HE
L
I
XWo
r
k
i
n
gP
a
p
e
r
s
I
S
S
N:
1
6
5
4
8
2
1
3

K
o
mp
e
t
e
n
s
ö
v
e
r
f
ö
r
i
n
gi
s
må
f
ö
r
e
t
a
g
e
nö
v
e
r
v
ä
g
a
n
d
ei
n
f
o
r
me
l
l
p
r
o
c
e
s
s

Ha
n
n
aK
a
r
l
s
t
r
ö
m
He
l
e
n
aS
c
h
y
l
d
t
A
n
d
r
e
a
sWa
l
l
o
He
n
r
i
kK
o
c
k
B
a
r
b
r
oNi
l
s
s
o
n

V IN N

EX C ELLEN C E C EN T R E

HELIX Working Papers
ISSN 1654-8213
09/6

Kompetensöverföring i småföretag
- en övervägande informell process
Hanna Karlström
Helena Schyldt
Andreas Wallo
Henrik Kock
Barbro Nilsson

HELIX
Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping
SWEDEN

http://www.liu.se/helix
Tryck: Linköpings universitet, LiU-Tryck

FÖRORD
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HELIX VINN Excellence Centre i samarbete med IUC Öst AB och
Industrikompetens AB. Syftet med projektet är att studera kompetensförsörjning
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som rör synen på, och arbetet, med kompetensöverföring i fyra företag. Det
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en magisteruppsats på PA-programmet vid Linköpings universitet (Karlström &
Schyldt, 2009). Vi vill speciellt tacka de personer i de inblandade företagen som
ställt upp på intervjuer, samt Karolina Hallstedt som medverkat i
datainsamlingen. Ett stort tack även till Sune Karlsson vid IUC Öst och till
Gunilla Åberg och Katarina Nyhammar vid Industrikompetens. Vidare vill vi
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INLEDNING
Det övergripande intresset i denna rapport rör kompetensförsörjningsfrågor i
små och medelstora företag (SMF). SMF anses i dag ha en avgörande betydelse
för många länders vitalitet, konkurrenskraft och ekonomiska utveckling (OECD,
2005). Ett konkurrenskraftigt företag är dock inte endast en portfolio av vissa
produkter eller tjänster utan också en portfolio av kompetens som möjliggör en
anpassning till kundernas krav. Därför blir frågor som rör utbildning och
kompetens viktiga i detta sammanhang. Idag finns också en utbredd tilltro till
betydelsen av olika satsningar på kompetensutveckling i företag (Axelsson,
1996; Brown, Green & Lauder, 2001).
Under senare år har begreppet kompetensförsörjning kommit att lyftas fram
allt mer i detta sammanhang. Kompetensförsörjning kan sägas utgöra ett
samlingsbegrepp vad gäller kompetensrelaterade processer inom företag och
organisationer. Pinnington & Edwards (2005) ser kompetensförsörjning som
bestående av tre processer. Den första processen (inflow) beskriver rekrytering
och inskolning av nyanställda. Den nästkommande processen (internal flow)
fokuserar utveckling av de redan anställda, medan den sista processen (out flow)
istället berör avveckling och omställning av anställda. Hur dessa processer
hanteras i praktiken påverkas av affärs- och HR-planer, anställdas karriär- och
utvecklingsplaner samt externa faktorer som exempelvis lagstiftning och
fackföreningar. När människor lämnar en organisation som saknar verktyg för
att överföra individens kunskap till andra medarbetare, finns stora risker att
viktiga erfarenheter och kunskaper går förlorade, vilket i sin tur kan leda till
minskad effektivitet och produktivitet (Carley, 1996; Hewitt, 2008). Ohlsson &
Broomé (2003) förutspår att den kommande generationsväxlingen – då de så
kallade baby-boomers går i pension (jfr. Earlich & Bichard, 2008) – innebär en
kvalitativ förändring för organisationerna genom att en stor del av den
nuvarande arbetsstyrkan skall ersättas av en grupp unga människor som saknar
motsvarande kompetens, men som istället har helt andra kunskaper och
egenskaper. Det rör sig exempelvis om kompetens inom nya områden, särskilt
med fokus på teknik och IT, men också om nya värderingar och synsätt
(Ohlsson & Broomé, 2003).
Vad vet vi då om frågor som rör kompetensförsörjning i SMF? För det första
är mycket av den forskning som finns på området inriktad mot större företag.
Betydligt mindre forskning finns tillgänglig vad gäller kompetensrelaterade
processer i SMF. (Beaver & Hutchings, 2005; Ellström & Nilsson, 1997). För
det andra har tidigare forskning, främst koncentrerats runt de två första
processerna (inflow och internal flow) som Pinnington & Edwards (2005)
beskriver. Studier som fokuserar den tredje processen (outflow) och då särskilt
överföring av kunskap på individ-, grupp- och organisatorisk nivå är ännu
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ovanliga. Detsamma gäller för studier som knyter ihop samtliga tre processer.
Det gäller inte minst studier av kompetensförsörjning i SMF.
Det som dock kan konstateras är att många SMF i det rådande
konjunkturläget står inför en rad utmaningar. Enligt Konjunkturinstitutet (2008)
har särskilt industrisektorn drabbats av lågkonjunkturen i termer av minskad
sysselsättning och dålig ekonomi, vilket i sin tur leder till neddragningar av
anställda. Om företagen förlorar mycket av den organisatoriska kompetens som
den avgående arbetskraften besitter kommer dessa enligt Hewitt (2008) att
hamna i ett ofördelaktigt läge. Hon anser dock att många företag inte har den tid
och de ekonomiska resurser som behövs för att lära upp nya anställda till en
kompetensnivå jämförbar med den erfarna arbetskraften (jfr. Desouza och
Awaza, 2006). Laff (2008) menar också att många i ekonomiskt svåra tider inte
har viljan eller resurserna att lägga ner ett långtidsengagemang på att synliggöra
den kompetens som individerna besitter för att i nästa skede kunna föra denna
vidare. ChinTian Lee et al. (2005) framhåller att hantering och exploatering av
kunskap i framtiden kommer vara kärnan till konkurrensfördelar för
tillverkningsindustrin, men idag förbises ofta personalens betydelse för att
upprätthålla konkurrenskraften i företagen (Beaver & Hutchings, 2005; Hari,
Egbu & Kumar, 2005). Detta kan delvis bero på att många ägare och chefer i
SMF inte har tillräcklig kompetens inom HR-området och inte vet hur man bäst
tillvaratar denna resurs (jfr. Hari, Egbu & Kumar, 2005). Sammantaget gör detta
att det blir svårt att implementera och bedriva HR-arbete inom SMF, till skillnad
från i stora organisationer där det finns fler möjligheter att ägna tid och resurser
åt HR-arbete.

Syfte och frågeställningar
I linje med ovanstående bakgrund är denna studies syfte att beskriva och
analysera ledningens föreställningar om och arbete med kompetensutveckling
och kompetensöverföring i fyra SMF. Mer precist fokuseras följande
forskningsfrågor:
1. Vilka uppfattningar har ledningen i de studerade företagen om kompetens
och kompetensöverföring?
2. På vilka sätt arbetar de studerade företagen med kompetensutveckling och
kompetensöverföring?
3. Vilka hinder och möjligheter finns i arbetet med kompetensutveckling och
kompetensöverföring i de studerade företagen?
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De studerade verksamheterna
Det empiriska materialet baseras på fallstudier av fyra svenska industriföretag.
Företag 1 är beläget i en mindre mellansvensk stad och ägs av ett stort
utländskt företag. Det är sedan mitten av 1950-talet världsledande inom sitt
område och verksamheten omfattar att rita, tillverka, installera, sköta service och
support, samt ge rådgivning om maskiner som används inom
produktionsindustrin. Företag 1 har vuxit kraftigt de senaste åren och har idag ca
25 anställda.
Företag 2 är placerat i en större stad i Mellansverige, men finns därutöver
även i fem andra Svenska städer. Företag 2 är specialiserat på att serva, reparera,
modernisera och leverera en specifik produkt. Företag 2 har totalt ca 35
anställda. Företaget har funnits sedan början av 1990-talet och har sedan dess
vuxit stadigt.
Företag 3 är beläget i en mindre ort i Mellansverige och bedriver tillverkning
av komponenter på beställning efter ritningar från kund. Företag 3 är i grunden
ett familjeföretag och det har bedrivits sedan slutet av 1950-talet. Totalt finns ca
40 anställda inom företaget.
Företag 4 finns placerat i en mindre mellansvensk ort. Det är ett av Europas
ledande företag inom sitt område och verksamheten omfattar tillverkning och
export av komponenter som är en del av en specifik produkt. De tillverkar även i
viss mån produkten i sin helhet själva. Företag 4 har funnits sedan slutet på
1970-talet och det ägs idag av ett bolag, vilket i sin tur ägs av ett antal
privatpersoner. Totalt har Företag 4 cirka 30 anställda.
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PROJEKTETS DESIGN OCH GENOMFÖRANDE
Planeringen och genomförandet av detta forsknings- och utvecklingsprojekt har
skett i samverkan mellan företrädare för företagen, forskare vid HELIX VINN
Excellence Centre vid Linköpings universitet, samt företrädare för IUC Öst och
Industrikompetens AB. Forsknings- och utvecklingsarbetet har utgått från en så
kallad interaktiv forskningsansats (Aagaard Nielsen och Svensson, 2006). Denna
ansats är också en grundläggande utgångspunkt för den gemensamma
kunskapsbildning som sker mellan praktiker och forskare inom HELIX
partnerskap (liu.se/helix). Genom att sammanlänka forskning och praktik
möjliggörs ett lärande för både praktiker och forskare som har grunden i ett
gemensamt intresse av att tolka, förstå, forma och föreslå alternativa
handlingsstrategier i det pågående forskningsarbetet (se även Aagaard Nielsen
och Svensson, 2006). Forskningsprocessen kopplas därmed till företagets
praktiska verksamhet och långsiktiga utveckling av kompetensförsörjning och
dess förutsättningar. I forskningsansatsen ligger också en tydlig arbetsfördelning
som innebär att ansvaret för att välja handlingslinje och genomföra
utvecklingsåtgärder i företagen aldrig primärt kan vara en uppgift för forskarna.
Inledningsvis beslutades att studien skulle omfatta små- och medelstora
företag i industrisektorn. Detta då tillverkande SMF i Sverige enligt Olsson
(2008) är i behov av behovsdriven forskning, och att forskning om kompetens i
SMF är begränsad i jämförelse med större företag (Ellström & Nilsson, 1997;
Beaver & Hutchings, 2005). Genom IUC Öst och Industrikompetens AB togs
kontakt med åtta SMF, av vilka fyra var intresserade av att delta i studien.
Urvalet baserades på ett intresse för företag som uppvisade en viss mogenhet i
frågor som rör kompetensförsörjning. Företagen som valdes ut har exempelvis
deltagit i Växtkraft Mål 3, och har därmed visat ett intresse för kompetensfrågor.
Det empiriska materialet samlades in genom en intervjustudie med åtta
ledningspersoner i företagen. Innan datainsamlingen inleddes konstruerades en
intervjuguide (se bilaga 1), vilken kan beskrivas som semistrukturerad då den
utgick från en viss struktur och särskilt utvalda teman (Kvale, 1997). Vidare
utfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplatser och inledningsvis
informerades respondenterna om studies syfte och hur materialet skulle
användas, samt att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt
(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna avslutades hade respondenterna
möjlighet att ta upp sådant som de ville tillägga, utöver de frågor som ställdes.
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Dessa utskrifter ligger
till grund för bearbetning och analys av empirin, vilket inleddes med läsningar
av intervjuerna i flera omgångar för att skapa en helhetsbild av
intervjumaterialet. Därefter bearbetades materialet efter studiens respektive
forskningsfrågor för att försöka hitta det som besvarade varje forskningsfråga
5

för sig. Vidare grupperades svaren under varje forskningsfråga i olika teman,
vilka framträdde under bearbetningen av intervjumaterialet. Exempel på dessa
teman var, att lära och lära nytt av varandra inom företaget samt strategier för att
överföra kunskaper. Med hjälp av dessa huvudteman koncentrerades meningen i
alla utsagor i form av citat (Kvale, 1997). De citat som valdes ut var de som på
ett tydligt sätt representerade vad flertalet respondenter uttryckte. Dessutom
valdes citat ut med avvikande uppfattningar för att även visa på skillnader.
Citaten presenteras i sin ursprungsform, men då meningen börjar tidigare eller
då vissa ord eller delar av meningar i citaten tagits bort, visas det genom (…)
och när en eller flera meningar tagits bort visas det igenom (---), samt när de gör
en paus visas det genom … Vidare används i citaten bokstäver såsom X och Y,
istället för namn, detta för att ta hänsyn till anonymiteten. Efter resultatets
utformande skickades det till samtliga studerade företagen för en
respondentvalidering av innehållet (Bryman, 2004).

6

RESULTAT
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet strukturerat efter studiens
forskningsfrågor. Dessa behandlar ledningens uppfattningar om kompetens och
kompetensöverföring, hur de studerade SMF arbetar med kompetensutveckling
och kompetensöverföring samt vilka hinder och möjligheter som finns i arbetet
med kompetensutveckling och kompetensöverföring.

Ledningens syn på kompetens och kompetensöverföring
I nedanstående avsnitt presenteras resultaten gällande ledningen syn på
kompetens och kompetensöverföring.
Kompetens – en viktig framgångsfaktor
I intervjuerna framkommer att ledningen i de studerade företagen har relativt
lika sätt att se på kompetens. Enligt respondenterna handlar det dels om någon
form av teoretisk utbildning, men det kan även innebära praktiska färdigheter
såsom kunskaper, erfarenheter, förmågor eller engagemang som individen
besitter.
Har man den motivationen, då har man en viktig komponent i kompetensen. Den
andra saken i kompetens är ju dels hantverks- och teknikmässiga skickligheten
och sociala kommunikativa faktorer så att man kan samverka.(---) Så yes, det
krävs inom en del områden, kunskaper och färdigheter va (…). (Företag 1)

Ungefär hälften av respondenterna ser kompetens som utbildning och hälften
anser att det rör sig om praktiska förmågor. Denna skillnad på synsätt finns så
väl inom, som mellan företagen. Det finns dock inget mönster som tyder på att
olika befattningsnivåer skulle se på begreppen på olika sätt.
Vidare visar resultaten att kompetens uppfattas som en av de viktigaste
faktorerna för att få ett väl fungerande företag, för dess konkurrenskraft och
lönsamhet.
Kompetensen är ju så bred så att det är allt från leverans till hanteringsproblem till
maskinutnyttjande, logistik eller vad som helst. Så att nästan alla problem som
man har i ett företag kan lösas med att man har kompetens eller tillgång till
kompetens. (Företag 4)
Vi behöver väldigt hög kompetens för att öka konkurrenskraften… Det är trots allt
det som är drivkraften. (Företag 3)

Vad gäller synen på att utveckla kompetens, uppfattas detta som något som
alltid kan göras på ett bättre sätt, då kompetens aldrig kan ses som mättad. För
att utvecklingen ska kunna gå vidare i företagen, menar respondenterna att
7

medarbetarna alltid bör törsta efter ny kompetens och sträva efter att hela tiden
bli bättre.
Alltså det fina är att kompetens är inget ändligt för mig, utan kompetens är
någonting som ständigt kan utvecklas och växa.(---)Utan varje dag så växer jag
som människa, å tar till mig nya saker, får djupare förståelse, blir bättre på att
samarbeta, å det går alltid att utveckla kompetensen. (Företag 1)
Vi har säkert den kompetensen… eller vi har tillräcklig kompetens för att klara
oss, det har vi, men det vore(…)rätt korkat att tro att det räcker, utan vi måste
utveckla den. (Företag 4)

Enligt informanterna är medarbetarna väldigt intresserade av, och vill få den nya
kompetens som behövs för att utvecklas. Vidare framhålls att många
medarbetare, och då framförallt unga människor, ser kompetensutveckling som
en självklarhet i arbetet.
Det är jätteviktigt, jag tror att många unga människor idag ser
kompetensutveckling som ett oerhört viktigt område när de väljer arbetsgivare.
(Företag 1)

Kompetens upplevs som viktigt för de enskilda medarbetarna, då kompetens och
utbildning gör att individen får möjlighet att utveckla sig själv och komma
vidare i sin karriär.
Vidareutbildning, möjlighet och om man ska ses som blivande anställd så är det
klart att jag vill ju se om det finns möjligheter och komma vidare, inte blir livegen
och sitta på samma uppgifter resten av livet. (Företag 1)

Enligt respondenterna tar det lång tid att bli fullärd, då det ofta fordras
kompetens som är kontextspecifik. Det är därför viktigt att ta vara på den
kompetens som ses som kärnan i verksamheten. Den kärnkompetens som
behövs, upplevs av majoriteten av företagen vara de verktyg och material som
hanteras i företagen, som gör att medarbetarna självständigt kan driva arbetet
framåt så effektivt som möjligt.
Alltså att man självständigt kan göra komplicerade detaljer… programmera,
testköra, lägga upp metoder, att välja verktyg ligger i det också… att kunna göra
det självständigt. Det är en kritisk kompetens. (Företag 3)

Kompetensöverföring – en övervägande informell process
I ledningens syn på att ta tillvara på och föra vidare befintlig kompetens
framkommer att detta är viktigt för att inte förlora kompetens som är avgörande
för företaget.
Det är viktigt för företaget, i och med att många av de äldre har varit med väldigt
länge så de sitter på väldigt mycket information. (Företag 1)
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I studien framkommer synpunkter om att överföring genomförs, men det
förekommer även motsatta uppfattningar, att företagen inte riktigt tänker eller
talar i detta begrepp.
Nej, det har vi inte gjort. (Företag 2)

Överföringen i den mån den förekommer, uppfattas ske naturligt och spontant i
det dagliga arbetet. Att försöka bredda kompetensen bland medarbetarna för att
möta krav från marknaden ses som en del av naturliga arbetsflödet.
Ibland så kommer det ett krav ifrån produkter eller från marknaden att man måste
spetsa till kompetensen… så att nu kan vi inte det här området, det måste vi lösa.
Och sen när man har nått den spetsen så får man försöka bredda så att fler kan,
och sen måste man göra en ny spets som man breddar så att fler kan. (Företag 4)

Det framkommer även att kompetensöverföringen sker via informella kanaler
där kunskap delas mellan medarbetarna. Det kan vara frukostmöten, fikamöten
eller morgonmöten, där personalen talar mer fritt med varandra.
… nej, det mesta sker nog oftast ganska informellt, vid kaffebordet och man pratar
om olika saker… och man hjälps åt. Det händer ofta att man hjälper varandra.
(Företag 3)

Arbetet med kompetensutveckling och kompetensöverföring
Mot bakgrund av hur personerna i ledningen inom de studerade företagen ser på
begreppen kompetens och kompetensöverföring, redovisas i detta avsnitt de sätt
på vilka företagen arbetar med kompetensöverföringsfrågor. De kategorier som
identifierats i resultatet handlar om att kartlägga vilken kompetens som finns
och vad som behövs, vilka förutsättningar som finns för att lära av varandra
inom företagen, samt vilka strategier som finns för att överföra kunskaper
mellan medarbetare. Dessa områden ska inte ses som åtskilda utan de går in i
varandra, och bildar tillsammans en helhet.
Kartläggning av kompetens
När det gäller hur företagen kartlägger och synliggör sin kompetens uppfattar
respondenterna att det sker genom olika typer av utbildningsplaner och
inventeringar för såväl person som funktion.
Ja, vi har en kompetensmatris och vi har årliga uppföljningssamtal där man
planerar kompetensutvecklingen för individerna, så det finns. (Företag 4)
Alltså utbildningsplaner gör vi varje år och grunden… innan vi gör dem så gör vi
även en kompetensinventering eller vad man ska kalla det. Dels har vi
befattningsbeskrivningar på så att säga alla funktioner. Inte personer, utan
funktioner och sen så gör vi en jämförelse mellan kompetenskravet på det jobb
man har och sen jämför man med var vi står idag, personen står idag. Det har vi
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liksom ett formulär för. Och då upptäcker man om det finns brister, då hamnar ju
det ofta i en utbildningsplan. (Företag 3)

Ett av företagen pekar även på att lönesättning också är en viktig del när det
gäller att kartlägga individens kompetens.
Ja, det tycker jag att det gör vi väl en hel del med de här
kompetensundersökningarna vi gör då, eller kompetensinventeringen eller vad vi
ska kalla det... utbildningsplanerna. För då tittar man ju på varje individ. Även vid
våra lönesättningar är ju det väldigt viktigt. Det är ju individuella löner. Men vi
har inget system för det, med poängsättning och så med det är ändå väldigt
mycket det som vi pratar om specifika egenskaper hos individen när vi sätter lön.
(Företag 3)

När det gäller kartläggning och synliggörande av kompetens finns det även
avvikande uppfattningar. Ledningen vid ett av företagen menar att det inte finns
några planer för att kartlägga kompetens.
Nej, det har vi nog inte. Ja, vi har ju skrivit… vi har ju noterat om vilka kurser
dom går och när de var hos leverantören, det har vi ju. Det har vi gjort. Och det
man har arbetat så att vi har koll på dom bitarna. (Företag 2)

Förutsättningar för att lära av varandra och andra
I intervjuerna framkommer en rad olika sätt för medarbetarna att lära av
varandra och andra. Exempelvis nämns att arbeta tillsammans i projekt, att nya
och mindre erfarna får vara med och hjälpa de medarbetare som har mer
erfarenhet, samt att erfarenheter utbyts under mer informella former såsom
fikaraster.
Nja, ja givetvis så är det att de byter ju erfarenheter givetvis, gubbarna emellan,
mycket alltså, det är ju en stor del faktiskt är det att man byter erfarenheter inne
vid fikabordet faktiskt. Det är ju en jättebra grej! (Företag 2)

Ett av företagen tar upp att de gör en åtskillnad över hur man lär sig. När det
gäller nyanställda eller liknande så handlar det mycket om att gå bredvid och
lära, men om det handlar om mer erfarna då provar de idéer och ser om de
fungerar, fungerar de är det bra, fungerar det inte menar de att de får fundera ut
något bättre.
Ett annat sätt att lära av varandra i det dagliga arbetet är att gå bredvid eller
genom rotation. Majoriteten av företagen anser att det är mycket vanligt att man
lär sig av varandra på detta sätt. Hälften av företagen menar att detta bland annat
bidrar till att fler medarbetare kan mycket. Att medarbetarna lär sig av varandra
framgår av nedanstående uttalanden:
Det är hundra va- thats the way. (---) Så enda sättet är att en yngre oerfaren hänger
på en äldre och åker ut i världen och startar upp maskinerna, plus att man lär sig
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rätt mycket här inne genom att vi då hela tiden har några maskiner under byggnad.
( Företag 1)
Det är jättevanligt. Vi försöker ju i våran verkstad att man ska försöka kunna
rotera i verkstan. Kör tvåskift i maskinerna och skulle någon vara sjuk i en utav
maskinerna så ska man kunna gå över från en annan maskin och köra den
maskinen också (---) och på så sätt utvecklas man mycket och på så sätt så står
man inte still på samma ställe och trampar om det skulle vara bitbytare, som vi
brukar kalla det. (Företag 3)

I två av företagen lyfter respondenterna även fram att medarbetarna får lära sig
av aktörer utanför företaget, såsom exempelvis leverantörer.
… sen har vi tekniker som kommer hit från olika företag som vi köper verktyg
ifrån och sen utbildar på stället… och då lär man sig något nytt också när det
kommer nya artiklar, verktyg om man säger så. (Företag 3)

Strategier för att överföra kunskaper
När det gäller strategier för att tillvarata eller överföra kunskap inför
personalavgångar framkommer det att hälften av de studerade företagen har
någon typ av strategi och att hälften inte har det.
Ett av företagen som har en strategi menar att man vill undvika att låsa fast
sig vid en person och att det därför är viktigt att se till att kunskap sprids.
Jaa, jag tycker ändå det, att vi har en strategi för att kunna överlappa och mot
varandra så att säga (---) Vi försöker ändå se till att kunskapen sprids på flera,
alltså inte bara när någon ska sluta, utan hela tiden. Det är farligt att vara helt
fastlåst vid en person som kan saker och ting. Vi har även haft program och planer
på hur man ska öka flexibiliteten. (Företag 3)

I det andra företag som framhåller att de har en strategi för att överföra kunskap,
verkar det dock inte vara förankrat hos samtliga chefer, vilket följande visar:
Om det finns någon plan för kunskapsåtervinning, det känner jag inte till i sånt
fall. Det är en fråga för X (VD). (Företag 1)

Enligt ledningen i ett av de studerade företagen utan strategi är förklaringen till
denna avsaknad att personalavgångar inte är aktuella för dem i dagsläget.
Vidare menar det andra företaget som saknar strategi att de arbetar mer
kortsiktigt. Först när de ställs inför att en medarbetare exempelvis ska gå i
pension eller vara föräldraledig undersöks vad som kan göras. Liknande
resonemang förs även av ett av företagen som har en strategi. De poängterar att
de arbetar långsiktigt, men även kortsiktigt:
Om det är någon som kommer in och säger att ”nu ska jag sluta” och den sitter på
en väldigt bra kunskap då sätter vi in resurser på att lära oss det, men det finns ju
inget direkt… man vill ju att alla ska jobba kvar och kommer det några plötsliga
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avgångar då sätter vi liksom kraft på det att suga ut det sista ut ur den personen.
(Företag 3)

Slutligen visar resultaten att det är svårt för företagen med en strategi för
kompetensöverföring att beskriva denna på ett konkret sätt, samt att man inte vet
om den finns dokumenterad i företaget.

Hinder och möjligheter i arbetet med kompetensutveckling och
kompetensöverföring
I nedanstående avsnitt presenteras ett antal hinder och möjligheter vad gäller det
praktiska arbetet med kompetensöverföring.
Hinder
Respondenterna i företagen lyfter fram olika uppfattningar om vad som kan
verka hindrande vid kompetensöverföring. Det som majoriteten av företagen
utpekar som det största hindret är att det saknas tid och resurser för att kunna
överföra kompetens på bästa sätt.
Om det går dåligt på jobbet så har man inte råd att satsa på bra grejor, å satsa på
utbildning. Växer man väldigt fort har man inte tid och går det dåligt så har man
inte råd. (Företag 1)
Men det är ett svårt område såklart, och speciellt om man är under tidspress, där
prestation och sånt kommer först. (Företag 4)

Dessutom framkommer att överföringen kan hindras av att de mer erfarna
medarbetarna upplever att det är jobbigt att hela tiden ha nya oerfarna
medarbetare med i arbetet, då arbetet tar längre tid och medarbetarna vill att
utförandet ska vara så lätt som möjligt.
Ja, det kan ju inställningen hos, eehh… den befintliga personalen, kan ju vara ett
problem. Tycker det är jobbigt med ny personal hela tiden… alltså ny personal.
Det, det kan ju vara ett problem. Å måste jag alltid ha en ny kille med?(---) Klart
det är ju jobbigt, det är ju självklart, människan är ju lat av naturen, man vill ju ha
det så enkelt och bra som möjligt, i princip. (Företag 2)

Andra faktorer kan också vara att det kan vara svårt att definiera de uppgifter
som varje enskild medarbetare har, detta då många småuppgifter utförs i det
tysta, men är nödvändiga när medarbetarna ska genomföra andra uppgifter.
Likaså kan kompetensöverföring hindras av att företagen upplever att det är
svårt att få tag i personal som har den kompetens som krävs för att kunna utföra
arbetet, då det inte finns rätt kompetens tillgänglig på arbetsmarknaden.
Företagen menar att detta beror på att de arbetar med inriktning på specialiserad
produktion vilken kräver specifik kompetens som tar lång tid att lära sig.
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Men fram till hösten 2008 har det ju varit en stor brist på kompetens… kunnigt
verkstadsfolk framförallt… operatörer och verkstadsmekaniker.(---)Även
produktionstekniker är och har varit en bristvara… faktiskt. (Företag 3)

Ytterligare hinder som nämns är att ett företag belyser svårigheten med
människors självinsikt när det gäller förändringsbenägenhet.
Många säger att de är jävligt förändringsbenägna, men det är ingen nästan som är
förändringsbenägen. Därför att hela vår natur, med upparbetat… med
självbevarelsedrift, och sådant är ju en sån motfaktor. (Företag 1)

Möjligheter
I intervjuerna framhävs även faktorer som möjliggör arbetet med
kompetensöverföring. En underlättande faktor som lyfts fram av tre av företagen
är att alla parter har en förståelse för hur viktigt det är med
kompetensöverföring. Exempelvis framkommer i resultaten att företagen menar
att det skulle behöva satsas på utbildning och/eller nya ansvarsområden för att
främja en kompetensutveckling av företagens medarbetare.
Vidare framhålls som en möjliggörande faktor att man inom företaget har en
vilja att hjälpa och lära varandra.
Är det någon som är duktig på(…)kommer ju den personen vara med och lära den
yngre förmågan eller vem det nu är. Om den ena kan det mycket bättre än den
andra, så hjälps de ju åt och det handlar ju om dagligt arbete. Så fungerar det.
(Företag 3)

Företagen nämner också att det skulle kunna underlätta med en tydlig plan för
kompetensöverföring, i vilken medarbetarnas befintliga uppgifter definieras, för
att se vilken kompetens som behöver föras vidare.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
I detta avslutande avsnitt sammanfattas studiens resultat i tre slutsatser. Vidare
ges förslag till områden för fortsatt forskning vad gäller kompetensöverföring i
små och medelstora företag.

Studiens slutsatser
På basis av det presenterade resultatet kan tre huvudsakliga slutsatser dras. För
det första är det tydligt att samtliga av de studerade företagen uppfattar
kompetensutveckling och kompetensöverföring som en viktig del för företagens
konkurrenskraft och lönsamhet (jfr. ChinTian Lee et al., 2005). Ledningen för
företagen ger uttryck för att kompetens är något som behöver kontinuerlig
utveckling, samt att överföring av kompetens mellan individer är en
förutsättning för ökad handlingsförmåga även på organisationsnivå. Dock visar
resultaten att de föreställningar som ges uttryck för av ledningen inte i samma
utsträckning motsvaras av konkreta handlingar.
För det andra visar resultaten att de studerade SMF främst arbetar med
kompetensöverföring på ett informellt och oplanerat sätt, genom exempelvis
samtal vid fikabordet, samt att företagen inte i någon större utsträckning satsar
tid på kompetensöverföring. Detta kan bland annat hänga samman med att det
inte finns några tydliga och konkreta kompetensförsörjningsstrategier som är
integrerade i verksamheterna. Vidare visar resultaten att arbetet med
kompetensöverföring främst inriktas mot individ- och gruppnivå. Detta innebär
att kompetensöverföringsarbetet endast fokuserar vissa delar av organisationen.
En utmaning för de studerade företagen verkar därmed vara att utforma en mer
tydlig och övergripande strategi/plan för kompetensöverföring mellan
medarbetarna för att överföringen ska ske mellan samtliga nivåer, individgrupp-, och organisationsnivå. Resultaten tyder även på att de studerade
företagen upplever att det kan vara svårt att veta hur man på ett framgångsrikt
sätt kan arbeta med frågor som rör kompetensöverföring. I nuläget verkar det
saknas nya idéer för hur man kan hantera dessa frågor och i stället för att försöka
få in nytänkande och utveckla överföringen av kompetens i företaget tenderar
det istället att bli en upprepning av tidigare sätt att arbeta på.
Den tredje slutsatsen är att det finns såväl hinder som möjligheter i arbetet
med kompetensöverföringen i de studerade företagen. Ett viktigt hinder är att
företagen saknar tid och resurser för strategisk kompetensöverföring (jfr. Hewitt,
2008). Ett annat hinder är att företagen har svårigheter att definiera de uppgifter
som utförs av medarbetarna. Kompetensöverföringsarbetet skulle kunna
möjliggöras genom tydliga, enkla verktyg/planer som kan konkretisera
företagens behov av kompetens för att lättare kunna veta vilka satsningar som är
nödvändiga för att på bästa sätt ta vara på den kompetens som finns. Det kan
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också ses som en möjlighet att nyttja och ta hjälp av de aktörer som finns i
företagens omgivning. Andra möjligheter som lyfts fram är att det finns en
medvetenhet i företaget om vikten av att arbeta med kompetensutvecklings- och
kompetensöverföringsfrågor, samt att det finns en vilja att lära av varandra inom
företagen.

Förslag till fortsatt forskning
Utifrån denna studies resultat kan ett antal områden lyftas fram som intressanta
att belysa i fortsatt forskning. En naturlig fortsättning vore att gå vidare med en
större studie där ett utökat urval av företag, såväl små som stora, kan ingå. Detta
skulle ge möjlighet att vidare utforska och fördjupa de tendenser som
framkommer i den föreliggande studien.
Vidare skulle det vara intressant att genomföra en studie med fokus på
kompetensutveckling och kompetensöverföring från ett medarbetarperspektiv.
Upplever medarbetare i SMF att deras kompetens tas tillvara och på vilka sätt
kan detta studeras i dagligt arbete?
Ytterligare förslag på fortsatt forskning gäller de resurser som SMF har i sin
omgivning för att bedriva ett kompetent arbete med olika typer av HR-frågor.
Exempelvis finns olika typer av arbetsmarknadsintermediärer som specialiserar
sig på att stödja kompetensutveckling och omställningsarbete i företag. Skulle
en interaktion med sådana intermediärer kunna bidra till att exempelvis utveckla
innovativa strategier för kompetensförsörjning och handlingsplaner för frågor
om kompetensutveckling och kompetensöverföring?
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BILAGA 1 – Intervjuguide
Bakgrund
Nuvarande befattning
Antal medarbetare som du är chef för
Tid på företaget
Tid i ledande befattning
Tidigare arbetslivserfarenhet
Utbildningsbakgrund
Ålder
Om företaget
1. Kan du berätta lite kort om företaget?
- Storlek
- Huvudsaklig produktion
- Ledningsstruktur (vilka chefer finns?)
- Ägarförhållande
- Organisationsstruktur/avdelningar/funktioner
- Marknadsförhållanden (kundförhållanden)
2. Anställdas ålders- och utbildningsstruktur (ev. anställningstid)
3. Förändringar under senare år
”Employer branding” och rekrytering
4. Idag pratar man om kompetens i arbetslivet. Vad innebär kompetens för dig?
5. Har ni inom företaget den kompetens ni behöver i dag?
- Finns behov av ny kompetens? Om ja, vilken
- Hur yttrar sig de kompetensbehov som finns inom företaget?
6. Finns det någon kompetens som är "kritisk" för företagets
konkurrensförmåga?
- Finns det någon personalidé?
7. Hur arbetar ni huvudsakligen för att skaffa er den kompetens ni behöver?
- Nyrekrytering
- Omplacering, internrekrytering
- Andra sätt
- Rekryteringsplan?
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8. Finns den kompetens ni har behov av tillgänglig på arbetsmarknaden?
- Varför/varför inte
9. Vilka resurser/möjligheter att få hjälp finns i omgivningen när det gäller att
skaffa den kompetens man behöver?
- Kontakt med IUC,IK, Teknikcollege etc. (vad gäller denna kontakt, hur
fungerar den)?
- I vilken grad och på vilket sätt arbetar ni med frågor som rör
marknadsföring av företaget för att dra till er kompetent arbetskraft?
10.Är det viktigt för er att ha ett gott arbetsgivarrykte?
- Om ja, på vilket sätt tror du att ett gott arbetsgivarrykte kan vara viktigt
för SMF:s?
11.Vad gör ni i dagsläget för att framstå som en attraktiv arbetsgivare?
Kan du ge exempel på aktiviteter?
- Vad kan göras bättre?
- Om ni anser att det här är viktiga frågor att tänka på, vad hindrar er från
att arbeta med det här i praktiken? (om man tycker att dessa frågor är
viktiga men inte arbetar med dem)
12.Förändras arbetet med dessa frågor över tid? Hur i så fall? Är de mer aktuella
under vissa perioder?
13.Upplever ni några svårigheter relaterade till att attrahera ny arbetskraft?
Utbildning och utveckling av medarbetare
14.Om du tänker på ditt företags situation nu och under de närmaste åren vilken
betydelse har då frågor som rör kompetensutveckling?
- Varför, på vilket sätt?
- Har kompetenskraven förändrats under de senaste åren?
15.Hur lär sig de anställda nya saker/skaffar sig ny kompetens i arbetet?
- Upplever du att medarbetarna är intresserade av att lära sig nya saker?
- Hur vanligt är det att de anställda kan lära sig nya saker av varandra i
det dagliga arbetet (tex genom att gå bredvid, få handledning av mer
erfarna kollegor)?
16.Har det genomförts några utbildningssatsningar inom företaget det senaste
året? Om ja: form, inriktning, deltagande, omfattning?
- Internutbildning?
- Externa kurser, utbildningar för anställda?
- Formell utbildning?
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- Icke-formella aktiviteter?
17.Finns det någon utformad policy för kompetensutveckling av personalen?
- Om ja, vad innebär den?
- Utvecklingssamtal?
- Kompetenskartläggning?
18.Vilka motiv och drivkrafter finns det för de satsningar på utbildning och
utveckling som genomförts och/eller planerats inom företaget?
19.Hur ser karriärvägarna ut i organisationen?
Rörlighet, omställningsarbete och kompetensöverföring
20.Hur ser personalomsättningen inom företaget ut?
21.Vilken/vilka är de främsta anledningarna till personalrörlighet inom
företaget?
22.I vilken utsträckning är frågor som rör omställning och avveckling (t ex
genom pensionsavgångar, neddragningar) aktuella för företaget nu och/eller
de närmsta åren?
- Hur avvecklas arbetskraft inom företaget?
23.Hur ser du på det här med kompetensöverföring när vissa lämnar företaget
eller byter tjänst?
24.Finns det någon strategi för att tillvarata eller överföra kunskap som
förberedelse till personalavgångar (exempelvis mentorskap, arbetsrotation,
seminarier eller föreläsningar)?
- Om ja: vad innebär denna strategi, hur arbetar man?
25.I vilken grad och på vilket sätt finns det rutiner, arbetsätt i det dagliga arbetet
för att främja överföring av kompetens mellan de anställda?
26.Hur kan man arbeta för att motverka att kompetent arbetskraft slutar inom
företaget (t.ex. lockas över till andra företag)?
27.Vilken kompetens ser du som särskilt viktig att föra vidare?
- Hur gör ni då?
28.Arbetar ni med att synliggöra de specifika kunskaper som finns hos varje
enskild anställd?
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- Hur gör ni då?
29.Vad anser du kan underlätta kompetensöverföring?
30.Vilka svårigheter finns i arbetet med kompetensöverföring?
Ledningen/HR representantens roll i relation till kompetensförsörjning
31.Hur ser du på din roll när det gäller arbete med utvecklings- och
utbildningsfrågor inom företaget?
32.Vem/vilka har ansvaret för att hantera frågor som rör utveckling och
utbildning (förvärvande, utveckling och överföring av kompetens) på
företaget?
33.Hur kan du som ledare/ HR-representant främja de anställdas möjligheter till
lärande och utveckling inom företaget?
- Vad gör du?
- Kan du ge exempel på situationer eller händelser då du försökt stötta
medarbetarnas lärande och utveckling?
- Vilka hinder och möjligheter finns för att stötta medarbetarnas lärande
och utveckling?
Utveckling inom projektet
34.När det gäller fortsättningen inom det här projektet, vad finns det då för
behov inom företaget av ny kunskap inom detta område?
35.Vilka typer av aktiviteter vore intressanta för företaget att delta i inom ramen
för projektet?
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