har förutsättningar för att vara 

uthållig. Detta innebär att medarbetarnas kompetens kan uppfylla ett av Prahalad och Hamels 

(1994) viktigaste krav på kärnkompetens, nämligen att det inte går att imitera.  

 

Linjär, adaptiv och tolkande strategi  

Chaffee (1985) presenterar tre olika, och ibland motstridiga, syner på strategi: linjär strategi, adaptiv 

strategi och tolkande strategi. Linjär strategi fokuserar på planering och prognostiserande. Detta 

överensstämmer med Fayols strategisyn, då han menar att strategiskt tänkande helt enkelt handlar 

om att planera för framtiden (Fayol, 1949). Adaptiv strategi brukar förknippas med strategisk 

management. Strategi hävdas det, kan inte förklaras linjärt enligt den traditionella modellen med 

mission, mål, strategier och taktik. Istället skall mål och strategi ses som sammanbundna och 
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ömsesidigt beroende (Chaffee, 1985). Denna modell fokuserar på de medel som används för att 

uppnå målen, och inriktar sig på att beskriva hur de skall anpassas till varandra. Dessa två 

motpoler i debatten sammanfattar ett viktigt tvistemål, nämligen om strategi handlar om att 

förutsäga eller att reagera (Hamel & Heene, 1994). Slutligen är den tredje synen på strategi den 

tolkande modellen, vilket är en klar minoritetsåskådning. Den tolkande modellen ser strategi som 

en metafor som inte kan mätas i kvalitativa termer (Chaffee, 1985). Oavsett synsätt sammanfattar 

Crainer (1999) på ett bra sätt vad som gör strategibegreppet svåråtkomligt: det råder inte alltid 

klarhet om vad ett företag påstår att det gör, vad det gör i verkligheten och vad det egentligen 

borde göra. 

 

3.5 Teoretiska perspektiv på kompetensförsörjning 

Ellström (1992) presenterar olika perspektiv för att beskriva och analysera organisatoriska 

processer. Två av dessa, det teknisk-rationella och det humanistiska perspektivet, står i stark 

kontrast till varandra och är särskilt intressanta för denna studie om kompetensförsörjning. 

Följande beskrivningar är hämtade från Ellströms Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (1992).  

3.5.1 Teknisk-rationellt perspektiv 

Det teknisk-rationella perspektivet har enligt Ellström (1992) sitt ursprung i Webers 

byråkratimodell (Weber, 1967), och är det perspektiv som haft störst inflytande på den roll som 

kompetensutvecklingen har idag. I detta perspektiv ses den organiserade verksamheten i företaget 

som ett verktyg för att förverkliga huvudmannens, det vill säga ägarnas, intressen. 

Huvudmannens intressen återspeglas i verksamhetens mål, som antas vara den viktigaste faktorn 

för att styra och förklara vad som sker i organisationen. Det teknisk-rationella perspektivet 

förknippas med stark tilltro till ledningens förmåga att forma organisationens verksamhet i linje 

med sina mål. Målen uppnås genom hierarkiska organisationsstrukturer, hög grad av vertikal och 

horisontell arbetsfördelning, samt centralisering av makt och beslutsfattande. Ledningen antas 

fritt kunna forma verksamheten genom centralt utformade strategier vilka genomförs enligt top-

down-modell. Formella system för planering, beslutsfattande och kontroll är något som betonas 

starkt. Förändring antas främst kunna uppnås genom kraftfullt beslutsfattande och effektiv 

administration. Tillämpat på kompetensförsörjning så ses individerna i det teknisk-rationella 

perspektivet som produktionsfaktorer som ska formas i enlighet med uppsatta mål. 

Utvecklingsinsatser grundas på explicit formulerade strategier och handlingsplaner, som i sin tur 

utgår från organisationens mål och affärsidé. Åtgärder för kompetensutveckling genomförs först 
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efter systematiska analyser av befintlig kompetens och verksamhetens kompetenskrav, och 

föregås av rationella kalkyler där ökad produktivitet ställs mot kostnader för insatser.  

3.5.2 Humanistiskt perspektiv 

I förhållande till det teknisk-rationella perspektivet lägger det humanistiska perspektivet större 

vikt vid organisationens individer och deras utveckling och självförverkligande. Utbildning och 

andra former av kompetensutveckling betraktas inte som kostnader utan som långsiktiga 

investeringar i mänskliga resurser. Det humanistiska perspektivet betonar vikten av samspel 

mellan företaget och dess individer för att uppnå långsiktig effektivitet. I detta synsätt ses 

organisationen som ett mer informellt system som hålls samman genom gemensamma 

värderingar och normer. I motsats till det teknisk-rationella perspektivet antas 

kompetensutveckling ske, inte främst genom centralt formulerade mål, utan genom successiv 

anpassning till förändringar i organisationen eller dess omvärld. Individernas förmåga att utveckla 

sin kompetens genom anpassning och lärande antas vara avgörande för organisationens 

effektivitet. Kompetensutveckling ses i det humanistiska perspektivet som en integrerad del av 

verksamheten och behoven av utvecklingsinsatser planeras mer genom informella processer än 

genom systematiska behovsanalyser. Faktorer som ges stor betydelse i det humanistiska 

perspektivet är öppen kommunikation, samförstånd och god förmåga till flexibilitet och 

problemlösning bland personalen. 
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4 Empiri 
 

Det empiriska underlaget är huvudsakligen hämtat från intervjuer med respondenter i 

Saab och Volvo och syftar till att beskriva HR-funktionens roll och hur 

kompetensförsörjningen bedrivs i respektive företag. Vid beskrivningen av Volvos HR-

struktur och kompetensförsörjningens förutsättningar antas att projektet Human 

Resource Transformation (HRT) redan har genomförts. Kompletterande information har 

erhållits från sekundärkällor i form av företagens presentationsmaterial och hemsidor. 

Följande respondenter har intervjuats i samband med undersökningen: 

 

Företag Namn Befattning/Område 

Saab Susanne Tapper Corporate Human Resource 

Saab Ulf Lundqvist Avdelningschef, Saab Bofors 

Dynamics 

Volvo Construction Equipment  Flora Nylund Competence Development 

Volvo Construction Equipment  Ulf Köhlmark Internal Communication 

 

4.1  Saab 

4.1.1 Företagspresentation 

Saab är ett globalt, högteknologiskt företag med huvudsaklig verksamhet inom försvars-, flyg- 

och rymdindustrin. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för 

försvarsmakten, men också för den civila marknaden. Saab har en global marknad, men forskning, 

utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Företaget har ungefär 13 000 anställda i 

Sverige. Projektarbete kännetecknar all verksamhet i koncernen, vilket innebär att arbetslag sätts 

ihop och upplöses i samband med projektrelaterade uppgifter.  

4.1.2 Mål och värderingar som påverkar HR-arbetet 

Det övergripande målet för Saab är företagets kort- och långsiktiga lönsamhet. De ledord som 

nämns för att uppnå detta är kundorientering, affärsmässighet och ständigt utvecklad 

konkurrensförmåga. Saab är ett kunskapsintensivt företag och medarbetarnas kompetens och 

engagemang ses som avgörande framgångsfaktorer. Företaget strävar därför efter att skapa ett 
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arbetsklimat som främjar kreativitet och innovativt tänkande. Vikten av individernas kompetens 

anses öka i takt med ny teknikutveckling och de alltmer komplexa transaktionerna som 

kännetecknar de internationella projekten.  Beroendet av individernas kompetens ligger till grund 

för företagets värderingar, som i personalpolicyn uttrycks som kunnande, förtroende och vilja. 

Övriga värderingar som omnämns i Saabs personalpolicy är mångfald, kreativitet och personligt 

ansvar. 

4.1.3 HR-struktur 

Saabs HR-organisation består av en central stab som arbetar koncernövergripande, och lokala 

HR-avdelningar på respektive affärsenhet. Den centrala staben går under beteckningen Corporate 

Human Resource, och ansvarar för strategiska och övergripande HR-frågor inom Saab-

koncernen. De frågor som behandlas i staben berör hela koncernen och omfattar bland annat 

arbetsrättsliga frågor, personalrelaterad ekonomis, pensionsfrågor och chefsavtal. Det löpande 

operativa personalarbetet är förlagt till affärsenheterna. Exempelvis tar den centrala HR-staben 

fram riktlinjer för hur löner och avtal skall hanteras, medan det operativa arbetet utförs av lokala 

HR-avdelningar. En viktig uppgift för hela HR-organisationen är att bistå linjecheferna i 

personalfrågor. Staben har dessutom en rådgivande roll som expertisstöd åt lokala HR-

avdelningar. Saabs HR-struktur framgår av Figur 5, där respondenternas position i organisationen 

har skuggats. Ulf Lundqvist är idag avdelningschef men har tidigare arbetat som sektionschef, 

och kunde därför även svara för hur arbetet bedrivs på dessa båda nivåer.  

 

Figur 5. HR-struktur i Saab 
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Personaldirektören är chef för Corporate HR och ingår i koncernledningen. Vid sidan av 

koncernstaben finns dessutom en ledningsgrupp för HR-frågor, som består av de största 

enheternas personalchefer och representanter från HR-staben. Ledningsgruppen samlas varannan 

månad samt vid behov, och tar bland annat upp långsiktiga strategiska frågor som berör hela 

koncernen.  

 

På affärsenheterna har varje avdelning en egen kontaktperson inom HR-funktionen som de 

samarbetar med. I praktiken förekommer det dock enligt Lundqvist att man vänder sig till andra 

personer inom HR-avdelningen beroende på ärendets karaktär, men den personliga kontakten 

beskrivs som värdefull.   

4.1.4 Nyckelord: Samordning och decentralisering 

En av Saabs kärnfrågor inom HR är samordning. Tidigare har affärsenheterna arbetat mycket 

självständigt, med exempelvis lokal hantering av löner. Saab har ett koncernövergripande projekt, 

vilket syftar till att samordna en mängd olika aktiviteter mellan affärsenheterna. Genom detta 

projekt hoppas Saab uppnå synergieffekter, men framförallt är syftet att reducera kostnader. 

Susanne Tapper illustrerar hur förändringen kommer att påverka HR: 

”En funktion inom HR som ofta kommer upp vid diskussioner om samordning är lönehanteringen. I 

framtiden ser jag att det kanske inte kommer att bli ett enda lönekontor på Saab, men det finns 

möjliga samordningsvinster.” 

 (Susanne Tapper, Corporate Human Resources, Saab) 

Inom Saab har outsourcing av HR-funktionen inte varit aktuellt. En förklaring till detta uppges 

vara att Saabs inställning kan beskrivas som konservativ i vissa avseenden. Däremot har man 

upplevt en problematik i att HR-funktionen inte utnyttjas effektivt, eftersom den är en 

stödfunktion vars tjänster inte kostar någonting för de operativa enheterna. För att komma till 

rätta med detta problem genomfördes under ett års tid ett försöksprojekt i en av de lokala HR-

avdelningarna, där det ponerades att hela funktionen hade blivit outsourcad. HR-funktionen satte 

en fingerad prislapp på alla aktiviteter, precis som om tjänsten hade köpts in. Anledningen var att 

undersöka vilka aktiviteter som kunde relateras till en begäran från en kund, och vilka som helt 

enkelt gjordes av gammal vana. Resultatet var att rekrytering konstaterades vara en mycket 

lönsam aktivitet, medan många andra arbetsuppgifter var svåra att värdera. På Saab uppfattas 

ändå en stor fördel med att behålla en helt intern HR-funktion där samtliga personalfrågor 

hanteras, då det finns en nära relation mellan HR-organisationen och de operativa enheterna och 

avdelningarna. 
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”Det känns som att de flesta i koncernen tycker att den här relationen är väldigt viktig. Jag är inte för 

att outsourca HR-funktionen. Jag har lyssnat på många storföretag som har gjort det och det finns 

många nackdelar och risker. Den största är att man kommer för långt ifrån kärnverksamheten. 

Kanske skulle avdelningarna lösa mer själva om inte vi fanns. Men det mesta ligger redan i 

chefsansvaret, och vi skall fungera som en stödfunktion åt dem. Det är inte meningen att vi skall lösa 

problem åt dem, men det är väl lite grann så det har varit…” 

(Susanne Tapper, Corporate Human Resources, Saab) 

Linjechefen Lundqvist menar bestämt att han inte skulle vilja se HR-funktionen outsourcad, 

eftersom han värderar att kunna vända sig till en bekant samarbetspartner i personalärenden. 

Lundqvist påpekar att det finns ärenden som man inte vill ta med sin chef. Det finns en inbyggd 

problematik i att vara både operativ chef och personalchef på samma gång. Cheferna får 

visserligen en grundläggande utbildning i ledarskap men de blir aldrig några renodlade experter 

inom dessa frågor. HR-funktionen har enligt Lundqvist därmed en viktig roll att hantera denna 

typ av mjukare frågor.  

”Som chefsstrukturen ser ut idag på Saab så är det tekniker och ingenjörer som är chefer beroende på 

att de måste förstå verksamheten till en viss gräns. De har inte i grunden den utbildning som kanske 

krävs för lite mjukare frågor.” 

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics) 

Som exempel på de konflikter som kan uppstå nämner Lundqvist att en chef kan rekryteras för 

att få ordning på en ostrukturerad avdelning, vilket kan kräva en chef med ”hårda nypor”. 

Lundqvist menar att det inte alls är säkert att den personen är den mest pedagogiska i alla lägen, 

och inte heller kan vara det med hänsyn till sin uppgift. 

”Det finns många organisationslösningar som ser bra ut på pappret men som inte fungerar i 

verkligheten. Du riskerar att bli otydlig i din chefsroll om du måste hantera alla typer av ärenden 

samtidigt. ” 

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics) 

Lundqvist upplever att stödet och samarbetet mellan hans avdelning och HR-organisationen 

fungerar bra och dessutom har förbättrats. Han menar att HR-funktionens arbete under de 

senaste åren har blivit betydligt mer proaktivt. HR-representanter är idag mer delaktiga i 

ledningsgrupper, de tillhandahåller chefer med bättre information än tidigare och syns på ett helt 

annat sätt ute i organisationen. Lundqvist anser att den förbättrade relationen till HR-

organisationen hänger samman med ett antal förändringar som genomfördes i samband med ett 

chefsbyte i avdelningens HR-funktion. Lundqvist upplever inte sektionschefernas och 
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avdelningschefernas administrativa börda som betungande med avseende på HR-uppgifter, utan 

anser att HR-funktionen ger det nödvändiga stödet. Att cheferna får tid att kunna fokusera på 

den operativa verksamheten anser Lundqvist vara en förutsättning för att kunna genomföra de 

projekt som bedrivs med ett tillfredställande resultat. 

 

Ett viktigt instrument för samordning utgörs i Saab av en ledningsgrupp inom HR-organisationen 

som samlas varje månad. Ledningsgruppen består av HR-cheferna från de största 

affärsenheternas HR-avdelningar och representanter från den centrala staben. Syftet med 

ledningsgruppen är att diskutera koncernövergripande personalfrågor. Mötena utgör en möjlighet 

att sammanställa det övergripande kompetensläget i koncernens bolag och skapa en helhetsbild 

av kompetensläget.  

4.1.5 Strategi för kompetensförsörjning 

I Saab finns för närvarande inga uttryckliga, långsiktiga kompetensförsörjningsplaner. Detta är 

någonting som företaget enligt Tapper vill förbättra. Långsiktigheten i kompetensförsörjningen 

försvåras till viss del av att den största delen av verksamheten bedrivs i projektform. Nya 

kompetenskrav uppstår ibland under projektens gång och det kan vara svårt att på förhand 

bedöma vilka kompetenskrav som ett projekt kommer att innebära. Inom Saab poängteras vikten 

av att medarbetare är aktiva och engagerade och själva ansvarar för sin egen kompetens och 

fortsatta anställningsbarhet.  

 

Enligt Saabs personalpolicy är rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt en förutsättning för 

en framgångsrik affärsverksamhet. Lundqvist upplever att detta har blivit viktigare under senare 

år, eftersom det ställs tuffare krav på projekten idag än för fem år sedan. Detta anses främst vara 

ett resultat av det ökade antalet internationella kunder.  

”Tidigare fanns det kanske ett litet slack i en tidsplan någonstans, det gjorde inget att det tog lite 

längre tid, och det fanns utrymme för en extra granskning eller en extra kvalitetskontroll. Den tiden 

finns inte idag.”  

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics) 

HR-arbetet inom Saab förändras hela tiden. Under de senaste åren har stora 

personalneddragningar påverkat arbetet mycket. Att organisationen blir allt mer ”slimmad” har 

fått återverkningar även på HR-avdelningarna i form av ett ökat antal arbetsuppgifter. Färre 

anställda måste lösa fler uppgifter, vilket ställer stora krav på att kunna planera, men även på att 

arbeta reaktivt. 
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” Vi brukar kalla det för brandkårsuttryckningar; ärenden som man måste lösa i takt med att de 

uppkommer. Jag skulle vilja se en förändring där vi kan jobba mer förebyggande och proaktivt.” 

(Susanne Tapper, Corporate Human Resources, Saab) 

4.1.6 Kompetenskartläggning och kompetensanalys 

Kompetenskraven i Saab avgörs framförallt av de aktuella och framtida projekt som bedrivs, och 

det handlar därför oftast om tekniska kompetenskrav.  

”Projekten styr till stor del hur kompetensfrågor bedrivs inom företaget (avdelningen). Man måste vara 

medveten om att det är projekten vi lever av. Utan dem skulle allt det andra vara onödigt”.   

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics)  

Det viktigaste instrumentet för att synliggöra och dokumentera kompetensutvecklingsbehov är 

personalutvecklingssamtalen (PU-samtal), som genomförs av sektionschefer och 

avdelningschefer med deras respektive medarbetare. Lundqvist genomför PU-samtal med sex 

medarbetare varav tre sektionschefer, som vardera ansvarar för PU-samtal med 10-12 

medarbetare. Avdelningscheferna sammanställer befintliga behov av kompetensutveckling som 

sedan skickas till enhetens lokala HR-avdelning. Dessa genomför en så kallad 

kompetensinventering som ligger till grund för kompetensutvecklingsinsatser som utbildning, 

förflyttning och rekrytering. Enligt Tapper genomförs kompetensinventering med varierande 

regelbundenhet och i olika utsträckning på företagets avdelningar, och i vissa fall genomförs de 

inte överhuvudtaget. 

 

PU-samtalen utgår både från Saabs behov och medarbetarens egna intressen och önskemål om i 

vilken riktning de vill fortsätta inom företaget. Enligt Lundqvist är det sällan någon form av 

kompetensutveckling avslås, så länge det finns en relevant koppling till verksamheten och 

kostnaderna är rimliga. Samtalen ses som en mycket viktig länk i relationen mellan chef och 

medarbetare. Ett problem är att cheferna har mycket arbetsuppgifter på annat håll och är 

operativa chefer såväl som ledare. De personal- och ledarskapsrelaterade frågorna är en viktig 

ansvarsområden för cheferna, vilket koncernens HR-stab försöker att poängtera vid tillsättning av 

chefsposter.  

”En chef hade 40 personer under sig. Det är alldeles för många tyvärr. Det tar mycket energi och tid 

att genomföra PU-samtal. Ett rimligt antal tycker jag är 20 personer att ha PU-samtal med, men det 

beror på verksamheten.”  

 (Susanne Tapper, Corporate Human Resources, Saab) 
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I samband med kompetenskartläggning och kompetensanalys identifieras kompetenskraven med 

utgångspunkt i strategiska och operativa verksamhetsplaner som visar vad som kommer att hända 

under den närmaste femårsperioden. På Saab pågår ett kontinuerligt arbete med att tydliggöra 

ansvaret för kompetensfrågor. Det formella ansvaret för detta ligger idag på varje chef med 

personalansvar och denne skall säkerställa den kompetens som verksamheten kräver och kommer 

att kräva i framtiden. Hur stort personalansvar varje chef har beror bland annat på hur stort 

dennes operativa ansvar är. En tekniskt specialiserad chef har oftast andra prioriteringar än 

personalarbete. Enligt Lundqvist är den formella ansvarsfördelningen för kompetensfrågor 

otydlig i vissa avseenden, och den följs inte vid alla tillfällen.  

”Ibland är det kanske bättre att jag tar tag i personalfrågor själv som i själva verket ligger på 

personalavdelningen, eftersom jag är intresserad av det och av att ha det på ett visst sätt. Det måste 

finnas en viss flexibilitet i en organisation..” 

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics)  

Lundqvist påpekar att den oklarhet som råder i ansvarsfördelningen kompenseras av att initiativ 

till kompetensutveckling ofta kommer från medarbetarna själva.  

”Det finns en viss otydlighet som jag kan tycka är ganska bra. Det fungerar ändå på något sätt. Det 

beror på att vi har motiverade och väldigt duktiga medarbetare som är intresserade att hålla sig ajour 

med företagets framtid.” 

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics)  

Under ett PU-samtal kan man komma överens om en utvecklingsplan och ett antal åtgärder som 

skall genomföras under året. Det är dock ingen som identifierar en specifik kurs åt individen, 

utan detta är upp till medarbetaren själv. Den enskilde individens ansvar för 

kompetensutvecklingen lyfts även fram i Saabs personalpolicy och betonas av Tapper som menar 

att det är upp till den enskilde medarbetaren att själv begära ett PU-samtal om tillfälle till detta 

inte ges av cheferna. Tanken är att PU-samtalen skall mynna ut i individuella kompetensplaner. 

En ambition från den centrala HR-stabens sida är att kompetensplanerna skall vara skriftliga för 

att underlätta uppföljning av medarbetarnas kompetens, men i många fall är de endast muntliga.  

4.1.7 Kompetensutveckling 

En stor del av de utvecklingsbehov som identifieras i samband med kompetensinventeringen 

tillgodoses enligt Lundqvist av avdelningarna själva, utan att HR kopplas in. Den lokala HR-

avdelningen anlitas främst för ”mjukare” behov som utbildning i presentationsteknik eller 

ledarskap. Ledarutveckling av individer som anses vara värda att satsa på inför framtiden erbjuds 
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även av den centrala HR-staben. Utbildningsinsatser samordnas i Saab genom nätverket Saab 

Education Network som bland annat utlyser tillgängliga utbildningar på intranätet. Ett aktuellt 

projekt är införandet av ett centralt IT-system för att bättre kunna koordinera och visa 

utbildningsutbudet och efterfrågan.  

 

Lundqvist uppfattning är att kompetensutveckling bör göras parallellt under projektens gång för 

att personalen skall få den bästa möjliga utväxling av insatserna. I själva verket läggs 

kompetensutvecklingen ofta in i tiden mellan projekten, och då handlar det vanligen om cirka två 

veckor. Lundqvist menar att kompetensutveckling mellan projekten också är 

beläggningsutjämnande, eftersom vissa individer då blir friställda innan nästa projekt drar igång.   

Som avdelningschef fattar Lundqvist själv beslut som berör rekrytering till sin avdelning, men 

han måste kunna påvisa för sin chef att det finns ett behov. Identifierade behov kommuniceras 

till HR-avdelningen som går ut med en annons och sköter all kommunikation med de sökande. 

HR-personalens intervju med kandidaterna fokuserar på psykologiska aspekter, medan den 

operativa avdelningen beaktar den tekniska kompetensen och hur den sökande passar in i 

gruppen. Kostnaden för affärsenheten är den tid som HR-funktionen får avsätta för att rekrytera. 

Susanne Tapper anser att rekrytering är en aktivitet som teoretiskt sett skulle kunna outsourcas, 

men påpekar att det även finns viktiga anledningar till att inte göra det: 

”Varje avdelning vet bäst vad de behöver, men det är klart att man kan få ut mycket information till 

en extern part om man gör en noggrann kravspecifikation. Mycket handlar däremot om att följa en 

slags magkänsla baserad på kännedom om företaget, som en intern rekryterare nog är bättre lämpad 

för.” 

(Susanne Tapper, Corporate Human Resources, Saab) 

Saab erbjuder medarbetarna utbildning i paritet till de krav som de ställs inför i sitt arbete. Årligen 

gör Saab en inventering av befintliga och potentiella ledare inom koncernen, kallad Management 

Review. Syftet med denna kartläggning är att skapa en överblick över ledarförsörjningens status 

och vilka insatser som kan behöva vidtas för att eventuellt öka den. En annan viktig del i 

Management Review processen är att varje enhet gör en lång- och kortsiktig ersättarplanering för 

personal i ledande befattningar.  

 

Ledarskapsutbildning 

På Saab finns ingen given mall som ledare skall vara formade efter, utan förmågan att anpassa 

ledarskapet till olika situationer ses som avgörande. I linje med detta har man tagit fram olika 

typer av ledarutvecklingsprogram som varierar utifrån individuella behov och förutsättningar. 



EMPIRI 

51 

Ledarprogrammen genomförs i samråd med externa parter som är utbildade i Saabs 

personalpolicy, då Saab anser det viktigt att företagets värderingar genomsyrar utbildningarna.  

 

Intern rörlighet 

Medarbetarna i Saab uppmanas aktivt till intern förflyttning mellan sektioner och avdelningar, 

men även mellan affärsenheter. Intern rörlighet ses som ett sätt att sprida kunskap och därmed 

som ett verktyg för kompetensutveckling. Initiativet om förflyttning kommer från medarbetarna 

själva, och lediga positioner utannonseras på intranätet. Den interna rörligheten erbjuder en 

möjlighet att matcha låg beläggning på vissa enheter med tillfälliga behov på andra enheter, vilket 

gör att Saab undviker onödiga rekryteringar. Problemet med personalrörligheten är enligt 

Lundqvist att det innebär en förlust av kompetens för den avdelning som tappar en medarbetare.  

”Ingen har något emot att få en bra kompetens, men ingen vill ju heller förlora en bra kompetens.”  

(Ulf Lundqvist, avdelningschef, Saab Bofors Dynamics)  

 

4.2 Volvo 

4.2.1 Företagspresentation 

Volvo är ett globalt företag som tillverkar tunga kommersiella fordon, marin- och 

industrimotorer samt komponenter till flygindustrin. Volvo har mer än 76 000 anställda världen 

över och finns i mer än 125 länder. Organisationen är uppdelad i åtta affärsområden. De olika 

affärsområdenas organisatoriska uppbyggnad skiljer sig åt beroende på verksamhetsinriktning. 

Gemensamt för dessa är att arbetet sker i processer och projekt som även bedrivs över 

affärsområdesgränserna. En sådan process är Human Resource Transformation.   

4.2.2 Mål och värderingar som påverkar HR-arbetet 

Volvos strategi bygger på tre hörnstenar: profitable growth, product cycle management och operations 

excellence, som bland annat innehåller kompetensutveckling. Volvokoncernens målsättning 

uttrycks i företagets mission statement: 

”Genom att skapa värde för våra kunder skapar vi värde för våra ägare.”  

(www.volvo.com) 

Detta skall uppnås genom att använda företagets expertis till att skapa transportrelaterade 

produkter och tjänster av överlägsen kvalitet, säkerhet och miljövänlighet för krävande kunder i 
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utvalda segment. Tre ledord skall genomsyra arbetet, nämligen energi, passion och respekt för 

individen. Företagsfilosofin summeras uttryckligt i ”the Volvo Way”, som beskriver Volvos 

företagskultur och sätt att arbeta. 

4.2.3 HR-struktur 

Volvo står inför en av de mest omfattande omorganiseringarna någonsin, vars syfte är att skapa 

ett enhetligt arbetssätt och gemensamma riktlinjer i hela Volvokoncernen. Visionen är att 

Volvobolagen skall ses som ett bolag, oavsett var i världen det är lokaliserat. Som en del av 

omorganiseringen kommer projektet Human Resource Transformation att genomföras. HR 

Transformation kommer att innebära stora förändringar för HR-funktionen. Att göra HR-arbetet 

mer enhetligt ses som ett viktigt steg för att förankra företagets strategi i affärsverksamheten. 

Detta skall uppnås genom att koncernens strategiska mål bryts ned till varje affärsenhet, därefter 

enskilda avdelningar och slutligen ned till individnivå. Målsättningen är att varje medarbetare skall 

ha sina egna affärs- och utvecklingsmål i form av en personlig affärsplan, Personal Business Plan. 

”HR Transformation är det största projektet som genomförts i Volvo, därför att det berör varenda 

människa” 

(Flora Nylund, Competence Development, VCE) 

I samband med HRT kommer administrativa HR-uppgifter som lönehantering, avtalsskrivning, 

personalinformation och rekrytering att outsourcas. HRT är tänkt att utöver Sverige även omfatta 

även USA, Frankrike, Belgien och England deltar i projektet. Tanken är att även de andra 

länderna där Volvo är representerat skall följa efter senare. Figur 6. visar HR-strukturen i Volvo 

efter HR Transformations genomförande. 

 

Figur 6. HR-struktur i Volvo 
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4.2.4 Nyckelord: Outsourcing och omorganisering 

En av de största konsekvenserna av HR Transformation är outsourcing av HR-funktionens 

administrativa uppgifter till en extern part. Grundtanken är att genom outsourcing av 

administrativa uppgifter frigörs resurser och tid för strategiskt viktiga HR-frågor. En svår 

utmaning har varit att avgöra vilka arbetsuppgifter och processer som kan anses vara strategiskt 

viktiga, och som därmed skall behållas inom företaget.  

”Vi har gjort en noggrann inventering av hur vi arbetar. Vi har svarat på frågor om hur mycket man 

jobbar strategiskt respektive administrativt inom HR-avdelningen. Vi har haft intervjuare här som 

har intervjuat oss i timmar om hur vi arbetar. Det ligger ett jättejobb bakom detta projekt, som har 

pågått i två, tre år.”  

(Flora Nylund, Competence Development, Volvo Construction Equipment) 

Förutom att uppnå en förbättrad strategisk förankring i verksamheten hoppas man genom HR 

Transformation kunna vinna stordriftsfördelar och kostnadsbesparingar till följd av att de 

administrativa uppgifterna läggs ut på entreprenad. Volvo räknar med att ungefär 300 personer 

kommer att få lämna HR-funktionen, men många av dessa väntas istället börja arbeta för det 

externa företaget. HR Transformation ses inte som ett separat projekt som enbart har sitt 

ursprung i HR-frågor, utan är en del i ett större affärsstrategiskt sammanhang: 

”HR Transformation följer den övriga strukturen i organisationen. Överallt börjar man tänka mer 

affärsmässigt. Kostnadseffektivitet och ökad kund- leverantörsfokus är mer och mer aktuellt [inom 

produktionssidan] och då är det naturligt att personalsidan följer efter.” 

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 

Projektet HR Transformation är uppbyggt kring följande prioriteringar, vilka får följder för HR-

funktionens organisationsstruktur: 

 

Säkra kompetensbasen  

Volvo menar att företagets främsta konkurrensmedel är personalen, vilket innebär att förmågan 

att locka till sig rätt individer och att behålla dessa beskrivs som mycket viktig. Medarbetarnas 

kompetens uppmärksammas som den viktigaste källan till konkurrenskraft. Om Volvo lanserar 

en ny maskin dröjer det inte länge förrän konkurrenterna plockar isär den och kopierar 

teknologin. Personalen anses i detta avseende vara unik och beskrivs därför som företagets 

viktigaste tillgång. 
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Leverera HR-tjänster som är av hög kvalitet och har en gemensam leveranspolicy 

En av de huvudsakliga anledningarna till att Volvo har valt att lägga ut administrativa 

arbetsuppgifter är att få mer resurser till att arbeta strategiskt. HR-funktionen kräver i nuläget en 

omfattande administration, som trots det informationsteknologiska stödet är mycket 

resurskrävande. Volvo ser därför stora vinstmöjligheter i att outsourca, både ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt. En gemensam leveranspolicy av HR-tjänster syftar också till att ge en ökad 

enhetlighet i affärsverksamheten. 

 

Mångfald och ledarskap ”the Volvo way” 

En central aspekt i ”the Volvo way” är mångfald avseende olika nationaliteter, åldrar, bakgrunder, 

och erfarenheter, vilket anses vara en källa till innovation och internationell konkurrenskraft. En 

annan viktig punkt är ”one company vision”, som innebär att alla medarbetare bör se saker och ting 

ur företagets helhetsperspektiv. En förhoppning är att HR Transformation kommer att ge mer 

utrymme för att på central nivå utveckla ledarskap som ligger i linje med företagskulturen som 

den uttrycks i ”the Volvo way”. Detta skall uppnås genom att resurser frigörs till strategiskt 

arbete med ledarskapsfrågor i HR Business Partner, samtidigt som nedbrytningen av strategiska 

mål ställer högre krav på ledare och medarbetare på alla nivåer. Den nya HR-funktionen kommer 

att organiseras i tre enheter: HR Service Center, HR Business Partner och Center of Expertise. 

Dessa enheter arbetar gentemot varandra som tjänsteleverantör respektive kund.  

 

HR Service Center (HRSC) kommer att leverera de HR-tjänster som outsourcas. Dessa tjänster 

innefattar främst lönehantering, försäkringsfrågor och sjukvård, men även administration av 

ekonomiska och juridiska frågor som rör medarbetarna på Volvo. Kunderna utgörs av Volvos 

chefer och övriga medarbetare. Kontakten i kundrelationen sker direkt mellan medarbetare och 

Service Centret, vilket innebär att det mellanled som linjechefen hittills utgjort elimineras i dessa 

frågor. Istället sker kommunikationen genom en ny infrastruktur i form av ett IT-system. 

Medarbetarnas ärenden når i första hand HR Service Center via en Internetportal. Kan frågorna 

inte besvaras via nätet hänvisas medarbetaren till att kontakta ett serviceteam per telefon. I 

dagsläget saknas en gemensam HR-portal, vilket inom Volvo ses som en nödvändighet för att 

systemet skall komma att fungera globalt. En viss problematik uppmärksammas också i hur detta 

kan komma att bemötas av medarbetarna. 

”Jag är orolig: En medarbetare på produktionen är van att ringa löneavdelningen och få svar direkt. 

Det kan han inte göra nu, utan nu måste han maila eller ringa till Service Centret” 

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 
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HR Business Partner (HRBP) kommer att ha en viktig roll i att vägleda och stötta chefer och 

ledningsgrupper med ledarutveckling, och att identifiera framtida kompetenskrav. Kunderna 

består främst av ledningsgrupper och chefer. De HR-frågor som flyttas upp till denna nivå har 

kategoriserats som strategiskt viktiga. En viktig roll för HRBP är att tillse att strategier och 

policys som formuleras i HR Center of Expertise och i affärsområdenas ledningsgrupper 

implementeras i organisationen. HR Business Partner framför även feedback från affärsområdena 

till HR Center of Expertise.  

”Det måste finnas en förankring till företaget i HR-arbetet. Det som finns kvar på HR Business 

Partners är det som vi har identifierat som omöjligt att outsourca” 

(Flora Nylund, Competence Development, HRM, Volvo Construction Equipment) 

Center of Expertise (HRCE) är en global enhet som utvecklar riktlinjer för HR-arbetet globalt. 

De främsta kunderna är företagsledningen, HRBP och HRSC. Denna enhet fungerar som en 

backup-funktion till HR Service Center och HR Business Partner, och dess främsta uppgift är att 

leverera expertis inom HR-frågor som inte kan lösas på lokal nivå. 

 

Inom koncernen rådet delade meningar om de förväntade kostnadsbesparingarna av 

outsourcingen, och det finns i nuläget inga fastställda riktlinjer för hur HR Transformation 

kommer att utvärderas. 

”Om man ser till hela Volvo kommer det att bli en kostnadssänkning. Ser man bara till vårt bolag 

kanske det inte kommer att bli så, eftersom vi i stort sett redan jobbar på samma sätt. Men då får 

man ta på sig Volvo-hatten och vara solidarisk med företaget.” 

(Flora Nylund, Competence Development, HRM, Volvo Construction Equipment) 

4.2.5 Strategi för kompetensförsörjning 

HR Business Partner kommer att spela en viktig roll för den långsiktiga kompetensförsörjningen 

inom Volvo. Enheten kommer att arbeta efter globala strategier för hur kompetensförsörjningen 

skall utvecklas och implementeras i företaget. En av enhetens uppgifter kommer att vara att med 

utgångspunkt i affärsverksamheten analysera vilken kompetens som kommer att behövas om ett, 

två eller till och med tre år framåt. Utifrån denna analys fattas beslut om rekrytering och 

vidareutveckling av den befintliga personalens kompetens.  

 

Det största ansvaret för administrationen av kompetensförsörjningen ligger på HR Service 

Center, vilket ger HR Business Partner större möjlighet att arbeta långsiktigt. Kostnaden för 

kompetensutveckling bärs av den enhet eller avdelning där insatser görs. Rekryteringen ingår i ett 
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grundkoncept som HR Service Center erbjuder och därutöver säljs ytterligare tilläggstjänster. 

Volvo har i nuläget en framförhållning på ungefär ett år för åtgärder relaterade till 

kompetensutveckling, men detta är någonting företaget hoppas kunna förbättra i samband med 

projektet HR Transformation. 

 

I Volvo ges cheferna och medarbetarna det yttersta ansvaret för kompetensförsörjningen och 

deras respektive roller fastslås tydligt inom ramen för HR Transformation. Cheferna ansvarar för 

att inom sitt ansvarsområde identifiera framtida kompetenskrav, planera bemanning, hantera 

fackliga relationer samt bidra till att utveckla och behålla erforderlig kompetens. Individernas 

ansvar framgår av en personlig utvecklingsplan. Såväl chefer som övriga medarbetare ansvarar för 

att själva aktivt söka efter HR-relaterad information om det uppstår behov av detta, och 

förväntas kontakta HR Service Center vid frågor som berör HR. 

4.2.6 Kompetenskartläggning och kompetensanalys 

Införandet av konceptet Personal Business Plan innebär förändrade arbetsprocesser för kartläggning 

och analys av kompetensbilden inom Volvo. Den individuella planen kommer att tjäna som ett 

komplement till de tidigare utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare. Personal Business 

Plan delegerar ansvaret för planering av kompetensutveckling till medarbetarna, som i samråd 

med sina respektive chefer ansvarar för att ta fram utvecklingsmål som ligger i linje med 

affärsenhetens mål. Det innebär att linjecheferna får ett ökat formellt ansvar för 

kompetensförsörjningen, ett ansvar som hittills har underlättats av den traditionella 

personalfunktionen. Chef-medarbetarsamtalen, som de kallas idag, uppfattas som positiva men i 

behov av modifikation. En viktig anledning till detta är att linjecheferna anses ha ett alltför stort 

operativt ansvar i nuläget. Inom Volvo är åsikten att cheferna i samband med HR 

Transformation skall utvecklas till att vara mer ledare än operativa chefer, vilket avspeglar deras 

ökade ansvar för personalfrågor. Från Volvos sida anser man att det handlar om en omställning 

som inte låter sig göras omedelbart, men att införandet av Personal Business Plan är ett viktigt led 

i denna omställning. Hur den nya ansvarsstrukturen skall kommuniceras ut är ännu inte riktigt 

klart: 

”Linjecheferna vet inte om detta än, men de skall informeras. Deras reaktion beror mycket på hur 

man informerar dem - om man går ut med budskapet att de helt enkelt kommer få mycket mer att 

göra, då är det klart att de backar”. 

(Flora Nylund, Competence Development, HRM, Volvo Construction Equipment) 
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Volvos personalpolicy hänvisar till att varje individ skall ansvara för sin individuella 

kompetensutveckling, vilket innebär att en medarbetare inte kan friskrivas från ansvar om denne 

klagar på bristen på utbildning. Medarbetaren förväntas se över sina utvecklingsmål och därefter 

upprätta en handlingsplan för hur dessa skall uppnås. Målen och planerna fastställs i samspråk 

med cheferna som godkänner att målen är korrekta och rimliga. Köhlmark beskriver skillnaden 

mot hur medarbetarsamtalen hittills har kunnat te sig: 

”I värsta fall leds samtalet av chefen som helt och hållet styr vad som skall diskuteras. I fortsättingen 

skall medarbetaren istället komma med sitt personliga affärsmål, och beskriva hur det kan hjälpa 

företaget.” 

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 

Via chef-medarbetarsamtalen skall parterna komma fram till om en utbildning kan vara lämplig, 

och om så är fallet anmäla detta via HR Service Center som sedan administrerar den. En parallell 

konsekvens av HR Transformation är att en stor del av de administrativa HR-frågorna lyfts bort 

från chefernas ansvar. Hittills har medarbetarna vänt sig till linjechefen med administrativa frågor 

som i sin tur fick vända sig till den lokala personalavdelningen. Nu är tanken att medarbetarna 

skall konsultera HR Service Center istället, vilket innebär att HR Transformation kommer att 

resultera i en avlastning såväl som en ökad belastning för linjecheferna. Idag kan en linjechef på 

Volvo bära ansvaret för upp till 60 medarbetarsamtal. 

”I vissa fall är antalet samtal för stort. Jag tror inte att det är bra. Men det är någonting som måste 

utvecklas i framtiden”  

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 

”En chef bör kunna ha ansvaret för utvecklingssamtal med mellan 15-20 medarbetare. Dessutom bör 

man avsätta minst två timmar per samtal för att göra medarbetarna rättvisa”  

(Flora Nylund, Competence Development, HRM, Volvo Construction Equipment) 

Ett stort ansvar vilar uppenbarligen på linjechefen i det nya systemet. Enligt Volvo är detta 

ingenting nytt, utan ledarna bör vara högst involverad redan idag. Den stora skillnaden mot 

tidigare arbetssätt är att den nya strukturen är mer enhetligt och tydligare med avseende på 

ansvarsfördelningen. Förhoppningen är att det gemensamma systemet kommer att bidra till att 

Volvos utvecklingsarbete blir betydligt mer strukturerat. 
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4.2.7 Kompetensutveckling 

Den nya organisationen kommer att få konsekvenser även för rekryteringsprocessen. 

Inledningsvis skall det finnas en godkänd rekryteringsrekvisition från avdelningschefen som 

bekräftar att ett behov av nyrekrytering föreligger. Denna ansökan skall godkännas av HR 

Business Partner innan den skickas vidare i form av en kravspecifikation till HR Service Center. 

Det första urvalet av sökande genomförs sedan av HR Service Center, det vill säga av externt 

anlitade rekryterare. De framtagna kandidaterna skickas sedan till HR Business Partner som 

tillsammans med linjechefen gör det slutgiltiga urvalet. Därefter återsänds ärendet till HR Service 

Center som formulerar avtalet. Den interna rekryterarrollen kommer därmed reduceras till att 

endast omfatta det slutliga urvalet av sökande. Respondenterna ger en förklaring till varför 

outsourcingens omfattning är begränsad till att endast gälla den inledande fasen av rekrytering: 

”Vi är lite rädda att den lokala förankringen går förlorad i samband med att rekryteringen läggs ut. 

Den risken finns i och för sig alltid, så det gäller att vara tydlig i kravspecifikationen.” 

(Flora Nylund, Competence Development, HRM, Volvo Construction Equipment) 

”Det måste ske en kompetensväxling då detta träder i kraft. Men riktigt orolig skulle jag bli först om 

HELA rekryteringsprocessen outsourcades” 

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 

I samband med att ansvaret för administration av utvecklingsinsatser läggs ut kommer ett stort 

antal utbildningar att katalogiseras och administreras inom HR Service Center. HR Business 

Partners ansvarar för att finna externa utbildningsleverantörer som matchar de kompetensbehov 

som identifieras hos Volvos medarbetare. Övergången som HR Transformation innebär kommer 

att ställa medarbetare på samtliga nivåer inför nya krav på utbildning och utveckling. Inom alla 

enheter kommer medarbetare att behöva lära om och förändra rutiner och vanor. Den stora 

omställningen ligger i att följa de nya gränssnitten för HR Service Center, Business Partner och 

Center of Expertise, eftersom de utgör helt nya ansvarsområden. En av orosfaktorerna var som 

tidigare nämnts det ökade ansvaret som kommer att läggas på linjecheferna.  

”Chef är något man blir utsedd till, ledare är någonting man är. Det är klart och tydligt utsatt vad 

som krävs [i den nya HR organisationen]. Kan man inte ställa upp på det som krävs, så får man ju 

helt enkelt utvecklas eller byta position.” 

(Ulf Köhlmark, Internal Communication, Volvo Construction Equipment) 
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5 Analys 
 

Analysen inleds med en diskussion om de mål och värderingar som präglar HR-

funktionen i Saab och Volvo. Outsourcing ägnas sedan ett eget avsnitt då detta är den 

tydligaste enskilda förklaringsfaktorn bakom skillnader i företagens HR-struktur. Syftet 

med dessa inledande avsnitt är att belysa de förutsättningar under vilka 

kompetensförsörjningen bedrivs i företagen. Dessa förutsättningar är viktiga att ha med 

sig då efterföljande avsnitt tar upp de konsekvenser som företagens HR-strukturer kan 

sägas få för kompetensförsörjningen. Slutligen analyseras sambandet mellan HR-struktur 

och kompetensförsörjningens förutsättningar ur olika teoretiska perspektiv, med avsikt 

att förstå det studerade fenomenet i ett större sammanhang.  

 

5.1 Identifierade förutsättningar  

Av undersökningen framgår att Saab och Volvo uppvisar flera likheter i synsättet på 

personalfrågor och kompetensförsörjning. Båda företagen beskrivs som kunskapsintensiva och 

uppmärksammar vikten av medarbetarnas kompetens för företagets framgång. Det finns därmed 

en tydlig koppling mellan kompetensfrågor och organisationernas affärsstrategi, vilket i enlighet 

med Price (2004) tyder på att HRM-tänkandet är förankrat i båda företagen. En strategisk 

förankring av HRM kräver vidare enligt Price (2004) formulering av mål, strategier och policys 

för HR-arbetet. Undersökningen visar att Saab såväl som Volvo har explicit uttryckta policys som 

vägleder personalarbetet. Inom ramen för HRM ryms dock delade meningar om hur 

personalarbetet skall bedrivas i praktiken och därmed hur HR-funktionen skall struktureras. 

Detta är påtagligt i Saab och Volvo, som i många aspekter kan sägas försöka uppnå samma saker 

med olika metoder och medel. 

 

I likhet med Axelsson (1997) och Antilla (1997) betonas i Saab och Volvo att en stor del av 

ansvaret för kompetensförsörjningen vilar på den enskilde individen. Detta framgår i Saab genom 

företagets personalpolicy, men tydliggörs än mer av Volvos projekt HR Transformation där det 

kommer att åligga den enskilde medarbetaren att formulera sina egna mål (Personal Business Plan) 

i linje med företags affärsstrategier. Personalarbetet i båda företagen kännetecknas därmed av 

stort förtroende för medarbetarnas förmåga att själva identifiera behov av kompetensutveckling.   
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Det är tydligt att kostnadseffektivitet präglar personalarbetet i Volvo såväl som i Saab. 

Kopplingen mellan personalarbetet och ökat kostnadstänkande är centralt inom HRM och 

innebär att individer bedöms ur ett mer ekonomiskt perspektiv, som resurser vilka måste styras 

och kontrolleras aktivt (Price, 2004). I Saab uppges kostnadseffektivisering vara ledordet inom 

HR-arbetet för tillfället. Kostnadseffektiviseringen har tagit sig uttryck i form av 

personalneddragning inom HR-funktionen, vilket innebär att färre anställda idag måste lösa fler 

uppgifter. Ett led i detta är ökad samordning av utbildningsinsatser och lönehantering mellan 

företagets enheter. I Volvo innebär HR Transformation att man går ett steg längre då HR-

funktionen kommer att outsourcas, vilket omedelbart kommer att synliggöra kostnader av 

chefernas beslut i personalfrågor och leda till en mer resurssnål HR-organisation.  

   

Antilla (1997) påpekar att personalavdelningar ofta saknar förmågan att arbeta proaktivt och 

strategiskt, eftersom deras arbete traditionellt sett dominerats av administrativa uppgifter. Detta 

försämrar förutsättningarna för att kompetensfrågor hanteras med långsiktigt, strategiskt 

perspektiv. Inom såväl Saab som Volvo finns en strävan från HR-funktionens sida att hantera 

personalrelaterade frågor mer långsiktigt och proaktivt, och att frigöra resurser till strategiska 

frågor såsom kompetensförsörjning. Antilla (1997) menar vidare att det är svårt att förändra 

organisationens förhållningssätt och förväntningar på personalfunktionen. Detta är sannolikt mer 

påtagligt i Saab då företaget har valt att bibehålla en traditionell HR-struktur. I Volvo skapar HR 

Transformation bättre förutsättningar för att etablera HR-funktionens strategiska roll bland 

medarbetarna eftersom förändringarna sker i samband med ett stort, uppmärksammat 

transformeringsprojekt, som följs av utbildning och omskolning. 

 

Respondenternas begreppstillämpning gav en indikation om synen på HR i respektive företag. 

Price (2004) poängterar att benämningen Human Resource relaterar till den ökade vikt som läggs 

vid individer och deras strategiska betydelse för företagen. Med anledning av detta är det 

intressant att konstatera att de respondenter som intervjuades inom Saab återkommande kallade 

HR-funktionen för ”personalavdelning”, vilket i Price (2004) termer är betydligt mindre 

värdeladdat än begreppet Human Resource. I Volvo talade man huvudsakligen om ”HR-

avdelningen”, även om ”personalavdelningen” också användes för att reda ut begrepp. Volvos 

innovativa projekt HR Transformation utgör en stark kontrast till Saabs HR-struktur med 

traditionella personalavdelningar. Saab agerar mer avvaktande inför nya trender inom HR-

utvecklingen. Detta ”försiktiga” förhållningssätt förklaras till viss del av att Saabs företagskultur, i 

Susanne Tappers termer, kan beskrivas som konservativ i vissa aspekter.  
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5.2 Outsourcing vs. in-house  

Outsourcing av administrativa uppgifter och delar av rekryteringsprocessen är en central del av 

Volvos projekt för att förändra HR-funktionens roll. I Saab har frågan om outsourcing varit 

aktuell, men företaget har valt att behålla hela sin HR-funktion inom koncernen. Följande avsnitt 

förklarar dessa val och vilka konsekvenser de får för kompetensförsörjningen. 

 

Det resursbaserade perspektivet på outsourcing kan användas för att förklara bakgrunden till 

Volvos val att lägga ut delar av HR-funktionen. Målet är att frigöra resurser för att kunna 

fokusera på HRs strategiska verksamhet, vilket stöder syftet att skapa ett enhetligt arbetssätt i hela 

koncernen. Volvo menar också att outsourcing kommer att innebära tillgång till extern expertis, 

stordriftsfördelar och kostnadseffektiviseringar.  

 

Ett problem som har uppmärksammats av bland andra Hamel & Heene (1994) är svårigheten i 

att i samband med outsourcing avgöra vad som är strategiska aktiviteter. Från Volvos sida 

uppmärksammas problematiken i att outsourca aktiviteter som ligger i gränslandet till att vara 

strategiska, i detta fall främst rekrytering. Precis som Norberg (2001) hävdar föreligger en oro för 

att den lokala förankringen kan gå förlorad om rekryteringen utförs av en kontrakterad part. 

Svårigheten i att identifiera vad som egentligen är strategiska aktiviteter är samtidigt ett argument 

som Saab framhäver för att behålla rekrytering och andra kompetensrelaterade verksamheter in-

house. Saab har inte funnit tillräckligt övertygande ekonomiska och strategiska förtjänster av 

outsourcing, varken sett ur transaktionskostnadsperspektivet eller det resursbaserade perspektivet.  

 

Det argument som enligt Saab hypotetiskt skulle kunna ligga till grund för outsourcing är om en 

utomstående leverantör skulle kunna göra jobbet bättre och mer kostnadseffektivt. Denna syn 

grundar sig i transaktionskostnadsperspektivet och indikerar att Saab har uppmärksammat 

potentiella fördelar av att outsourca. Däremot ser Saab inte outsourcing som ett konkret 

alternativ för att stödja den strategiska delen av HR, eftersom det innebär en risk att förankringen 

till företaget går förlorad.  

 

I båda företagen understryks Davidsons (1998) argument att kompetensförsörjning är en aktivitet 

som är av alltför central betydelse för att kunna outsourcas i sin helhet. Detta kan förklaras av att 

Volvo och Saab är kunskapsintensiva företag, i vilka kompetens följaktligen utgör en viktig 

förutsättning för företagens kärnkompetens. Saab framhåller att en extern rekryterare saknar den 

kännedom och känsla för företagets kultur som en intern rekryterare besitter. Volvo har dock valt 
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att förlägga en viss del av ansvaret för rekrytering på en extern part, vilket kan innebära en risk att 

rekryteraren saknar förankring i företagskulturen och affärsverksamheten. En fördel med extern 

inblandning i rekryteringsprocessen kan vara att företaget får tillgång till ett alternativt synsätt, 

vilket kan bidra till den ”interna opposition” som Axelsson (1997) beskriver som fördelaktig. Ur 

resursperspektivet utgörs en potentiell nackdel av det faktum att Volvo kan komma att förlora en 

konkurrensfördel om den interna kompetensen för rekrytering visar sig överskrida den externt 

anskaffade kompetensen. Detta understryks av svårigheten med att bedöma företags 

kärnkompetens, som bland andra Hamel & Heene (1994) konstaterar.  

 

Saabs val att inta en konservativ hållning i outsourcingfrågan kan anses vara en sämre lösning 

rent kostnadsmässigt, men det innebär en större trygghet i arbetet med kompetensförsörjning 

vilket. Saab förhållningssätt till outsourcing präglas vidare av att de väletablerade relationerna 

mellan HR-funktionen och företagets medarbetare värderas högt. Följden är att 

kompetensförsörjningens hela process utförs av individer som har god kännedom om företagets 

kultur och arbetssätt, vilket enligt respondenternas utsago borgar för en mer effektiv rekrytering.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att företagens inställning till outsourcing av HR-funktionen 

grundar sig i beslut som baseras på en kombination av transaktionskostnadsteoretiska motiv och 

resursbaserade motiv. Utmärkande för outsourcing av HR-aktiviteter är svårigheten i att 

uppskatta resultatet av handlingsalternativen då dessa innefattar dimensioner som är mycket svåra 

att kvantifiera, exempelvis förankring i företags kultur, strategi och alternativkostnader. I 

samband med HR Transformation kommer endast administrativa HR-aktiviteter att outsourcas. 

Det handlar således inte om några strategiskt viktiga processer, vilket innebär att outsourcingens 

direkta konsekvenser för kompetensförsörjningen kan förväntas bli relativt ringa. De viktigaste 

effekterna för kompetensförsörjningen är att en strategiskt arbetande HR-avdelning skapas och 

att delar av rekryteringen läggs ut.  

 

I och med att icke värdeskapande aktiviteter (administration) läggs ut kan organisationsstrukturen 

och medarbetarnas roller omformas för att i högre grad stödja kärnverksamheten. I en tolkning 

av Nilsson & Högströms (1995) definition påverkar HR Transformation därför Volvos samlade 

kompetensbild (se Figur 2) genom att relationen mellan verksamhetens mål och faktorerna 

arbetsorganisation samt medarbetare blir tydligare. Detta tar sig uttryck genom att 

arbetsorganisationen blir mer resurssnål samtidigt som medarbetarnas arbetsuppgifter blir mer 

orienterade mot kärnverksamheten. 
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Företagens förhållningssätt i outsourcingfrågan stärker tesen att Saab har en mer konservativ HR-

funktion, medan Volvo driver en mer innovativ linje med avseende på HR. Dessa grundläggande 

värderingar förklarar mer än något annat perspektiv företagens förhållningssätt till fenomenet 

outsourcing, och kan delvis förklara utformningen av HR-funktionens struktur i de studerade 

företagen.  

 

5.3 HR-struktur och konsekvenser för kompetensförsörjningen 

Undersökningen visar att utvecklingen av HR-funktionens struktur i Saab och Volvo följer det 

mönster som beskrivs av bland annat Mabey et al (1998) och Price (2004), vilket innebär att en 

stor del av de personalrelaterade frågorna har decentraliserats till affärsområdes- och 

avdelningsnivå. Av studien framgår vidare att HR-funktionen i Saab har en traditionell struktur 

där arbetet bedrivs i en central stab och ett antal lokala avdelningar på operativ nivå. I Saab är 

HR-funktionens roll i kompetensförsörjningen övervägande av administrativ karaktär. Det 

faktum att de administrativa HR-uppgifterna outsourcas i Volvo innebär att personalavdelningar i 

traditionell mening inte kommer att finnas inom företaget överhuvudtaget. I HR Business Partner 

kommer ett antal av de ursprungliga HR-anställda att finnas kvar, vilka ställs inför delvis helt nya 

strategiska uppgifter.  HR Business Partner i Volvo kan jämföras med den centrala HR-staben i 

Saab. Dessa har båda en långsiktig och strategisk roll i kompetensförsörjningen, men Saabs HR-

stab hanterar även administrativa arbetsuppgifter.   

5.3.1 Ansvarsstruktur för kompetensförsörjningen 

Ett utmärkande drag för HR-arbetet i Saab är att den formella ansvarsfördelningen för 

kompetensfrågor inte följs strikt. Många beslut fattas ”på smidigaste sätt” snarare än genom att 

följa formella strukturer. Informella kontakter är därmed viktiga inslag i personalarbetet. Ulf 

Lundqvist på Saab upplever detta som positivt då det skapar flexibilitet och handlingsfrihet. Den 

otydliga ansvarsfördelningen på Saab innebär vidare att chefer ibland vänder sig till HR-

funktionen med frågor som de själva borde kunna hantera. Detta förhållande mellan HR-

avdelningarna och linjecheferna kan innebära en viss avlastning för chefen, men också ett 

ineffektivt personalarbete. I detta avseende kommer Volvo att kunna ha bättre förutsättningar 

eftersom HR Transformation medför en betydligt tydligare och mer formell ansvarsfördelning. 

Center of Expertise, HR Business Partner och HR Service Center har alla tydligt definierade 

roller och hanterar enbart de ärenden som tilldeltats dem. HR-arbetet kan därmed i en tolkning 
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av Edvinsson (2002) och Antilla (1997) väntas bli mer effektivt. Även medarbetarens individuella 

ansvar tydliggörs i HR Transformation genom den personliga affärsplanen (Personal Business 

Plan), som förankrar individens prestation i företagsstrategin.  

 

Decentraliseringen av HR-funktionen innebär att det formella ansvaret för 

kompetensförsörjningen i båda företagen ligger på linjecheferna, medan den enskilde individen 

har ett personligt ansvar för att förstå sin roll i företagets verksamhet och att utveckla sin 

kompetens i linje med denna. Företagen har därmed enligt Price (2004) goda förutsättningar för 

en flexibel kompetensförsörjning eftersom en stor del av kompetensfrågorna hanteras nära den 

operativa verksamheten. Decentraliseringen av kompetensfrågor ökar även organisationernas 

flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter förändrade kompetenskrav, eftersom beslut kan 

fattas snabbare (Goss, 1994; Syrén, 1998).  I motsats till linjecheferna på Saab saknar cheferna i 

Volvo ett direkt stöd från lokala HR-avdelningar i personalfrågor, något som Lundqvist i Saab 

upplever som mycket viktigt. Enligt Eriksson & Forsberg (2003) innebär kompetensförsörjning 

att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. 

De första stegen i denna process identifieras av Antilla (1997) som kompetenskartläggning och 

kompetensanalys. I de studerade företagen kan ansvarsstrukturen för dessa processer tydligt 

observeras i form av att linjecheferna har en uttalad uppgift i att identifiera och kartlägga 

tillgångar och brister på kompetens. Detta tyder på att såväl Saab som Volvo har 

uppmärksammat betydelsen av att ha en distinkt koppling mellan kompetensförsörjningen och 

den operativa verksamheten (jfr Sahlqvist & Jernhall, 1997). 

5.3.2 Koordinering av kompetensarbetet 

Decentralisering innebär att de operativa enheterna ges större handlingsfrihet, vilket samtidigt 

ökar behovet av koordinering för att säkerställa att enheternas arbete harmonierar med de 

övergripande strategierna (Price, 2004). Saab har samordning och samverkan som nyckelord, 

vilket kan relateras till Keens (1991) argument för att aktivt sammanlänka kompetensen till en 

konkurrenskraftig helhet. Avsaknaden av tydliga ansvarsstrukturer och formella rutiner leder 

dock till att kompetensarbetet inte är enhetligt. Tapper påpekar att detta förhållningssätt har lett 

till att olika arbetsrutiner utvecklats inom företagets olika enheter. Detta kan vara positivt då 

kompetensförsörjningen blir mer situationsanpassad och kopplat till den lokala 

affärsverksamheten, men det kan begränsa möjligheten att skapa en samlad helhetsbild av 

kompetenssituationen inom företaget, vilket enligt Stevrin (1986) är viktigt för att kunna omsätta 

individernas samlade kompetens till företagets särpräglade kompetens.  
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För Volvos del innebär projektet HR Transformation att HR-funktionen får en tydligare roll. HR 

Business Partner fungerar i den nya organisationen som en länk mellan ledning och affärsenheter 

och kan arbeta för att säkerställa att kompetensrelaterade frågor i samtliga enheter är förankrade i 

företagets övergripande affärsstrategi. Den överskådliga arbetsfördelningen som HR 

Transformation skulle innebära kan även ha positiva effekter i form av enhetlighet i HR-

tjänsterna. HR Transformation kommer därmed att förbättra förutsättningarna för vertikal och 

horisontell koordinering av kompetensförsörjningen.  Den ökade formalisering av personalfrågor 

som HR Transformation innebär kan dock leda till en tröghet i organisationen vilket riskerar att 

försvåra förändringsarbete (jfr Axelsson, 1997).  

 

Saabs främsta verktyg för att koordinera kompetensarbetet vertikalt är den ledningsgrupp som 

består av personalchefer och representanter från HR-staben. Den horisontella koordineringen 

främjas av den lokala närvaron av HR-avdelningar i ledningsgrupper och affärsenheter, eftersom 

det möjliggör en kontinuerlig inventering och uppdatering av kompetensläget. I Saab sker 

aktiviteterna för samordning och samverkan genom utvecklandet av utbildningsutbudet och 

centraliserad ledarskapsutbildning.  

 

Enligt Nilsen & Högström (1995) är arbetsorganisationens struktur en av de faktorer som avgör 

företagets samlade kompetens (jfr Figur 2Figur 2).  I Saabs och Volvos arbetsorganisationer är 

projekt en framträdande arbetsform. Kompetensarbetet kan sägas vara integrerat i 

affärsverksamheten då det styrs av projektarbete, ett arbetssätt vars positiva effekter 

dokumenterats av bland andra Edvinsson (2002). En fördelaktig aspekt av denna 

organisationsform är att kompetensutveckling av medarbetarna sker fortlöpande och efter reella 

behov och utgör dessutom en naturlig grund för intern rörlighet. Detta innebär att kunskap och 

kompetens kan spridas mellan olika delar i företaget (jfr Edvinsson, 2002). Intern rörlighet för att 

sprida kompetens är dessutom något som både Volvo och Saab aktivt förespråkar. Ett resultat av 

decentraliseringen är att beslutet om förflyttning och intern rekrytering kommer från den enskilde 

individen i båda företagen. Den interna rörligheten understöds av HR-portalen i Saab och 

intranätet i Volvo, vilket tydliggör teknologins stöd för kompetensförsörjningen. En nackdel med 

en stor omsättning internt bland personalen är att kompetent personal flyttas till en omgivning 

med helt andra kvalifikationer, vilket inledningsvis kan innebära att kompetensläget försämras (jfr 

Ellström, 1992). I Saab har man aktivt försökt lösa detta genom att införa så kallade 

ersättarplaneringar.   
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I båda företagen förekommer centraliserad kompetensutveckling i form av utbildningsprogram. 

Dessa utbildningar anpassas efter individens behov och uppgiftens krav och är ofta resultaten av 

identifierade glapp mellan befintlig kompetens och kvalifikationer (jfr Ellström, 1992). I båda 

fallen har utbildningsprogrammens utformning alltså utgjort ett reaktivt inslag, men kan Volvo i 

och med den nya strategiska HR-funktionen förbättra förutsättningarna för en mer proaktiv 

utbildningsplanering. Dessutom har företagen uppmärksammat det värde som bland annat 

Sahlqvist och Jernhall (1997) menar kommer av att medarbetaren kan påverka sin egen utveckling 

och därmed anställningsbarhet. I Volvo utgör den personliga affärsplanen ett viktigt 

stödinstrument för medarbetarens individuella utveckling, då individen i samråd med sin chef kan 

ta fram möjliga utvecklingsinsatser.  

 

HR-lösningarna i Volvo och Saab tar båda hänsyn till det som Hansson (1988) beskriver som att 

kompetens bäst skapas av individens egen drivkraft med stöd från ledningen. I Volvos fall 

kommer detta att koordineras genom riktlinjer och formella regler, medan ansvaret i Saab vilar 

mer på individens initiativ och förmåga att själv identifiera behov, där den lokala HR-funktionen 

fungerar som ett stöd. I båda företagen bygger systemen på individens initiativ och engagemang, 

men Volvo försöker främja detta agerande hos medarbetaren genom en strukturförändring. 

Organisationsstrukturen kan vara ett instrument för att skapa strukturkapital (Edvinsson, 1997), 

vilket i Volvos fall sker genom att HR Transformation medför en ökad tydlighet med avseende 

på ansvarsfördelning och kommunikationsvägar. Detta är ett sätt att bibehålla eller till och med 

höja den aggregerade kompetensen, med tanke på att HR Transformation kan innebära en förlust 

av humankapital. Det faktum att hela företaget kommer att arbeta enhetligt i HR-frågor kan 

innebära en källa till kostnadseffektivisering och rationalisering av kompetensarbetet för Volvos 

del. I Saab är inte HR-strukturens inverkan på den aggregerade kompetensen lika tydlig, utan det 

som karaktäriserar Saabs strukturkapital är den nära och särpräglade relationen mellan linjerna 

och de lokala HR-avdelningarna. Denna relation kan inte värderas eller uppskattas rationellt, utan 

utgör en potentiell källa till synergieffekter för Saab.    

 

I Saab finns en uttalad önskan om att HR-funktionen skall arbeta mer proaktivt. Företagets 

centrala och lokala HR-avdelningar arbetar idag nästintill helt som stödfunktioner. Det faktum att 

affärsenheterna på Saab skiljer sig i sitt arbetssätt indikerar att Saabs centrala HR-stab har en 

något otydlig roll i medarbetarnas ögon. Volvo strävar med det nya HR-projektet efter strategisk 

koppling och systematik, vilket också innefattar ökad tydlighet av HR-funktionens roll. Saab 
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bygger däremot sin HR-funktion på koordinering av faktorer som personliga relationer och IT-

system. 

 

Milgate (2001), Crainer (1999) och Ellström (2002) konstaterar att utvecklingen av 

informationsteknologi har varit ett viktigt inslag för att koordinera och samordna HR-

funktionens arbete under de nya, decentraliserade förutsättningarna. I Saab tillämpas teknologi 

inom HR-arbetet främst som informationsmedium, exempelvis för att utlysa lediga positioner. 

Teknologi fyller därmed en mindre viktig funktion som stödjande strukturkapital än i Volvo, där 

kommunikation via tekniska system utgör en grundstomme i HR Transformation.  

5.3.3 Systematik 

Kartläggning och analys 

I både Saab och Volvo har linjechefernas kunskap om verksamhetens krav såväl som 

medarbetarnas personliga ansvar tillvaratagits genom utvecklingssamtal. Dessa kallas för 

Personal-Utvecklingssamtal (PU-samtal) i Saab respektive Chef-Medarbetarsamtal (CM-samtal) i 

Volvo, men innebär i båda fallen en möjlighet till kartläggning och analys av kompetensbilden. 

En viktig skillnad är dock att utvecklingssamtalen i Volvo dokumenteras och är mer 

formaliserade, då samtalet utgår från medarbetarnas personliga affärsplan. Flera författare 

(Axelsson, 1997; Antilla, 1997; Lundmark & Söderström, 1998) betonar vikten av att 

kompetenskartläggningen genomförs systematiskt och kontinuerligt. En dokumentering av dessa 

möten ger en betydligt större möjlighet att följa upp och redovisa handlingar, beteenden och 

utveckling hos medarbetarna. Detta bör i enlighet med Nilsen & Högströms teori (1995) ge en 

bra utgångspunkt för effektiv kompetensutveckling förutsatt att medarbetarna accepterar och har 

deltagit i målformuleringsprocessen. CM-samtalen utgör en kontrast gentemot Saabs arbetssätt, 

där PU-samtalen karaktäriseras av större flexibilitet och oregelbundenhet vilket försvårar 

uppföljning av kompetensläget. Bristfällig dokumentation innebär att en nyligen tillträdd linjechef 

kan ställas inför situationen att medarbetarnas kompetens är helt okänd. En parallell till Antillas 

resonemang (1997) är att företaget i och med denna brist på systematik riskerar att tappa 

helhetssynen, med en mer ineffektiv kompetensförsörjning som följd. 

 

 

 

I båda företagen upplevs linjecheferna vara överbelastade vad gäller ansvaret för 

utvecklingssamtalen med medarbetarna. Volvo såväl som Saab gav exempel på linjechefer som 
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hade ansvar för orimligt många utvecklingssamtal. I Volvo uttrycktes dessutom problemet att 

linjecheferna i vissa fall har en alltför operativ roll i nuläget, något som måste åtgärdas om de skall 

klara av det nya arbetssättet.  

 

I Saab görs kompetensanalysen i stor utsträckning dolt (jfr Antilla, 1997) under projektens gång. 

Den kontinuerliga dialogen mellan linjecheferna och medarbetarna framstår därför som mycket 

viktig. Det finns en ansvarsstruktur, men enligt Ulf Lundqvist på Saab arbetar avdelningarna ofta 

pragmatiskt i detta avseende. Ulf Lundqvist betonade värdet av att medarbetarna är motiverade 

och engagerade för att detta skall fungera. Denna fria hållning förefaller dominera kartläggning 

och analys av kompetensläget på Saab, som sällan mynnar ut i dokumenterade handlingsplaner. 

Som Hansson (1988) påpekar kan dock själva processen i kunskapsinventeringen vara lika viktig 

som resultatet.  

 

Den formella aspekten av kartläggning och analys återfinns i båda företagen i form av en årlig 

kompetensinventering, vilket är ett viktigt sätt att redovisa och utvärdera hur kompetens och 

kvalifikationer har mötts. I Saab sker denna utvärdering ofta i mån av tid och ges inte högsta 

prioritet vid hög beläggning på projekten, vilket innebär att kartläggningen främst styrs av 

projekten.  

 

Kompetensutveckling 

Antilla (1997) påpekar att kopplingen mellan utvecklingsinsatser och verksamhetens 

kvalifikationer riskerar att bli svag i stora organisationer som Saab och Volvo, där utbildningar 

administreras centralt. Detta problem undviks i båda företagen genom att impulserna för 

utbildningsbehov kommer från medarbetarna själva. Det faktum att kompetensförsörjningen i 

hög grad är decentraliserad i Saab såväl som Volvo kopplar enligt Normann (1975) 

kompetensutvecklingen till affärsverksamheten och skapar därigenom förutsättningar för 

effektivt lärande.  

 

Antilla (1997) betonar vikten av att skilja mellan förändring och förädling av kompetens, 

eftersom förändringsbegreppet är förknippat med betydligt större svårigheter. Saab har för 

närvarande ett lågt behov av att förändra kompetensbilden. Företaget har en obefintlig 

personalomsättning och rekryteringsbehovet är lågt. Viktigare är istället utvecklingsinsatser för att 

förädla den befintliga personalens kompetens utifrån de krav som projekten ställer. På Volvo 

kommer HR Transformation däremot att medföra omfattande krav på förändring av 
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medarbetarnas kompetens till följd av nya arbetsrutiner och teknologi. Denna förändringsprocess 

kan försvåras av att kompetensförsörjningen formaliseras i samband med HR Transformation. 

Som Axelsson (1997) poängterar så finns det en risk att en kompetensförsörjning som 

kännetecknas av en hög grad av struktur och formella processer kan medföra en inneboende 

tröghet i organisationen inför förändringar. Problematiken kring dessa nya kompetenskrav 

diskuteras mer utförligt under 5.3.4 Kompetens och kvalifikationer.  

 

I Saab såväl som i Volvo sker en naturlig förändring i kompetensutvecklingen i och med att den 

projektdrivna arbetsformen i hög grad påverkar kompetensbilden. Detta leder till att 

medarbetarna utvecklas i takt med att kvalifikationerna förändras i de aktuella projekten. Saabs 

kompetensbehov påverkas av att försvarsindustrin präglas av oregelbunden efterfrågan på 

produkter, och kravet på att kunna anpassa produkterna efter specifika kundbehov.  

 

En fördel med HR Transformation är att de strategiska målen tydliggörs och bryts ned i 

operationella termer. I enlighet med Nilsen & Högströms (1995) teorier är den positiva 

utväxlingen för kompetensutvecklingen beroende av i vilken utsträckning medarbetarna själva får 

vara med och påverka målen. Balansgången för Volvo är därför att HR Transformation skall göra 

mål och arbetssätt tydligare, utan att medarbetarna upplever det som påtvingat. Axelsson (1997) 

är en av dem som framhäver hur viktig påverkbarheten är för individens motivation i dessa 

sammanhang.  

 

Långsiktighet i kompetensförsörjningen  

Antilla (1997) framhåller vikten av att kompetensförsörjningen hanteras med framförhållning och 

långsiktighet. I Volvo och Saab underbyggs detta på olika sätt genom HR-strukturernas 

utformning. Linjecheferna i båda företagen ansvarar huvudsakligen för den tidsdimension som 

omfattas av Sahlqvist & Jernhalls (1997) begrepp nulägesanalys. Den långsiktiga 

kompetensanalysen, eller utvecklingsanalysen, vilar i Saab främst på den centrala HR-staben och i 

Volvo på HR Business Partner samt HR Center of Expertise. Inom Volvo kommer HR Business 

Partner och HR Center of Expertise att stödja kompetensförsörjningen genom att identifiera 

framtida kompetenskrav och behov av utvecklingsinsatser. Denna del av HR Transformation 

ligger i linje med Sahlqvist och Jernhalls (1997) uppfattning om den långsiktiga betydelsen av att 

kommunicera ut mål och strategier för att säkerställa att den samlade kompetensen utvecklas i 

önskad riktning.  
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Den centrala HR-staben i Saab har som konstaterats i motsats till HR Business Partner en 

administrativ arbetsbelastning utöver dess strategiska roll. Därmed begränsas HR-stabens 

förmåga att arbeta långsiktigt med kompetensfrågor. Detta är en problematik som understryks av 

att den centrala HR-staben anser att den arbetar alltför reaktivt. Långsiktigheten i stabens 

kompetensarbete ligger idag främst i att ta fram utbildningar för att bemöta framtida 

kompetenskrav. 

 

Affärsverksamhetens karaktär tillhör de faktorer som enligt Nilsen & Högström (1995) avgör 

företagets kompetens (se Figur 2), vilket innebär att det också påverkar kompetensförsörjningen. 

Enligt Axelsson (1997) varierar tidsperspektivet i kompetensanalysen med verksamhetens 

planerbarhet. Liksom Saab arbetar Volvo med en bred produktlinje på en världsomspännande 

marknad. En viktig skillnad är dock att Volvo till följd av produkternas natur i högre utsträckning 

bör kunna förutsäga förändringar i efterfrågan och utbud på sina produkter. Detta styrks av att 

Volvo nämner styrning av produktlivscykeln som en viktig hörnsten i sin strategi.  

 

Framförhållningen i Saabs kompetensförsörjning påverkas av att praktiskt taget allt arbete bedrivs 

i projektform. Detta får som följd att utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser förekommer 

oregelbundet i Saab, ofta mellan eller under projekt. Allt fler internationella kunder som ställer 

högre krav är en av anledningarna till att tidspressen har ökat på projekten och att det har blivit 

svårare att hitta tillfällen till kompetensutveckling. Begreppet kompetens är som bekant 

situationsspecifikt (jfr Lundmark & Söderström, 1988), vilket innebär att kvalifikationskraven 

varierar med projektens karaktär och kompetensanalysen baseras därför främst på vad Sahlqvist 

och Jernhall (1997) kallar för nulägesanalys. Det betyder att Saabs arbetssätt i 

kompetensförsörjningen anpassas efter förändrade förutsättningar i affärsverksamheten.   

 

I Volvo kommer HR Business Partner i framtiden att ha ett stort ansvar för den långsiktiga 

kompetensförsörjningen. Detta kräver en god kännedom om avdelningarnas affärsverksamhet 

och de kvalifikationer som verksamheten innebär. Det faktum att HR Business Partner arbetar 

geografiskt och organisatoriskt avskilt från avdelningarna kan relateras till Antillas (1997) 

påpekande att enhetliga riktlinjer är nödvändiga för att inte helhetssynen skall gå förlorad.  

 

Kostnadsallokering påverkar långsiktigheten 

Som tidigare konstaterats så präglas personalarbetet i de två företagen av kostnadseffektivisering.  

Decentraliseringen bidrar till att öka linjechefernas kostnadstänkande då konsekvenserna av varje 
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beslut blir mer synligt i enheternas resultat (Colling & Ferner, 1992). Denna tendens är mer 

påtaglig i Volvos nya HR-struktur där varje enskild kontakt med HR Service Center kommer att 

förknippas med en kostnad. Hanteringen av kostnader avslöjar mycket om organisationernas 

långsiktighet i kompetensförsörjningen (jfr Merchant & Van der Stede, 2003). I det här fallet 

agerar företagen likartat: kostnaderna för ledarskaputveckling bärs centralt, i övrigt bärs 

kostnaderna för kartläggning, analys och utvecklingsinsatser av respektive avdelning. I Volvo 

såväl som i Saab medför detta en potentiell risk för kortsiktighet om avdelningar försummar 

långsiktig kompetensförsörjning till följd av svårigheten att visa på lönsamheten av investeringar i 

kompetens (jfr Merchant & Van der Stede, 2003). En följd av kortsiktigt tänkande är att 

företagen ställs utan en kompetensreserv, vilket Ellström (1992) menar kan vara potentiellt 

värdefullt inför framtida förändringar. Axelsson (1997) beskriver i ett liknande resonemang detta 

kompetensöverskott som ett ”slack” i kompetensresurserna. En avsaknad av en kompetensreserv 

innebär i en tolkning av Ellströms (1992) och Axelssons (1997) teorier att ett kortsiktigt tänkande 

riskerar att försvaga företagets kompetensbas. Denna problematik måste beaktas av både Volvo 

och Saab, eftersom kostnaderna för företagens kompetensförsörjning huvudsakligen bärs av 

affärsenheterna. 

5.3.4 Kompetens och kvalifikationer 

Volvo och Saab kännetecknas av att linjecheferna förutsätts hantera en stor del ansvaret för 

kompetensförsörjningen parallellt med ansvaret för den operativa verksamheten. Detta innebär 

att chefsrollen inom båda företagen förknippas med kvalifikationer som traditionellt sett inte har 

kännetecknat dessa poster, vilket får följder för kompetenskraven. Eftersom kompetens är 

situationsspecifik så finns det följaktligen en risk att linjechefer i Ellströms (1992) termer saknar 

den kompetens som arbetet faktiskt kräver. I slutändan får detta konsekvenser för företagets 

samlade kompetens, eftersom denna i hög grad bestäms av medarbetarnas individuella 

kompetens (Nilsen & Högström, 1995).  

 

Förändrade kompetenskrav gäller även för personalen i Volvos HR-avdelningar HR Business 

Partner samt Center of Expertise. Den nya roll som personalen i dessa positioner får i samband 

med HR Transformation innebär enligt Lipiec (2001) att de måste kunna arbeta med en 

helhetssyn över företaget. De måste vidare utveckla förmågan att definiera strategiska mål, 

samarbeta med de anställda ute på linjen och bekanta sig med de finansiella aspekterna av 

verksamheten. Förändrade kompetenskrav är mer aktuellt i Volvo, där de personalarbetare som 

finns kvar efter omstruktureringen får en mer renodlad strategisk roll. I Saab finns inte denna 
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uppdelning mellan strategiskt och administrativt arbetande HR-enheter, vilket ger mer komplexa 

och otydliga kvalifikationer.  

 

Linjechefernas roll i kompetensförsörjningen är i många avseenden likvärdig i Saab och Volvo 

och således även arbetets kvalifikationer. Cheferna ges ett stort ansvar för kartläggning och analys 

av framtida kompetensbehov, samt även rekrytering och urval. Utöver krav på ledarskapsförmåga 

måste cheferna därför även utveckla de koncept och analysverktyg som krävs för strategisk 

kompetensförsörjning (Goss, 1994 & Karlöf, 1996). Bredin & Söderlund (2004:2) poängterar att 

åtgärder som ökar linjechefernas ansvar för kompetensförsörjning måste kombineras med aktiva 

åtgärder och handlingsplaner för att utveckla linjechefernas kompetens. Enligt Susanne Tapper 

strävar man på Saab efter att poängtera de personalrelaterade aspekterna av arbetet vid tillsättning 

av nya chefer, så att nya medarbetare känner till arbetets kvalifikationer. På Volvo är man väl 

medveten om att HRT kommer att kräva kompetensutveckling av företagets chefer som följd av 

deras ökade och förändrade ansvar i personalfrågor. Likaså inser man enligt Ulf Köhlmark att 

samtliga chefer inte kan förväntas klara av denna omställning, vilket kan komma att medföra 

behov av förflyttningar eller uppsägningar.   

 

Susanne Tapper på Saab medger att linjechefernas ansvar för personalfrågor oundvikligen tar viss 

fokus och tid från affärsverksamheten. Detta problem finns även på Volvo där det förekommer 

att chefer genomför medarbetarsamtal med upp till 60 personer. En befogad fråga är hur väl det 

går att kombinera linjechefernas operativa roll med det stora ansvar de ges för 

kompetensförsörjning, utan att endera området blir lidande? Bredin & Söderlund (2004:2) menar 

att förändringar som ökar linjechefernas ansvar i personalfrågor ofta möts av motstånd och 

ointresse, vilket får följden att de försöker ägna så lite tid som möjligt åt dessa personalfrågor. En 

sådan utveckling skulle få uppenbara konsekvenser för kompetensförsörjningen i företagen och 

direkt påverka företagets kompetens negativt. Chefer som uppvisar ointresse och negativa 

attityder inför personalrelaterat arbete kan inte sägas vara kompetenta för chefsrollen, eftersom 

vilja och motivation är viktiga faktorer i kompetensbegreppet (Axelsson, 1997; Nilsen & 

Högström, 1995). Chefernas komplexa roll som chef och ledare kan också resultera i att inte 

tillräcklig tid ges till den operativa verksamheten.  

 

Ulf Lundqvist på Saab upplever inte linjechefernas dubbla roll som betungande, men det är 

mycket tack vare den avlastning och det stöd som den lokala HR-avdelningen utgör – ett stöd 

som chefer i Volvo kommer att sakna i den nya HR-organisationen. Ulf Lundqvist menar att 
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situationen dessutom underlättas av att han arbetar med drivna individer som är intresserade av 

affärsverksamheten och som är måna om sin egen kompetensutveckling, vilket effektiviserar 

kartläggning och analys av kompetensutvecklingsbehov. Detta tyder på att 

kompetensförsörjningens framgång i en organisation där HR-frågor är decentraliserade påverkas 

av i vilken utsträckning medarbetarna själva är engagerade och intresserade av sin egen 

kompetensutveckling. Förutsättningarna borde i detta avseende vara goda på dagens 

arbetsmarknad eftersom individer i allt högre utsträckning är måna om att påverka sin 

anställningsbarhet eller ”marknadsvärde”, genom att kontinuerligt öka sina kunskaper (Sahlqvist 

& Jernhall, 1997).   

5.3.5 Förlust av humankapital innebär förändrat strukturkapital 

HR-funktionen på Saab har enligt Susanne Tapper påverkats av personalneddragningar samtidigt 

som arbetsuppgifterna snarare har ökat, vilket har fått följden att idag löser färre medarbetare fler 

uppgifter inom personalområdet. Denna förlust av humankapital måste påverka HR-funktionens 

förmåga att lösa sina uppgifter och följaktligen även kvaliteten på kompetensförsörjningen i 

företaget. Eftersom det förlorade humankapitalet inte kompenserats på något sätt innebär detta 

en nettosänkning av Saabs intellektuella kapital. Även på Volvo kommer ett stort antal HR-

anställda att växla position i samband med omstruktureringen. Det stöd som hittills erbjudits av 

de lokala HR-staberna går därmed förlorat. Till skillnad från Saab kommer dock det förlorade 

humankapitalet på Volvo att ersättas av strukturellt kapital i form av en ny organisationsstruktur 

och ett nytt IT-system som båda utgör stödjande infrastruktur. Istället för att vända sig till en 

bekant person på personalavdelningen kommer linjechefer och övriga medarbetare hänvisas till 

att kontakta en extern part inom HR Service Center via IT-systemet. Enligt Edvinsson (1997) kan 

strukturkapitalet effektivt utnyttjat leda till en höjning av individernas individuella kompetens. 

Detta förutsätter dock som Eriksson & Forsberg (2003) påpekar att det strukturella kapitalet 

utformas i relation till individernas behov och att medarbetarna kan utnyttja de strukturella 

resurserna. Ulf Köhlmark på Volvo medger att det finns en risk att medarbetarna upplever det 

nya informationssystemet som främmande eller svårhanterat. Avgörande för hur Volvos 

intellektuella kapital påverkas av förändringarna blir därför huruvida det förlorade humankapitalet 

kan kompenseras av det nya strukturella kapitalet. Sammanfattningsvis är HR Transformations 

bidrag till det strukturella kapitalet i hög grad beroende av medarbetarnas motivation och 

förmåga att hantera de nya informations- och kommunikationssystemen. 

Ulf Lundqvist påpekar att HR-funktionens arbete i Saab under senare tid har förbättrats, liksom 

relationen till de anställda inom HR-avdelningen. Detta är kopplat till ett antal förändringar som 

genomfördes i samband med ett chefsbyte i avdelningens HR-funktion. Detta tyder på att HR-
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aktiviteternas framgång och dess acceptans i organisationen till stor del avgörs av individuellt 

engagemang och personligt förtroende för enskilda individer. Det faktum att linjechefer och 

enskilda medarbetare har en mycket viktig roll i kompetensförsörjningen utgör ytterligare ett 

tecken på detta. HR-funktionens framgång förefaller därför vara direkt beroende av det 

humankapital som är kopplat till organisationen. Problemet förstärks i Saab eftersom det saknas 

tydliga ansvarsstrukturer för personalarbetet. I Volvo skapar HR Transformation förutsättningar 

för ett minskat beroende av enskilda individers kompetens och engagemang genom att 

personalarbetet systematiseras och en tydlig ansvarsstruktur införs. Humankapitalet omvandlas 

därmed till strukturkapital genom metoder och processer som är oberoende av enskilda individer 

(jfr Edvinsson, 1997).  

 

Affärsverksamheten i Saab bedrivs huvudsakligen i projekt, vilket till viss del även gäller i Volvo.  

Enligt Edvinsson (1997) bidrar projektbaserat arbete till att medarbetarna delar med sig av sin 

kunskap på ett naturligt sätt. Därigenom skapas en kunskapsspridning vilket minskar risken att 

kompetens går förlorad genom att enskilda viktiga medarbetare lämnar organisationen. Genom 

det projektbaserade arbetet kan humankapitalet ”lagras” i form av strukturellt kapital som kan 

utnyttjas av övriga medarbetare (jfr Edvinsson, 2002).  

 

5.4 Strategiska förklaringsgrunder 

I Saab såväl som i Volvo har medarbetarnas kompetens identifierats som avgörande för 

företagens kärnkompetens. Det innebär i en tolkning av Hamel & Heenes (1994) termer att 

kompetens kan utgöra ett långsiktigt uthålligt konkurrensmedel som är svårt att imitera för 

konkurrenter. Följande avsnitt förklarar hur strategiska förklaringsgrunder bidrar till förståelsen 

av sambandet mellan HR-funktionens struktur och kompetensförsörjningen. 

    

Linjär och adaptiv strategisyn 

HR-strukturens utformning kan ge en indikation om den strategiska planeringen som ligger 

bakom kompetensförsörjningen. Volvos HR-struktur skapar goda förutsättningar för att stödja 

en linjär strategiplanering, då HR Business Partner kommer att ha en renodlat strategisk roll. 

Linjär strategiformulering innebär att kompetensförsörjningen sker med framförhållning och med 

utgångspunkt i företagets strategier och mål, vilket i Volvo kan exemplifieras med Personal 

Business Plan. HR Business Partner har goda förutsättningar att bedriva strategiskt förankrat 

arbete och utarbeta framtidsprognoser för kompetensbehov och utvecklingsinsatser. I Saab har 
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den centrala HR-staben motsvarande roll, men dess förutsättningar till strategisk 

kompetensplanering begränsas av den administrativa arbetsbelastningen.   

 

Eftersom linjecheferna måste kombinera det personalrelaterade arbetet med operativt arbete är 

deras möjlighet till långsiktig och proaktiv kompetensplanering begränsad. Strategin för 

kompetensförsörjning i de operativa enheterna präglas därför av adaptiv strategi. Detta arbetssätt 

i kompetensförsörjningen kännetecknas av att linjechefernas operativa mål och strategier för 

kompetensförsörjning är ömsesidigt beroende och sammanbundna, vilket är en analogi till 

Chaffees (1985) definition av adaptiv strategi. Ett fenomen som förekommer i båda företagen är 

att förutsättningarna har byggts upp för att kompetensförsörjningen snabbt skall koppla åtgärder 

till uppkomna behov. Saab belyser detta genom att kompetensutveckling ofta genomförs 

parallellt med projekten, vilket möjliggör en större utväxling av dessa åtgärder än om de skulle ske 

långt i förväg Detta illustrerar att en reaktiv kompetensutveckling inte nödvändigtvis är en 

nackdel. Att använda adaptiv strategi som förklaringsgrund till linjechefernas roll styrks av att 

båda företagen bedriver verksamhet i projektform, vilket i princip innebär att varje projekt kräver 

en egen kompetensförsörjningsstrategi. Projektformens dynamik försvårar utvärdering och 

uppföljning av kompetensförsörjningen ur ett linjärt perspektiv, som handlar om att planera och 

förutsäga.  

 

5.5 Teoretiska perspektiv på kompetensförsörjning  

Sambandet mellan HR-struktur och kompetensförsörjning kan förtydligas genom de teoretiska 

perspektiv som presenteras av Ellström (1992). Perspektiven erbjuder också en möjlighet att 

sammanfatta och belysa de skillnader som har iakttagits i hur personalfrågor hanteras på Saab och 

Volvo. Med utgångspunkt i analysen kan det argumenteras att kompetensförsörjningen i Saab 

förstås bäst i det humanistiska perspektivet, medan kompetensförsörjningen i Volvo bättre 

förstås i det teknisk-rationella perspektivet. Det bör poängteras att dessa perspektiv utgör två 

extremer, och att företagen i själva verket befinner sig någonstans mellan dessa.   

 
 
 
Saab – Humanistiska perspektivet 

HR-strukturen i Saab kännetecknas av informella system och kommunikationsvägar, något som 

är utmärkande för det humanistiska perspektivet. Otydligheten i ansvarsstrukturen inom HR-

funktionen upplevs inte som något negativt, utan anses bidra till flexibilitet och 
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anpassningsförmåga i kompetensförsörjningen. De personliga relationerna mellan HR-personal 

och övriga medarbetare värderas högre än den potentiella kostnadseffektivisering som skulle 

kunna uppnås genom outsourcing av HR-funktionen. Den informella, personliga kontakten som 

erbjuds av lokala HR-avdelningar ses som en mycket viktig avlastning för linjecheferna i 

personalarbetet. Till skillnad från det teknisk-rationella perspektivet baseras 

kompetensutvecklingen i Saab inte på centralt formulerade mål utan på successiv anpassning till 

förändringar i affärsverksamheten. HR-funktionen har följaktligen en mindre långsiktig och 

strategisk roll i kompetensförsörjningen än dess motpart i Volvo. Från Saabs sida 

uppmärksammas att effektiviteten i den successiva anpassningen av kompetensen är beroende av 

individernas förmåga att själva anpassa och utveckla sin kompetens efter affärsverksamheten. 

Kompetensutveckling sker i Saab i löpande takt med att kvalifikationerna förändras, ofta under 

projektens gång. Kompetensutvecklingen är därmed en integrerad del av verksamheten och 

behoven av utvecklingsinsatser planeras huvudsakligen genom informella processer på lokal nivå. 

Även om PU-samtal förekommer så är dessa sällan systematiska och dokumenterade.  

 
Volvo – Teknisk-rationella perspektivet  

Legge (1989) påpekar att HRM inte nödvändigtvis innebär en mer humanistisk syn, utan att det i 

grunden handlar om att maximera medarbetarnas funktionella effektivitet. Denna syn ligger i linje 

med det tenisk-rationella perspektivet, som kan tillämpas för att tolka Volvos sätt att hantera 

kompetensfrågor. Till skillnad från Saab bedrivs HR-arbetet i Volvo mer genom strukturerade 

och systematiserade processer, vilket även präglar kompetensförsörjningen. Insatser för 

kompetensutveckling bygger i Volvo på explicit formulerade och dokumenterade handlingsplaner 

i form av Personal Business Plan (PBP), där individerna formulerar personliga formella mål för 

att stödja företagets affärsplan. Målformuleringen på individnivå utgår ifrån operationalisering 

och nedbrytning av övergripande mål som formuleras centralt. I denna process spelar HR 

Business Partner en viktig roll som länk mellan företagsledning och operativa enheter. PBP kan 

tolkas som att medarbetarnas kompetens skall formas efter företagets behov för att stödja de 

långsiktiga affärsplanerna, även om utrymme ges för personliga önskemål om utvecklingsinsatser. 

Formella mål utgör därmed en viktig faktor för att styra verksamheten i organisationen. Detta 

indikerar att Volvos ledning har hög tilltro till sin förmåga att forma verksamheten i linje med 

uppsatta mål. I Volvo råder vidare hög grad av vertikal och horisontell arbetsfördelning med 

avseende på kompetensrelaterade frågor. Den interna HR-funktionen är specialiserad på 

strategiska frågor medan det operativa ansvaret för kompetensfrågor vilar på linjechefer och 

medarbetare. I det teknisk-rationella perspektivet ses effektiv administration som avgörande för 
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att kunna åstadkomma förändring, vilket kan förklara Volvos beslut att outsourca HR-

funktionens administrativa arbetsuppgifter.  
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6 Slutdiskussion  
 

I det avslutande kapitlet presenteras de viktigaste lärdomarna från analysen. I samband 

med detta återkopplas diskussionen till studiens syfte som är att förstå sambandet mellan 

HR-funktionens struktur och förutsättningarna att bedriva strategisk 

kompetensförsörjning. Valen av rubriker grundar sig på de områden som identifierats 

som mest intressanta att fokusera diskussionen kring. Slutdiskussionen avslutas med 

förslag till vidare och fördjupade studier inom problemområdet.  

 

Individens betydelse 

Denna studie styrker tesen att dagens företag har uppmärksammat kompetens som en viktig 

resurs som måste vårdas och styras aktivt. Individens roll är mycket viktig för företagets 

aggregerade kompetens, vilket tar sig uttryck i kompetensförsörjningen på olika sätt i 

organisationer. Det faktum att personalfrågor decentraliseras talar för att 

kompetensförsörjningens effektivitet är en funktion av medarbetarnas engagemang och förmåga 

att se sin roll i helheten. Linjechefer har en komplex roll i detta sammanhang, då de ansvarar för 

att uppmärksamma och förmedla utvecklingsbehov parallellt med det operativa ansvaret. Detta 

innebär nya kvalifikationskrav för individer i dessa befattningar, då de måste utvecklas från att 

vara chefer till att bli ledare. 

 

Kompetensförsörjning- en integrerad HR-funktion 

En gemensam observation i de studerade företagen är att kompetensförsörjningens processer är 

decentraliserade. Kompetensförsörjningen är därmed till stor del integrerad i den operativa 

verksamheten. Ansvaret för alla tre delar i processen; kartläggning, analys och utveckling vilar i 

hög utsträckning på de chefer som har personalansvar, vilket möjliggör verksamhetsförankrade 

utvecklingsinsatser. HR-avdelningens traditionellt tydliga koppling till kompetensförsörjningen är 

således inte längre en självklarhet. Detta styrker Bredin & Söderlunds (2004:1) tes att det är viktigt 

att separera begreppen HR-avdelning och HR-funktion, eftersom kompetensrelaterade frågor i 

stor utsträckning är integrerade i verksamheten.  
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Konsekvenser av decentralisering och outsourcing 

Outsourcing av HR-aktiviteter kan bidra till att öka kostnadseffektiviteten och frigöra resurser till 

strategiska HR-frågor, i olika grad beroende på vilket perspektiv som dominerar. De studerade 

företagen avfärdar respektive begränsar outsourcing av kompetensförsörjning på grund av dess 

strategiska betydelse. Det resursbaserade perspektivet är således det perspektiv som har störst 

inflytande över i vilken utsträckning kompetensförsörjningen outsourcas. Den stora utmaningen 

består i att avgöra vilka HR-aktiviteter som kan anses vara strategiskt viktiga. Det faktum att 

företagen i studien är försiktiga vad gäller outsourcing av kompetensförsörjningens processer 

indikerar kompetensförsörjningens strategiska vikt.   

 

Kännetecknande för decentralisering av HR-funktionen är en polarisering mellan en strategiskt 

arbetande HR-stab och de operativa enheterna där den största delen av kompetensförsörjningen 

bedrivs. Problemet förstärks vid outsourcing eftersom de lokala HR-avdelningarna som 

försvinner utgör en viktig länk mellan operativa enheter och den strategiska HR-staben. Det 

ökade vertikala ”glappet” som kan uppstå vid decentralisering och outsourcing kan överbryggas 

genom formella kommunikationssystem (jfr Volvo) och personlig interaktion mellan nivåerna, 

exempelvis genom ledningsgrupper (jfr Saab). För att undvika att ett strategiskt glapp uppstår 

mellan strategisk ledning och operativa enheter krävs att alla aktiviteter har en koppling till 

verksamhetens mål. En strategisk koppling innebär att kompetensförsörjningen måste förankras i 

företagets strategi för att utvecklas åt rätt håll. Detta kan understödjas genom en aktiv styrning 

och koordinering, både vertikalt och horisontellt. En vertikal koordinering innebär att företagets 

strategi kommuniceras och omvandlas till operativa mål. Denna nedbrytning av övergripande mål 

kan om det dras till sin spets även komma att gälla enskilda medarbetare (jfr Personal Business 

Plan). 

 

Samordning & koordinering av företagets kompetens 

Koordinering av kompetenskartläggning och kompetensanalys är viktigt för att skapa en 

helhetsbild av kompetensläget, vilket är särskilt angeläget då kompetensförsörjningen är 

decentraliserad. Dessa processer kan uppvisa olika grader av formalisering. En formell och 

dokumenterad kartläggning innebär ökad ansvarstydlighet och enhetlighet i organisationen, vilket 

möjliggör en kontinuerlig uppföljning av kompetensläget. En informell styrning av kartläggning 

och analys erbjuder ökad flexibilitet och situationsanpassning i sättet att bedriva dessa processer. 
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Outsourcing av HR-aktiviteter kan beskrivas som att humankapital i form av personella resurser 

går förlorade. För att bibehålla kompetensläget måste denna förlust kompenseras av strukturellt 

kapital. Detta kan ske genom en förändring av HR-funktionens ansvars- och 

kommunikationsstruktur. Graden av systematisering och formalisering i de kompetensstödjande 

processerna är viktiga aspekter av företagets strukturkapital. Ett stödjande system baserat på 

formella regelverk och rutiner utgör ett strukturkapital som reducerar beroendet av enskilda 

individer. Strukturkapital kan även byggas kring informella dimensioner såsom företagskultur och 

personliga relationer, men systemet är då svårare att styra och förändra eftersom det är mer 

beroende av enskilda individer.  

 

Den strategiska kopplingen 

Affärsverksamhetens karaktär påverkar både kompetenskraven och HR-funktionens struktur. En 

hög grad av förutsägbarhet i affärsverksamheten möjliggör en långsiktigt planerande och 

framåtblickande strategi för kompetensförsörjningen, såsom förklarat i den linjära strategin. 

Implementeringen av en linjär strategi karaktäriseras av att ledningen kommunicerar ut mål och 

planer för att styra att kompetensutvecklingen sker i önskad riktning. I den centrala HR-

avdelningen domineras arbetet av en linjär strategisyn, där förutsägande och långsiktig planering 

är hörnstenar. En central funktion med en renodlad strategisk roll kan anses ha bättre 

förutsättningar för att arbeta proaktivt och långsiktigt med kompetensförsörjningen.  

 

En dynamisk marknad med föränderliga produkter och arbetssätt medför att en adaptiv strategi 

måste kunna komplettera den långsiktiga kompetensplaneringen. Det integrerade arbetet med 

kompetensförsörjning som sker i den operativa verksamheten karaktäriseras av en adaptiv strategi, 

vilket innebär att kompetensutveckling sker parallellt eller som svar på ändrade förutsättningar på 

affärsenheterna. Verksamhetens karaktär ger således en indikation på sambandet mellan HR-

funktionen och kompetensförsörjningen. Hög planerbarhet innebär att det finns ett värde av att 

ha en centraliserad HR-stab med ansvar för den långsiktiga kompetensförsörjningen. En 

föränderlig bransch innebär att ansvaret för kompetensförsörjningen bör decentraliseras eller till 

och med integreras i den operativa verksamheten, då det ger förutsättningar för en 

reaktionssnabb och situationsanpassad kompetensutveckling.  

 

Under studien identifierades två kontrasterande exempel på hur kompetensutvecklingen styrs. En 

strikt styrning av kompetensutvecklingen mot centralt formulerade mål och planer kan 

förknippas med en formell ansvarsstruktur och en central kontrollfunktion. Detta är nödvändigt 
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för att kunna utvärdera måluppfyllelsen och följa upp med utvecklingsinsatser. Denna styrning 

medför en vertikal förankring i företagets strategi, men är resurskrävande och mindre flexibel. En 

mer löst hållen styrning innebär att kompetensutvecklingen baserar sig på successiv anpassning 

till de krav som verksamheten ställer. En projektorganisation främjar den naturliga 

kompetensspridningen genom intern rörlighet. Detta innebär att projektarbete utgör en latent 

kompetensutvecklingsinsats som faller utanför ramen för HR-funktionens organisationsstruktur. 

Projektorganisationen möjliggör vidare en verksamhetsförankrad kompetensförsörjning, där HR-

funktionen i hög utsträckning kan integreras i den operativa verksamheten. Den främsta risken är 

att helhetssynen och förankringen i företagets övergripande mål försämras. 

 

Värderingar avgör sambandet 

För att förstå kompetensförsörjningen i företag är det viktigt att beakta de förutsättningar och 

värderingar som ligger bakom HR-funktionens roll. Det humanistiska perspektivet stöder en hög 

flexibilitet och förmåga att möta förändringar, men riskerar en otydlig ansvarsfördelning och 

kostnadsineffektivitet En teknisk-rationell uppfattning om hur kompetensförsörjningen skall 

struktureras ger positiva effekter avseende tydlighet i ansvarsfördelning, kostnadseffektivitet och 

helhetssyn. En HR-funktion som kännetecknas av teknisk-rationella värderingar kan dock ha 

sämre förutsättningar att anpassa kompetensbilden till ändrade förutsättningar. Detta då rigida 

ansvarsstrukturer innebär en inneboende tröghet i organisationen. En organisations placering på 

skalan mellan humanistiskt och teknisk- rationellt indikerar vilka värderingar och prioriteringar 

som är framträdande för kompetensförsörjningen. Avgörande för hur ett företag placeras på 

skalan är om de bakomliggande motiven är exempelvis synergieffekter, medarbetarnas utveckling 

eller kostnadseffektivitet och strategisk förankring.  

 

Övergripande lärdomar 

Sambandet mellan HR-funktionens struktur och kompetensförsörjningen är ett företagsspecifikt 

och abstrakt fenomen. Detta försvårar förutsättningarna för att göra normativa anspråk på 

relationen mellan HR-funktionen och kompetensförsörjningen. Anledningen är att HR-

funktionens roll såväl som kompetensutvecklingen i hög grad är implicita fenomen som 

är ”dolda” i företags kultur och arbetssätt. De strukturella förutsättningarna kan därför bara 

delvis användas för att förstå förutsättningarna för strategisk kompetensförsörjning. En djupare 

förståelse för kompetensförsörjningens förutsättningar kräver ett helhetsperspektiv som 

inbegriper affärsverksamhet, värderingar och omvärldssituation. En sådan förståelse kan i hög 

grad ses som förbehållen personer med nära anknytning till företaget, vilket förklarar varför 
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outsourcing av kompetensförsörjning inte har etablerats till fullo vare sig i näringslivet eller i den 

akademiska världen.  

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Mot bakgrund av den presenterade slutdiskussionen framstår sambandet mellan HR-funktionens 

roll och företagets kompetensförsörjning som en intressant utgångspunkt för en fördjupad studie 

av linjechefernas framtida roll. Studien visar att denna position utgör en central länk mellan 

företagets strategi och den operativa verksamheten, vilket ytterligare understryker linjechefernas 

ökade ansvar för att säkerställa och utveckla medarbetarnas kompetens. Detta ansvar medför nya 

kvalifikationskrav, vilket innebär att den traditionella chefsrollen måste utvecklas till att omfatta 

mjukare personalfrågor. Detta kräver en utveckling av linjechefernas kompetens som chefer och 

ledare, vilket utgör underlag för en diskussion kring huruvida denna komplexa roll är rimlig. Kan 

en linjechef verkligen ha huvudansvaret för den operativa verksamheten såväl som ansvara för 

det strategiska personalarbetet?   
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Bilaga 1. Intervjuguide, Volvo Construction Equipment 

 

Personalfunktionens nya roll  

 Beskriv Dina arbetsuppgifter inom HR-avdelningen 
 Vad innebär projektet Volvo HR transformation? 

o Strukturella implikationer 
 Vilken roll fyller HR-personal i företagsledningen?  

o Antal personer?  
o Deras uppgifter?  

 Viktigaste anledning bakom outsourcing av personalfunktionen? 
 Varför genomförs det just nu? 
 Vilka effekter hoppas ni kunna uppnå?  

o På kort sikt 
o På lång sikt 

 Vilka (strategiska) funktioner kommer att behållas inom organisationen? Varför? 
 Vad definierar Du som ”strategisk funktion”? 

 

Kompetensförsörjning 

 Behovsanalys -Vem, var, hur uppmärksammas behov av kompetens? 
 Hur sker kommunikation och beslutsfattande vid behovsanalys? 
 Hur hanteras kostnader för rekrytering och kompetensutveckling?  
 Hur stora är investeringarna i kompetensförsörjning i förhållande till övriga investeringar?  
 Vilken roll har rekrytering i den nya organisationen?  

o Hur attraheras individer 
o Hur sker matchning av kompetens vs. behov 

 Hur hanteras utbildning och personalutveckling i den nya HR-organisationen? 
 Vad är din inställning till outsourcing av rekryteringsprocessen?  

o Fördelar / Nackdelar 
 Vilka aktiviteter inom kompetensförsörjningen är svårast att outsourca?  
 Hur tror Du att detta kommer att förändras i framtiden? 
 Finns det uttalade strategier för kompetensförsörjningen? 

o Hur formuleras dessa? 
 Skiljer sig kompetensförsörjningen för olika kompetensbehov? 
 Skiljer sig kompetensförsörjningen m.a.p. på tidsaspekten? 
 Vilken vikt fästs vid rekrytering / intern rörlighet jämfört med extern rekrytering? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, Corporate Human Resource, Saab 

 

Respondentens roll  

• Vilken verksamhet bedriver Din avdelning? 
• Hur är ansvaret för kompetensförsörjningen fördelat inom Saab? 
• Hur mycket av Din tid lägger du uppskattningsvis på frågor som berör medarbetarnas 

kompetens?  
• Vilken typ av arbete handlar det oftast om i dessa fall? 
• Upplever Du att Din roll har förändrats något m.a.p. personalfrågor?  
• Förekommer någon form av formell strategi eller plan för kompetensförsörjning? 

 

Kompetenskartläggning & kompetensanalys 

• Hur uppmärksammas kompetensbehov inom Saab?  
• Hur synliggörs befintlig kompetens inom Saab? 
• Hur ofta sker PU-samtal? 
• Genomförs samtalen med samtliga medarbetare? Är de obligatoriska? 
• Vilken roll har HR-funktionen i kompetenskartläggning & kompetensanalys? 

 

Kompetensutveckling (utbildning, rekrytering, intern rörlighet, omorganisering etc.) 

• Hur hanteras kostnader för rekrytering och utbildning? 
• Vilken roll spelar lokal- respektive central HR-funktion för kompetensutvecklingen av 

medarbetare i Din enhet? 
• Beskriv hur beslut fattas om utbildningsinsatser 
• Vilken möjlighet har medarbetarna att själva påverka utbildningarnas innehåll? 
• Förekommer någon form av incitamentsystem för att uppmuntra kompetensutveckling? 
• Förekommer samarbete med externa parter vid utbildning?  
• Hur upplever Du att detta samarbete fungerar? 
• Beskriv processen för rekrytering inom Saab 
• I vilken utsträckning sker nyrekrytering genom personliga kontakter/relationer? 
• Vad är Din erfarenhet av rekrytering via personliga kontakter? 

 

Övrigt  

• Hur upplever Du outsourcing av (delar av) HR-funktionen? 
• I vilka avseenden tror Du att detta skulle kunna medföra fördelar/nackdelar? 
• Hur anser Du att kompetensförsörjningen påverkas av att arbetet i Saab till stor del sker i 

projektform? 
• Hur upplever Du teknologins roll i kompetensarbetet? 
• Beskriv hur HR-funktionen är organiserad (endast övergripande struktur & 

kommunikationsvägar) 
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Bilaga 3. Intervjuguide, linjechef, Saab 

 

Chefens roll  

• Vilken verksamhet bedriver Din avdelning? 
• Hur är ansvaret för kompetensförsörjningen fördelat? 
• Hur mycket av Din tid lägger du uppskattningsvis på frågor som berör medarbetarnas 

kompetens?  
• Vilken typ av arbete handlar det oftast om i dessa fall? 
• Upplever Du att Din roll har förändrats något m.a.p. personalfrågor?  
• Förekommer någon form av formell strategi eller plan för kompetensförsörjning? 

 

Kompetenskartläggning & kompetensanalys 

• Hur uppmärksammas kompetensbehov inom avdelningen?  
• Hur synliggörs befintlig kompetens inom avdelningen? 
• Hur ofta sker PU-samtal? 
• Genomförs samtalen med samtliga medarbetare? Är de obligatoriska? 
• Vilken roll har HR-funktionen i kompetenskartläggning & kompetensanalys? 

 

Kompetensutveckling (utbildning, rekrytering, intern rörlighet, omorganisering etc.) 

• Hur hanteras kostnader för rekrytering och utbildning? 
• Vilken roll spelar lokal- respektive central HR-funktion för kompetensutvecklingen av 

medarbetare i Din enhet? 
• Beskriv hur beslut fattas om utbildningsinsatser 
• Vilken möjlighet har medarbetarna att själva påverka utbildningarnas innehåll? 
• Förekommer någon form av incitamentsystem för att uppmuntra kompetensutveckling? 
• Förekommer samarbete med externa parter vid utbildning?  
• Hur upplever Du att detta samarbete fungerar? 
• Beskriv processen för rekrytering i Din enhet 
• I vilken utsträckning sker nyrekrytering genom personliga kontakter/relationer? 
• Vad är Din erfarenhet av rekrytering via personliga kontakter? 

 

Övrigt  

• Hur upplever Du outsourcing av (delar av) HR-funktionen? 
• I vilka avseenden tror Du att detta skulle kunna medföra fördelar/nackdelar? 
• Hur anser Du att kompetensförsörjningen påverkas av att arbetet i Saab till stor del sker i 

projektform? 
• Hur upplever Du teknologins roll i kompetensarbetet? 
• Beskriv hur HR-funktionen är organiserad (endast övergripande struktur & 

kommunikationsvägar) 
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