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Att organisera
och leda kompetensförsörjning och lärande
Andreas Wallo

frågor om kompetensförsörjning står idag högt upp på många
organisationers agendor. Det föränderliga arbetslivet med flexibla och
slimmade organisationer antas ställa större krav på det lärande som
sker i dagligt arbete. Att ha rätt kompetens och förmågan att lära nytt
ses exempelvis som avgörande för att kunna hantera införandet av nya
produktionskoncept, för att kunna utveckla innovativa produkter och
tjänster, samt för att ställa om verksamheter när det omgivande förändringstrycket blir för starkt. Lärande och kompetensutveckling är
givetvis också centralt ur ett individperspektiv. För att kunna röra sig
horisontellt och vertikalt på arbetsmarknaden krävs att individen har
en attraktiv kompetens, men också förmågan att snabbt lära sig det som
krävs för att få en anställning. I ett större perspektiv är också individers
livslånga bildningsresor avgörande för samhällelig utveckling.
I detta kapitel fokuseras två aktörer som ofta lyfts fram som viktiga
för att skapa goda lärmiljöer i organisationer, det vill säga förutsättningar för att lärande ska kunna uppstå, omsättas i handling och spridas
vidare. Den ena kategorin utgörs av HR-praktiker och den andra av
chefer. Utgångspunkten är att HR-praktiker kan skapa förutsättningar
för lärande i hela organisationen, men att mycket av deras arbete handlar om att underlätta för chefer att i sin tur främja sina medarbetares
lärande. Därmed anläggs ett systemperspektiv på hur processer som
kompetensförsörjning, lärande och ledarskap är sammanlänkade och
hur de skapas och återskapas i relationer mellan strukturer och aktörer.
Ett problem i den mer ”mainstream”-orienterade HR- och ledarskapsforskningen är att det finns många som tycker sig veta svaret på hur
detta ska gå till, men ganska få som studerat hur det faktiskt ser ut i
praktiken. Ambitionen är att i kapitlet ge exempel på och diskutera hur
HR-praktiker och chefer kan leda kompetensförsörjning och lärande i
det dagliga arbetet, samt under vilka betingelser ett sådant ledarskap
kan växa fram.
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Kapitlet disponeras på följande sätt. I nästa avsnitt görs en teoretisk
utflykt i syfte att tydliggöra vad som gömmer sig bakom de begrepp som
används i kapitlet. Därefter riktas fokus mot HR-arbete i organisationer och mer specifikt med inriktning mot att styra och leda kompetensförsörjning. Sedan följer ett avsnitt som handlar om chefers arbete med
att skapa förutsättningar för lärande i organisationer. Avslutningsvis
förs dessa båda aktörers arbete samman i en avslutande diskussion.

Centrala begrepp
I detta avsnitt preciseras vad som i kapitlet menas med begreppen lärande, kompetensförsörjning, Human Resource Management
(HRM), Human Resource Development (HRD) och ledarskap.

Lärande
När det gäller lärande bör det först av allt påpekas att detta är ett
begrepp som genom sin komplexa natur är ytterst svårt att definiera på
ett entydigt sätt. Lärande kan ses som en produkt, som en process, som
en orsak, eller som en kontext (Antonacopoulou, 2006). Vidare kan
lärande vara både formellt (exv. lärande i skola eller under en kurs), och
informellt (exv. knutet till aktiviteter i det dagliga arbetet). Ytterligare
en svårighet när lärande ska definieras är att begreppet vanligen också
tolkas och förstås utifrån ett övergripande teoretiskt perspektiv, såsom
exempelvis ett behavioristiskt, ett kognitivt eller ett sociokulturellt perspektiv (Nilsson m.fl., 2011). Det är också vanligt att lärandebegreppet teoretiskt färgas av de tillämpningsområden, såsom skola, arbetsliv
eller fritid, i vilka det används. I detta kapitel är det till exempel lärande
i arbetslivet och särskilt i organisationer som står i fokus och således
finns genomgående en tänkt koppling till olika arbetsrelaterade kontexter.
Men vad är då lärande? Även om det finns otaliga definitioner går det
att urskilja några gemensamma drag såsom att lärande handlar om varaktiga förändringar av en förmåga. Ursprunget till dessa förändringar
kan förläggas i kognitiva eller sociala processer, beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån, men det går också att hitta mer perspektivöverskridande definitioner. Exempelvis skriver Ellström (1992) att lärande
kan ses som relativt varaktiga förändringar hos en individ, vilka kom-
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mer som ett resultat av dennes interaktion med sin omgivning. Med
tillägget att det också kan handla om andra subjekt än individer, som
exempelvis grupper eller organisationer används denna definition av
lärande som utgångspunkt för detta kapitel.
Ytterligare en vanlig fråga i relation till lärandebegreppet är vad det
är som lärs? Ellström (2004) argumenterar här för att vi kan urskilja
åtminstone tre dimensioner; en subjektiv dimension, en handlingsdimension, och en strukturell dimension. Den subjektiva dimensionen
innehåller olika aspekter av kompetensen hos den som lär, det vill säga
den potentiella handlingsförmågan i relation till en viss uppgift, situation, eller kontext. Detta kan vara kunskaper, förmågor, vanor, föreställningar och värderingar. Handlingsdimensionen omfattar i sin tur
hur denna kompetens omsätts i det faktiska utförandet av exempelvis
en specifik uppgift. Den strukturella dimensionen syftar till den reproduktion eller transformation av ”lärsubjektets” materiella, kulturella
eller sociala omgivning, som till exempel i förändring av arbetsprocesser eller rutiner.
En tredje intressant fråga är hur själva lärandet kan karaktäriseras?
Som svar på denna fråga finns många intressanta teorier och modeller,
men ett gemensamt drag i dessa är distinktionen mellan ett lärande som
är mer adaptivt till sin natur och som därmed exploaterar och fördjupar redan förvärvad kunskap, och ett lärande som är mer utvecklingsinriktat och explorativt, och som snarare handlar om att genom kritisk reflektion skapa ny kunskap (se t.ex. Ellström, 1996; March, 1991).
Det är viktigt att notera att dessa två typer av lärande inte bör ses som
uteslutande av varandra, utan snarare som varandras komplement. Att
hitta en lämplig balans mellan dessa två typer av lärande är dock inte
enkelt, eftersom det har mycket att göra med hur lärandets omgivning
beter sig. I vissa organisationer prioriteras exempelvis det mer reproduktiva lärandet på bekostnad av det utvecklingsorienterade lärandet,
eftersom organisationslogiken premierar mer kortsiktiga och konkreta
produktionsmål, medan utvecklingsfrågor får leva en mer undanskymd
tillvaro eller lokaliseras i specifika projekt (Ellström, 2006). March
(1991) menar dock att någon slags jämvikt är viktig att eftersträva och
att organisationer skulle vinna på att bli mer ”ambidextrösa” (Tushman & O’Reilly, 1996; Wallo m.fl., 2012) och därmed kunna arbeta
med exploration och exploitation samtidigt. Denna jämvikt åstadkoms
dock inte enbart med att tid och andra resurser tillförs, utan här krävs
vanligen också att chefer, medarbetare och andra aktörer i organisatio312
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nen är medvetna om betydelsen av detta samspel och strävar efter att
hitta utrymme både för adaptivt och utvecklingsinriktat lärande. Ledningens betydelse för möjligheter till lärande kan därmed sägas utgöra
ett lärvillkor (Wallo, 2008). Andra lärvillkor som identifierats i tidigare
forskning inkluderar arbetsuppgifternas lärpotential, balans mellan
autonomi och standardisering, möjligheter till delaktighet, individens
”lärberedskap” och intresse, verksamhetens mål och strategier, organisationskultur, samt förändringstryck från omgivningen (Ellström,
2004). Beroende på hur dessa villkor samspelar skapas lärmiljöer (Fuller & Unwin, 2004) som antingen kan främja eller hindra att lärande
uppstår, omsätts i handling och institutionaliseras i hela organisationen.

Kompetensförsörjning, HRM och HRD
Nästa centrala begrepp i detta kapitel är kompetensförsörjning, vilket
under senare år ofta lyfts fram som svar på frågan om hur individer,
organisationer, regioner och nationer ska klara av de förändrings- och
omställningsprocesser som följer av en allt snabbare teknologisk utveckling och en globalisering av arbetsmarknaden. Men trots att kompetensförsörjning är ett populärt begrepp används det många gånger utan
att definieras närmare. I detta kapitel ses kompetensförsörjning som de
aktiviteter vilka syftar till att tillgodose en aktör, vanligen en organisation, med kompetens. I denna process ingår att aktören på kort och
lång sikt ska kunna attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla
och avveckla medarbetare som innehar rätt kompetens (Nilsson m.fl.,
2011).
Ursprunget till denna syn på kompetensförsörjning står till stor del
att finna i tidig organisationsutvecklings- (OU) och HR-forskning.
Bland annat lade Michael Beer och hans kollegor vid Harvard University i mitten av 1980-talet (Beer m.fl., 1984) grunden för modern
HRM och HRD, det vill säga hur organisationer leder och utvecklar
sina mänskliga resurser. I den efterföljande rörelsen från traditionellt
personaladministrativt arbete (PA) till HRM och HRD har mer vikt
lagts vid den strategiska nivån och i de modeller som är populära för
tillfället fokuseras i hög grad hur HR-arbete ska bli värdeskapande
för organisationer (se t.ex. Boglind m.fl., 2013; Ulrich & Brockbank,
2007). HRM brukar vanligen kopplas mer till lednings- och styrningsfrågor och HRD mer till pedagogiska frågeställningar om utveckling
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och lärande i arbetslivet (Nilsson m.fl., 2011), men i detta kapitel förs
dessa traditioner samman till ett integrerat HR-perspektiv (jfr. Ruona
& Gibson 2004).
En svårighet när det gäller HR-området är att identifiera vem det
är som arbetar med dessa frågor. I och med att HR-frågor ofta ses som
ledningsfrågor är det inte ovanligt att högsta ledningen tar ett ansvar
för strategisk HR (men ibland utan att det benämns som HR). Även
chefer på mellan- och linjenivå arbetar både strategiskt och operativt
med HR-frågor. Men den grupp som naturligtvis oftast förknippas med
denna verksamhet är de som återfinns i olika typer av HR-funktioner
i organisationer. Dessa benämns på en rad olika sätt och det är svårt
att hitta en gemensam beteckning. Några exempel är HR-chef, HRpraktiker, HR-specialist, HR-administratör, och HR-konsult (Nilsson
m.fl., 2011). Det är också vanligt att området betecknas med prefixet
personal, som i personalavdelning, personalchef, osv. I internationell
forskning förekommer ofta benämningen ”HR professional”, men då
HR inte ses som en profession i traditionell bemärkelse (det saknas t.ex.
legitimation och gemensamma etiska riktlinjer) (Löfgren Martinsson,
2008), är HR-professionell inte en helt lämplig beteckning på svenska.
I kapitlet används HR-praktiker som en mer generell etikett på dem
som har officiella uppdrag i organisationen att arbeta med HR. Här är
emellertid också viktigt att notera att det finns många i organisationer
som arbetar med HR-frågor, utan att detta formellt ingår i deras arbetsbeskrivningar.

Ledarskap
Ledarskap är ett begrepp som definierats många gånger som en följd
av att synen på vad ledarskap är förändrats genom åren. I den tidiga
ledarskapsforskningen eftersöktes de personliga egenskaper som avgör
vilka som är lämpade att bli ledare (och vilka som inte bör bli ledare),
men genom åren har betydelsen fokus skiftat mer mot vad ledaren gör,
exempelvis i termer av stilar eller roller, samt hur ledarskap formas av
olika situationer och kontexter (Yukl, 2013). Tack vare att synen på
ledarskap förändrats anses begreppet ibland vara svårt att få grepp om
(Alvesson & Sveningsson, 2003), men detta kan också bero på att ledarskap i sig är ett komplext fenomen som inte låter sig förklaras med generella teorier och modeller. Ledarskap är också ett attraktivt begrepp för
både forskare och praktiker, eftersom det genererar forskningsmedel
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och säljer konsulttimmar. Det faktum att många vill marknadsföra sin
egen definition har lett till att det är svårt att överblicka och förstå vad
ledarskap handlar om.
Gemensamma drag i många moderna definitioner är dock att det
handlar en påverkansprocess i riktning mot att uppnå ett visst mål. Det
som kan skilja definitionerna åt beror på vem som utövar påverkan,
det avsedda syftet med påverkan, på vilket sätt påverkan är utövad och
resultatet av påverkansförsöket (Yukl, 2013). Vidare bör också betonas
att ledarskap inte äger rum i ett vakuum, utan att det är högst beroende
av omgivande strukturer. I detta kapitel förstås ledarskap därmed som
en social och ömsesidig interaktionsprocess genom vilken en eller flera
aktörer påverkar andra aktörer i riktning mot att uppnå ett mål. Denna
process sker inom ramen för olika typer av sociala strukturer som hindrar och/eller möjliggör interaktionen mellan aktörerna, men samtidigt
kan själva interaktionen också reproducera eller förändra strukturerna
(Wallo, 2008; Wallo m.fl., 2013).

Vad kan HR-praktiker göra
för att främja lärande?
När vi nu utrett innebörden av ett antal begrepp är det dags att använda
dem för diskutera hur lärande kan ledas och stödjas i arbetslivet. I detta
avsnitt granskas vad HR praktiker kan göra i sina respektive organisationer. Forskningsmässigt finns här en hel del att utgå ifrån i termer av
tidigare studier av hur olika HR-processer kan kopplas till effektivitet,
utveckling och innovationer (Beugelsdijk, 2008; de Leede & Looise,
2005; Shipton m.fl., 2005). Vidare finns inom HRD-traditionen en stor
mängd studier som länkar intresserar sig för hur lärande kan främjas
(Ellström, 2001; Garavan & McCarthy, 2008; Wallo m.fl., 2012). Det
finns dock några brister i tidigare forskning som motiverar denna del
i kapitlet. För det första tycks forskningen om HR, kompetensförsörjning och lärande tendera att huvudsakligen titta på enstaka HR-praktiker, exempelvis rekrytering eller ledarutveckling, men få studier har
en idé om hur det hela hänger ihop. Detta kan antas hindra upptäckter av eventuella synergier eller konflikter mellan olika subfunktioner
(Wright & Snell, 1991). Vidare finns inom HRD-forskningen en stark
tro på formellt lärande och därmed också en övervikt av studier som
fokuserar på planerade utbildningsinitiativ, snarare än på det informella
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lärande som också sker ständigt i det dagliga arbetet (Ellström, 2001).
Det tycks således finnas ett behov av konceptuella modeller och
empirisk forskning som utgår från ett systemteoretiskt perspektiv på
HR-processer och som omfattar både formellt och informellt lärande. I
nedanstående figur (Figur 1) presenteras en kompetensförsörjningsmodell som bygger på ett systemteoretiskt synsätt och som möjliggör att
HR-arbete med lärprocesser och dess förutsättningar kan kopplas ihop
på ett integrerat sätt.
IN
Attrahera

Rekrytera

I
Introducera

Behålla

UT
Utveckla

Avveckla /
Omställa

Arbeta
Belöna

Extern kontext
 Den globala ekonomin
 Det politiska landskapet
 Fackförbundens ställning
 Nationell kultur
 Arbetsrättslig lagstiftning

Utvärdera

Intern kontext
 Mål och strategier
 Policys
 Organisationskultur
 Teknologier och produktionskoncept
 Arbetsorganisation

Figur 1: En systemmodell för kompetensförsörjning (jfr. Beer m.fl., 1984; Kock, 2007; Nilsson m.fl., 2011;
Pinnington & Edwards, 2000; Werner m.fl., 2012.

Denna modell illustrerar den tidigare presenterade definitionen av
kompetensförsörjning (Nilsson m.fl., 2011). Modellen bygger på tanken att organisationer utgör öppna system och består av komplexa relationer mellan olika mekanismer som inte kan isoleras från varandra
(Danermark, m.fl., 2001; von Bertalanffy, 1950). Systemets komponenter är i sin tur beroende av och interagerar med den interna och externa
omgivningen, det vill säga faktorer inom organisationen eller på lokal,
nationell, eller internationell nivå, som på olika sätt påverkar organisationen. Exempel på interna faktorer är affärsstrategier, teknologier,
organisationskultur och exempel på externa faktorer är det politiska
landskapet, fackförbundens ställning, den globala ekonomin, nationell
kultur och arbetsrättslig lagstiftning (Kock; 2007; Werner m.fl., 2012).
Vidare ingår även själva arbetet som del i det interna kompetensförsörjningsflödet för att betona de informella lär- och kompetensutvecklingsprocesser som ständigt pågår i relation till det dagliga arbetet. Det är
dock värt att poängtera att modellen inte ska ses som en ”best practice”modell, vilken är applicerbar överallt, utan snarare som en förenkling av
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hur kompetensförsörjning kan se ut i organisationer. Vidare är tanken
med modellen inte att fånga in allt HR-arbete, utan fokus är just på de
delar som har med kompetensförsörjning att göra.
Inspiration till modellen kommer delvis från den så kallade Harvardmodellen för HRM (Beer m.fl., 1984) i vilken kompetensförsörjningsprocessen, eller ”Human Resource Flow” är en del i ett större system
som visar hur input av kompetens i en organisation – i interaktion med
kontextuella faktorer och intressenter – bidrar till olika typer av resultat
och effekter för de anställda och för organisationen som helhet (se också
Nilsson m.fl., 2011). Kompetensförsörjningsprocessen kan därmed ses
som en del av hela HR-systemet, men också som en slags eget system
med tre av varandra beroende faser – In, I, och UT.

IN
Som tidigare nämnts handlar mycket av IN-fasen om hur rätt kompetens attraheras. Denna fråga har länge varit en viktig del i HR-arbete,
men under senare år har den nylanserats under begreppet arbetsgivarvarumärke (ofta används den engelska termen ”employer branding”).
När det gäller kopplingen till lärande, kan HR på strategisk nivå skapa
bilden av organisationen som utvecklingsbenägen och signalera att det
finns utrymme för individen att lära sig nya saker. Det är också viktigt
att inte fokusera enbart på utvecklingsmöjligheter, utan också på att
vara attraktiva för dem som vill bidra med kontinuitet och som helst
arbetar med implementering. Utifrån det strategiska arbetet prioriteras vilka operativa åtgärder som ska sättas in, som exempelvis att delta
vid arbetsmarknadsdagar, eller samverka med utbildningsprogram i
grundskolan och vid universitet/högskolor.
Nästa steg i IN-fasen är att rekrytera personer med rätt kompetens
för organisationen, vilket tidigare forskning visat har kopplingar till
lärande och innovativ förmåga i organisationer (de Leede & Looise,
2005; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2008). Även här krävs strategiskt
arbete för att identifiera de behov av kompetens som finns i organisationen. Därefter ansvarar HR-praktiker för att skapa system som identifierar och väljer ut den kompetens som behövs nu och i framtiden. Exempelvis görs detta genom kravprofiler och annonser för tjänster. Genom
att titta på individens tidigare arbete både vad gäller arbetsprover och
benägenhet att delta i utvecklingssatsningar ges indikationer på lär- och
utvecklingspotential. I en intervju eller i ett test kan frågor specifikt rik317
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tas mot att fånga in kreativt beteende och ambitioner att lära sig saker i
sitt arbete.
När en ny individ blivit rekryterad påbörjas en socialiseringsprocess som är viktig för att individen skall stanna kvar i organisationen.
Här visar forskning att en omfattande och sofistikerad introduktion är
betydelsefull för framtida innovationer (se t.ex. Shipton m.fl., 2006).
För HR-praktiker handlar det om att skapa introduktionsprogram som
både ”bäddar in” nykomlingen (Allen, 2006) och lär denne hur organisationen fungerar, men som också verkligen låter individen bidra med
sina tidigare erfarenheter och sin kompetens istället för att bara bli som
alla andra. Ur ett lärperspektiv är det för HR också viktigt att fundera
över vem som ska involveras i introduktionen. Van Maanen och Schein
(1979) pekar på att det finns risker förknippat med att låta den som
är på väg att lämna organisationen lära upp den nye, eftersom detta
kan leda till överbetoning av ”gamla sanningar”. Istället kan flera olika
personer involveras för att öka möjligheten för nykomlingen att lära sig
bredden i organisationen.

I
När det gäller aktiviteter som sker när medarbetaren väl är på plats
i organisationen är olika former av kompetensutveckling naturligtvis
något som HR-praktiker ägnar sig åt. Exempelvis är det vanligt med
mer formella satsningar, såsom utbildningar och kurser utanför eller
på arbetsplatsen. Dessa kurser är i regel orienterade mot kunskap som
specifikt krävs i tjänsten, men det finns också andra typer av utbildningar som syftar till att främja kreativitet och utveckling av kognitiv
förmåga (Walsworth & Verma, 2007), eller som skapar möjligheter för
individen att gå vidare i karriären, såsom exempelvis ledarutveckling
(Nilsson, 2005). HR-funktionens roll i relation till formell kompetensutveckling varierar. Här finns både viktiga strategiska uppgifter, såsom
att formulera policys och riktlinjer för kompetensutveckling, att säkerställa kvalitet, men också mer operativa inslag som att själv genomföra
utbildning.
Utöver formellt lärande finns också en viktig lärpotential i själva
arbetet som utförs. Detta lärande är svårare att identifiera eftersom det
ofta handlar om tyst kunskap. Icke desto mindre är det viktigt för HR
att försöka skapa möjligheter för att denna typ av informellt lärande
ska kunna uppstå, dvs. att skapa en lärmiljö (Fuller & Unwin, 2004)
som främjar såväl anpassningsinriktat som utvecklingsinriktat lärande.
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Detta inbegriper att skapa arbetsuppgifter som är utmanande för de
anställda, att de anställda har ett handlingsutrymme, och att det finns
möjligheter att lära av varandra (Beugelsdijk, 2008; Brown & Duguid
1991). HR-funktionens roll i relation till det dagliga arbetet är vanligen mer indirekt och strategisk, eftersom det operativa ledarskapet snarare är chefernas ansvar. Chefernas arbete med lärande behandlas mer
utförligt längre fram i detta kapitel.
Ytterligare viktiga aktiviteter för att främja lärande är att medarbetarna utvärderas och följs upp löpande för att säkerställa att de har rätt
kompetens i förhållande till sitt arbete, men också för att identifiera
framtida utvecklingsmöjligheter (London & Mone, 2009; Walsh &
Fischer, 2005). För HR-praktiker handlar det om att skapa breda karriärvägar inom organisationen (Schuler & Jackson, 1987), både horisontella och vertikala, men också om att hitta och utveckla talangfulla
medarbetare som anses vara extra värdefulla för organisationen (Nilsson & Ellström, 2012). Vidare pekar också studier på att det finns en
koppling mellan medarbetares utveckling och innovation och hur de
belönas, både monetärt och icke-monetärt (Arad m.fl. 1997; JiménezJiménez & Sanz-Valle, 2008). Avslutningsvis skapar de aktiviteter HR
kan ägna sig åt inom organisationen också förutsättningar för att medarbetarna stannar kvar på sina tjänster. De mer monetära kompensationerna fungerar bra på kort sikt (Capelli, 2000), men på lång sikt är det
också viktigt att HR implementerar motivationssystem som fokuserar
interna och sociala faktorer, såsom arbetsmiljö och personlig utveckling
(Schein, 1988).

UT
Sista steget i kompetensförsörjningsmodellen fokuserar det utflöde av
kompetens som uppstår då medarbetare av olika anledningar lämnar
organisationen. Ett visst mått av rörlighet är naturligt i de flesta organisationer och det kan ske både spontant och mer planerat, samt vara
frivilligt och ofrivilligt (Nilsson m.fl., 2011). Från ett kompetensförsörjningsperspektiv uppfattas ofta rörlighet ut ur organisationen som
problematiskt eftersom det medför risker att nyckelkompetens går förlorad (Laff, 2008). Det finns dock också positiva aspekter som kan vara
viktiga att uppmärksamma (Meier & Hicklin, 2007), exempelvis att
rörlighet öppnar upp för anställningar av ny kompetens och att det när
någon lämnar kan skapas ny dynamik i arbetsgrupper (jfr. Abelson &
Baysinger, 1984).
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Oavsett skäl för rörligheten är det viktigt att HR-funktionen har en
strategi för hur denna rörlighet skall hanteras. För att identifiera vilka
medarbetare som potentiellt kommer att röra på sig fyller olika typer av
uppföljnings- och utvecklingssamtal en viktig roll. Vidare kan också en
uttalad strategi för successionsplanering (Sambrook, 2005) underlätta.
Genom att känna till vilka som är på väg att söka sig bort, kan det gå att
hitta nya utmaningar eller belöningar internt för att behålla dem, alternativt kan HR aktivera olika system för att föra över kompetens från
den som vill lämna organisationen. Som diskuterades i relation till INfasen kan ett formaliserat mentorskap vara ett sätt att föra över kompetens (Ehrich & Hansford, 1999), men då kanske inte enbart till en
nykomling, utan också till några som redan funnits i organisationen ett
tag och har större potential att ta över. Vidare är det idag också populärt med olika typer av så kallade ”knowledge management”-system där
erfarenheter och kunskaper om arbetsuppgifter, produkter, kunder osv.
kan samlas och delas i organisationen (Field, 2003; Lin, 2007). Genom
sådana system kan lärande på individuell och kollektiv nivå institutionaliseras och bli organisatoriskt lärande (Crossan m.fl., 1999). När det
är dags för medarbetaren att faktiskt lämna organisationen är det också
vanligt att HR-praktiker, tillsammans med chefer, genomför någon
slags avgångsintervju (Rhode m.fl., 1977). I samband med dessa intervjuer är det naturligtvis viktigt att utreda skälen till varför medarbetaren lämnar organisationen, men från ett lärandeperspektiv kan här
också ges möjlighet att identifiera och överföra nyckelkompetens för att
förhindra att denna går förlorad. Här kan HR-praktiker utveckla frågeformulär som syftar till att diskutera dessa frågor i sådana intervjuer.

Kopplingar mellan faserna
Hur hör då faserna i kompetensförsörjningsmodellen ihop sinsemellan? På en mer övergripande nivå är det enkelt att argumentera för att
de tre faserna och dess aktiviteter är ömsesidigt beroende av varandra.
Utifrån modellen blir det tydligt att en rörlighet av såväl anställda som
deras kompetens kan ses som ett naturligt flöde genom organisationer.
Såvida organisationen i fråga inte är väldigt expansiv, krävs det i regel
att anställda lämnar för att ge plats åt nya. Vidare är det inte heller
svårt att tänka sig att det utifrån ett systemperspektiv blir enklare att
motivera och förklara behovet av en sammanhållen strategi för kompetensförsörjning. Det är också möjligt att ett sammanhållet system för
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kompetensförsörjning är lättare att kommunicera till de chefer och HRpraktiker som arbetar operativt med de olika aktiviteterna, men som
inte alltid är införstådda med helheten.
Men låt oss också titta på några exempel på hur enskilda HR-aktiviteter kan dra nytta av varandra. Om vi börjar med första och sista
delen i modellen finns det tydliga kopplingar mellan organisationens
arbetsgivarvarumärke och sättet på vilket utflödet av kompetens från
organisationen hanteras. Enligt Gustavsson (2009) är det till exempel
av stor vikt att ett omställningsarbete genomförs på ett sådant sätt att
det inte skadar arbetsgivarens rykte och attraktionsförmåga. Vidare
visar tidigare forskning att det som händer i I-fasen också stärker organisationens attraktionsförmåga. Det finns en positiv koppling mellan
mentorskap och attraktivitet (Horvath m.fl., 2008) och även möjligheter för utbildning och lärande kan relateras till attraktivitet (jfr. Trank
m.fl., 2002). På liknande sätt kan lär- och utvecklingsinriktade aktiviteter i I-fasen kopplas till möjligheter att behålla medarbetare (Curry
m.fl., 2005). Detta gäller också aktiviteter i IN-fasen i termer av de förväntningar på utveckling och lärande som förmedlas via arbetsgivarvarumärket. Om varumärket lovar mer utvecklingsmöjligheter än vad
organisationen kan leverera, finns det stor risk för att medarbetaren
inte stannar kvar. Slutligen finns också kopplingar mellan aktiviteter
i I-fasen och IN- och UT-faserna då uppföljning av medarbetares karriärambitioner kan avslöja både behov av kommande rekrytering och
potentiell kompetensförlust.

Vad kan cheferna göra för att främja lärande?
Som nämndes i inledningen är även chefer i organisationer en grupp
som ofta framhålls som viktiga för att hantera de senaste årens förändringar på arbetsmarknaden. Detta nya fokus i ledarskapsforskningen,
från ett mer traditionellt chefskap till ett förändringsledarskap har
beskrivits som ett doktrinskifte (Beckéreus & Edström, 1988). Den
klassiska uppdelningen mellan produktions- och relationsorienterat ledarskap som ligger till grund för otaliga ledarskapsmodeller har
därmed kompletterats med en förändrings- och utvecklingsdimension
(Yukl, 2013).
När det gäller forskning om ledarskap i relation till förändring och
lärande, finns det flera sätt att närma sig området. Den största forskningstraditionen utgår utifrån ett tekniskt instrumentellt synsätt på
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ledarskap och ägnar uppmärksamheten åt att hitta olika ”recept” på
det bästa ledarskapet för lärande. I denna tradition återfinns framförallt
forskning som bygger på Bass (1985) teori om transformativt och transaktionellt ledarskap och som med stora kvantitativa studier som underlag försökt lyfta fram det transformativa och karismatiska ledarskapet
som ett ideal när det gäller att främja lärande, medan det mer traditionella transaktionsbaserade ledarskapet snarare ses som ett nödvändigt
ont (Amitay m.fl., 2005; Bass, 2000; Coad & Berry, 1998).
Ytterligare en viktig forskningstradition tar en annan utgångspunkt
i studiet av ledarskap genom att fokusera ledarskap och chefers arbete
såsom det faktiskt utförs i praktiken, snarare än att skapa idealmodeller för hur det borde utföras. Dessa studier utgår vanligen från klassiska studier av Carlson (1951), Mintzberg (1973) och Stewart (1976).
Resultaten från denna typ av forskning motsäger många föreställningar
framskrivna utifrån den rationella synen på ledarskap och hur den
gode chefen ska agera. Den framträdande bilden visar att chefers arbete
karaktäriseras av fragmentering, hektiskt tempo och brandsläckningar
snarare än av planering, struktur och proaktivt handlande (Hales,
1986). Dessa empiriska mönster är även giltiga för chefers arbete med
att främja lärande (Wallo, 2008). Därtill visar studier att det ledarskap
för lärande som utövas i praktiken kan karaktäriseras som indirekt och
bestående av traditionella chefsaktiviteter snarare än som karismatiskt
och transformativt (Hughes, 2004; Viitala, 2004).
En tredje intressant forskningstradition anlägger ett mer kritiskt
perspektiv på ledarskap och lärande. Även om denna tradition egentligen består av flera olika teoretiska inriktningar, används ibland Critical Management Studies (CMS) (Alvesson & Willmott, 1992) som
gemensam beteckning. Utifrån ett kritiskt perspektiv på ledarskap för
lärande handlar det inte om att hitta det bästa ledarskapet, utan snarare om att ifrågasätta att detta projekt över huvud taget är möjligt eller
ens rimligt. Enligt Alvesson & Svenningsson (2003) är ledarskap i sig
en bräcklig konstruktion som tenderar att upplösas när det sätts under
lupp och vi bör därmed vara försiktiga med att betrakta ledarskap som
en universallösning, vilket ofta framhålls i den mer tekniskt instrumentellt inriktade forskningen. Ett ledarskap som främjar lärande kan
också problematiseras utifrån detta perspektiv. I linje med Kärreman
och Alvesson (2004) kan ett sådant ledarskap tolkas som en dold styrning där man medvetet eller omedvetet producerar den goda medarbetaren genom att stödja sig mot den starka utvecklingsdiskurs som
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präglar dagens arbetsliv. I detta perspektiv blir utbildning och andra
former av kompetensutveckling en del av ett kontrollsystem och medel
för maktutövning.
Ovanstående tre forskningsinriktningar har alla gjort viktiga bidrag
till vår förståelse av ledarskap, men det är tydligt att själva kopplingen
mellan ledarskap och lärande har berörts i relativt liten utsträckning i
jämförelse med ledarskapsforskningen som helhet. På samma sätt finns
omfattande forskning om lärande i arbetslivet, men få studier som uppmärksammat ledarskapets betydelse, mer än att framhålla det som ett
av flera viktiga lärvillkor. En studie som försöker att integrera dessa
två områden för att visa hur ett ledarskap för lärande ser ut i praktiken
är Wallo (2008). Enligt Wallo har chefer stora möjligheter att påverka
medarbetares möjligheter till lärande och detta genom vanliga chefsaktiviteter. En viktig förutsättning är dock att cheferna förstår betydelsen
av lärande och att detta ingår i deras uppdrag, samt att de kan identifiera
den lärpotential som finns i dagligt arbete.
När det gäller olika aktiviteter som chefer kan använda för att främja
lärande gör Wallo (2008) en uppdelning i planerade, delvis planerade
och spontana aktiviteter, vilka skiljs åt beroende på grad av formalisering. Exempel på planerade aktiviteter är sådant som är bestämt på
förhand och ingår i chefens normala arbetsuppgifter och budget. Det
kan handla om att hålla olika typer av samtal med medarbetarna i vilka
lär- och utvecklingsfrågor diskuteras, eller att erbjuda olika typer av
formell utbildning. De så kallade delvis planerade aktiviteterna har en
lägre grad av formalisering och sker inte nödvändigtvis återkommande,
utan mer baserat på de behov av lärande som chefen eller medarbetaren löpande identifierar. Att de kan ses som delvis planerade beror på
att de kopplas till olika typer av lednings-/HR-system i organisationen.
Exempelvis kan en delvis planerad aktivitet vara att chefen ger medarbetaren nya arbetsuppgifter eller gör andra förändringar i dennes tjänst
i syfte att denne skall lära sig eller ta steg i sin utveckling. Den tredje
kategorin är spontana aktiviteter, vilka handlar om sådant som uppstår
i relation till det pågående arbetet och som vanligen har en mer informell karaktär. Exempel på sådana aktiviteter är olika typer av improviserade utbildningsinterventioner där chefen agerar instruktör, eller helt
enkelt att tillsammans med medarbetaren reflektera och diskutera de
problem som uppstår i arbetet.
I relation till dessa aktiviteter och den omgivande kontexten agerar
chefen på i huvudsak tre olika sätt. Wallo beskriver detta som tre olika
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roller – supporter, utbildare och konfronterare – vilka chefen alternerar mellan eller kombinerar beroende på kontextuella faktorer, såsom
arbetsuppgiftens utformning, medarbetarnas attityder, ekonomiska
resurser och den tid som finns till förfogande. Supportern bygger på
relationerna med medarbetarna och försöker på olika sätt att stötta
och uppmuntra deras utveckling. Utbildaren tar istället ett mer aktivt
pedagogiskt ansvar och förmedlar sin egen kunskap till medarbetarna,
eller hjälper dem att själva reflektera kritiskt. Konfronteraren försöker
nå utveckling genom att vara hårda mot medarbetarna och ställa tuffa
krav, och då särskilt vad gäller dem som uppvisar en negativ attityd till
lär- och utvecklingsaktiviteter.
Enligt Wallo kan ovanstående beskrivna aktiviteter och roller kombineras i två typer av ledarskap för lärande, vilka skiljs åt beroende på
om det lärande som chefen vill uppnå är mer anpassningsinriktat eller
mer utvecklingsinriktat (Tabell 1).

Tabell 1: Två typer av ledarskap för lärande (Wallo, 2008, s. 156).

Ett anpassningsinriktat ledarskap förlitar sig huvudsakligen på planerade och delvis planerade aktiviteter, mycket beroende på att chefen ser
lärande som en rationell och planerade process som äger rum under formell utbildning. Den utvecklingsinriktade ledaren har i stället en vidare
syn på lärande som ständigt pågående och naturligt inbäddat i dagligt
arbete. Med detta synsätt har ledaren en bred repertoar av möjliga aktiviteter för att främja medarbetarnas lärande. I stället för att stirra sig
blind på planerade aktiviteter används snarare delvis planerade och
spontana aktiviteter. När det gäller de tre rollerna finns det också skillnader mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat ledarskap.
För den anpassningsinriktade ledaren är fokus att bevara ”status quo”.
Supportern gör detta genom att betona relationerna till medarbetarna
och stötta dem i att bättre behärska sina nuvarande arbetsuppgifter.
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Utbildaren tar i stället ett mer pedagogiskt ansvar genom att lära medarbetarna rätt sätt att lösa arbetsuppgifterna. Konfronteraren ägnar sig
åt att se till att medarbetarna håller sig inom de givna ramarna och att
vara tuff mot dem som inte vill förbättras. För den utvecklingsinriktade ledaren är huvudfokus är i stället att utmana medarbetarna till att
tänka kreativt och kritiskt. Supportern uppmuntrar och peppar medarbetarna att ta utvecklingssteg. Utbildaren ställer frågor för att få medarbetarna att kritiskt reflektera över sina arbetsuppgifter. Konfronteraren
utmanar medarbetaren och pushar denne framåt genom att ställa krav
på utveckling.
När det gäller dessa två ledarskapsinriktningar bör de ses som komplementära, snarare än som varandra uteslutande. Det är inte hållbart
med ett ensidigt fokus på anpassning eller utveckling och därför är dessa
ledarinriktningar lika viktiga. Detta är något som skiljer Wallos (2008)
modell från exempelvis Bass (1985; 2000) syn på transformativt ledarskap som bättre än transaktionellt ledarskap. I de flesta organisationer
ser vi emellertid svårigheter att hitta en bra balans mellan anpassning
och utveckling och häri ligger en utmaning för ledare som vill främja
lärande (Wallo m.fl., 2013).

Avslutande reflektioner
I detta kapitel har hittills diskuterats hur HR-praktiker och chefer kan
leda kompetensförsörjning och lärande. Som vi har sett finns det flera
möjliga aktiviteter som de kan använda sig av. En huvudpoäng är vikten
av att se hur de olika aktiviteter som pågår i organisationer hör ihop
och kan dra nytta av varandra. Utifrån synen på kompetensförsörjning
som en process blir det också tydligt att flera aktörer är involverade och
att det krävs ett samarbete mellan dessa för att skapa ett bra flöde av
kompetens in, i och ut ur organisationen, samt en god lärmiljö där såväl
anpassningsinriktat, som utvecklingsinriktat lärande kan uppstå (Ellström, 2004). HR-arbete i organisationer kan därmed sägas utföras av
en triad bestående av HR-praktiker, chefer, och medarbetare, vilka har
ett gemensamt ansvar för HR-frågor (Werner m.fl., 2012). Här finns
också anledning att beakta fackets potentiella roll i relation till HRarbete i organisationer (Verma, 2005). Även om det tidigt varnades för
att utbredningen av HRM och HRD i organisationer sker på bekostnad
av fackets ställning och utveckling (Guest, 1987), har sådana mönster
inte framträtt i empirisk forskning (Machin & Wood, 2005).
325

andreas wallo

När vi jämför de aktiviteter som HR-praktiker och chefer kan ägna
sig åt för att organisera och leda kompetensförsörjning och lärande
finns många likheter. Exempelvis är många av de presenterade aktiviteterna tämligen vanligt förekommande i respektive aktörs dagliga
arbete. Det handlar inte så mycket om att åstadkomma mirakel eller
att utöva ett unikt, karismatiskt ledarskap (jfr. Bass, 1985), som om att
faktiskt ha förmåga att identifiera och utnyttja de lärpotentialer som
redan finns i dagligt arbete. För att klara av detta krävs emellertid att
HR-praktiker och chefer har en förståelse för komplexiteten i lärande
som fenomen. Om lärande uppfattas som enbart kopplat till formell
kompetensutveckling, blir repertoaren väldigt begränsad.
De skillnader som finns mellan dessa aktörers arbete är bland annat
att HR-praktiker utövar ett mer indirekt ledarskap än vad cheferna gör
(jfr. Yukl & Lepsinger, 2004). HR-praktikerns roll handlar i huvudsak
om att på strategisk nivå skapa stödsystem som på lång sikt främjar
utvecklingen av en god lärmiljö. Vidare skapar HR-praktiker också de
verktyg som cheferna i sin tur kan använda i den direkta kontakten
med medarbetarna. För HR-praktiker är det därmed viktigt att finnas
som stöd för cheferna och att utveckla chefernas kompetens i lär- och
utvecklingsrelaterade frågor. Ett potentiellt hinder i samarbetet mellan
HR och chefer är om HR-praktiker skapar system som inte motsvarar
de behov, eller kunskapsnivåer som cheferna har, exempelvis genom att
införa nya ”trendiga” HR-begrepp som skapar legitimitet i HR-kretsar,
men som inte bottnar i verksamheten. Risken är då stor att cheferna
inte kan eller vill använda systemen. För cheferna blir deras främjande
av medarbetarnas lärande mycket en operativ fråga, särskilt om de
utgår från spontana aktiviteter i det dagliga arbetet (Wallo, 2008). När
det gäller planerade och delvis planerad aktiviteter är de dock beroende av HR-praktikernas strategiska arbete och det gäller också att det
lärande som cheferna försöker främja kan kopplas till organisationens
övergripande strategier och mål. Ett potentiellt hinder från chefernas
perspektiv är att de frestas att kringgå HR-funktionens riktlinjer för att
det upplevs enklare och därmed missar de samverkansvinster som kan
identifieras genom HR:s breda kunskap om kompetensförsörjningsbehov i organisationen.
Under vilka betingelser kan då ett ledarskap för lärande växa fram?
I figur 1 presenteras en rad interna och externa faktorer som påverkar
kompetensförsörjning (Kock; 2007; Werner m.fl., 2012). På liknande
sätt presenteras i kapitlet också olika villkor för lärande (Ellström,
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2004). Dessa olika faktorer kan inte här redogöras för på något uttömmande sätt, utan de förtjänar snarare ett eget kapitel. Men låt oss ändå
titta på några exempel vilka kan antas ha en betydelse både för HRpraktiker och chefer. När det gäller externa faktorer är kanske den globala ekonomin en av de viktigaste faktorerna i och med det förändringstryck som konjunkturer och konkurrens skapar för organisationer.
När organisationer tvingas ställa om på kort tid får detta konsekvenser
för alla delar i kompetensförsörjningsprocessen. För HR-praktiker och
för chefer är det därmed viktigt att ha förmåga att spana framåt i tiden
och förutse eller i alla fall ana kommande förändringar. På liknande
sätt påverkar också det politiska landskapet organisationers villkor.
Nationell, regional och lokal utbildnings-, och arbetsmarknadspolitik
skapar olika förutsättningar för organisationer att hitta den kompetens
de behöver. Vidare kan fackförbunden också påverka möjligheterna till
att organisera och leda kompetensförsörjning, kanske främst genom de
förhandlingar som hålls i samband med anställningar och avvecklingar
av personal. Om facket vill kan de ställa till stora problem för arbetsgivaren, men de kan också vara en viktig samarbetspartner i utvecklingsfrågor. I relation till facket är också den arbetsrättsliga lagstiftningen
en viktig faktor eftersom den i hög grad påverkar hur organisationer
får bete sig mot sina anställda. Kanske är lagstiftningens inverkan på
kompetensförsörjning tydligast i samband med UT-fasen. Men i och
med att lagstiftning och annat regelverk ändras kan också nya möjligheter för kompetensförsörjning uppstå. Exempelvis har avregleringen
av arbetsförmedlingsmarknaden öppnat upp för olika typer av intermediära organisationer – t.ex. bemanningsföretag – som kan hjälpa organisationer att lösa sina kompetensförsörjningsbehov (Kock m.fl., 2012).
Slutligen kan också den nationella kulturen påverka i så måtto att det
olika länder finns olika förväntningar på hur organisationer ska ledas. I
Sverige är exempelvis konsensusledarskap och medarbetarskap viktigt
och vi fäster relativt stor vikt vid HR-frågor, men så är inte fallet i alla
länder.
Vad gäller interna faktorer har de ofta en mer direkt påverkan på HRpraktiker och chefers arbete med lär- och utvecklingsfrågor. Exempelvis sätter organisationskulturen ”spelreglerna” för vad som anses vara
möjligt och lämpligt att göra. Det kan vara så att lärande inte ses som
något positivt i organisationen eller att medarbetarna helt enkelt inte är
intresserade av att delta i utvecklingssatsningar. Detta skapar problem
för HR-praktiker och chefer eftersom lärande ytterst är medarbetar327
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nas eget ansvar. Det går inte att tvinga fram lärande och oavsett vad
HR-praktiker och chefer gör kan de inte garantera att lärande sker. De
kan endast ”kratta manegen” och genom sitt ledarskap försöka påverka
medarbetarna i rätt riktning. Ytterligare interna faktorer som påverkar är arbetsorganisationens utformning, kanske särskilt hur stort kontrollspann cheferna har, men också organisationens övergripande mål
och strategier, eftersom dessa sätter ekonomiska och tidsmässiga ramar
som HR-praktiker och chefer måste förhålla sig till. Vidare kan även
olika teknologier eller produktionskoncept ha stor inverkan på lär- och
utvecklingsmöjligheter. Exempelvis finns inom så kallad Lean Production metoder för att främja lärande (Liker, 2004). Men på motsvarande
sätt kan också den standardisering som ingår i Lean-konceptet negativt
påverka medarbetarnas handlingsutrymme och möjligheter till utvecklingsinriktat lärande.
Avslutningsvis kan konstateras att organisering och ledning av
lärande är ett område som engagerar såväl forskare och praktiker. För
forskningens del finns det fortfarande mycket kvar att göra. Exempelvis
finns det väldigt få studier av hur HR-arbete ser ut i praktiken, det vill
säga vad HR-praktiker gör på dagarna. Det vore inom HR-forskning
intressant med liknande studier som gjorts av chefers arbete (se t.ex.
Mintzberg, 1973). Ytterligare ett område som behöver belysas mer är
hur organisering och ledning av lärande påverkas av de yttre och inre
kontextuella faktorer. Vidare är det också tydligt att samverkan mellan
HR-praktiker, chefer, medarbetare och fackliga representanter i organisationer studerats i begränsad omfattning. I detta kapitel har företrädesvis möjligheter för HR och chefer att arbeta med kompetensförsörjning fokuserats, men det finns också stort behov av mer kritiska studier
som kan problematisera och ifrågasätta HR och ledarskap som fenomen
och dess påstådda effekter på organisationer (Alvesson & Sveningsson,
2003; Thompson, 2011).
När det gäller eventuella praktiska implikationer bör åter poängteras
att varken den modell för kompetensförsörjning eller de beskrivningar
av ledarskap för lärande som presenteras i kapitlet är tänkta att användas rakt av i praktiken. De behöver självklart anpassas och utvecklas i
enlighet med rådande organisatoriska förutsättningar. Förhoppningsvis kan dock några av de idéer som förts fram i kapitlet skapa underlag
för diskussioner mellan HR-praktiker och chefer kring frågor om ledning av kompetensförsörjning.
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