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Abstract
Sweden of today is more and more exposed to global competition. 
Our survival as “welfare state” is increasingly depending on us being  
competent, effective and innovative in everything we do, both as  
individuals and as organizations.

Key competence is competence of decisive importance for the result and 
success of the organization. If a person with key competence suddenly  
leaves the organization, the consequences can be fatal. With the above  
global competition in mind, together with the fact that the labour  
market is becoming more and more mobile VINNOVA, Swedish Govern-
mental Agency for Innovation Systems, initiated this study with the aim 
of investigating how key competences are secured and developed in Swedish  
working life.

This paper presents three case studies, “portraits” of how organiza-
tions in Sweden look at this question: messaging and logistics operator  
Posten (Swedish mail), pharmaceutical company Pfizer AB and mobile  
multimedia provider Sony Ericsson Mobile Communications. The portraits 
have been painted by conducting interviews with employees and managers 
at the three companies.  

To get a better picture of the complexity of key competence and to  
arrange a meeting between practitioners and the academic world a work-
shop was held at the end of the project. Participators were, apart from  
representatives from the participating organizations and VINNOVA, also 
a number of researches from different academic fields such as business  
economics, pedagogy, organization pedagogy and skill and technology. 
The three case studies then served as the starting point for a discussion 
about how to take the question of key competences further. The thoughts 
from this gathering have much inspired the concluding chapter of this  
report.

It is not the goal of this paper to present an unambiguous answer to how 
key competences are handled in Swedish working life, there probably is 
no such answer. However it gives a number of approaches to the concept 
key competence, plus a picture of how three different organizations think 
about it. 
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Förord
När jag först fick erbjudandet om att ansvara för det här projektet blev jag 
både överraskad och glad. Ett halvår tidigare hade jag träffat Per Risberg på en 
konferens om kompetensutveckling anordnad av Civilingenjörsförbundet. 
Per pratade om att det behövs en rörelse för kompetensutveckling i Sverige, 
något jag sa att jag gärna villa vara med på. Det kändes därför mycket 
smickrande att bli tillfrågad att leda en liten förstudie, som skulle finansieras 
av VINNOVA. Min bild av vad det hela praktiskt skulle innebära var  
ganska vag, det var nämligen inte så mycket som var bestämt från början, 
men att återigen få jobba med mitt stora intresse kompetensfrågor kändes 
väldigt roligt.

Projektets form växte fram efter hand och fokus krympte från lärande i 
arbetslivet i allmänhet till hur nyckelkompetens utvecklas och säkerställs. 
Mycket blev kanske inte precis så som jag tänkt mig från början men 
det har varit spännande att få göra denna resa. Denna skrift bjuder inte 
på något entydigt svar på hur nyckelkompetensfrågor hanteras i svenskt 
arbetsliv, något sådant finns nog inte. Däremot bjuder den på ett antal olika 
infallsvinklar på begreppet nyckelkompetens samt en bild av hur tre olika 
organisationer tänker kring frågan. 

Jag vill först och främst tacka VINNOVA, Verket för innovationssystem, 
som initierat projektet och genom finansiering överhuvudtaget gjort det 
möjligt. Tack till Per Risberg för att jag fick förtroendet, till Mats Engwall 
och framförallt Marianne Döös på enheten för arbetslivsutveckling för 
engagemang och stöd långt utöver vad tjänsten kräver.
 
Ett stor tack även till de tre deltagande företagen, Posten AB, Pfizer AB och 
Sony Ericsson Mobile Communications AB för att de ville delta i studien. 
Särskild tacksamhet riktas förstås till mina kontaktpersoner Siv Henry och 
Björn Öhlund från Posten, Karin Moström på Pfizer och Jonas Falkvall samt 
Margaretha Alexandersson på Sony Ericsson. Även alla de som ställt upp 
och låtit sig intervjuas är förstås värda ett stort tack. Det är tack vare att ni 
tagit er tid och öppnat er för mig som jag överhuvudtaget har kunnat utföra 
detta arbete. Värda att nämnas är också Nils Friberg och Liza Svensson som 
låtit mig låna deras berättelser om nyckelkompetens.
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Jag vill även sända en tacksamhetens tanke till min chef på Combitech, 
Niclas Fock, som inte tvekade att låta mig ägna ett halvår åt det här  
arbetet samt till min kollega Göran Backlund som stöttat, förmedlat  
kontakter och kommit med en mängd goda råd och praktiska tips. Tack 
även till Encell och Mohamed Chaib som möjliggjort publicering av den  
här rapporten, samt alla, ingen nämnd och ingen glömd, som kom  
och bidrog med inspirerande tankar under den workshop som hölls på 
Vinnova den � februari.

Sist men inte minst vill jag tacka familj och vänner som på ett eller annat 
sätt bidragit och inspirerat! 
 
Stockholm den 8 februari 2007
Helena Nützman
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Kocken.vid.lilla.Pakistan.får.stanna
Den ideella insamlingsstiftelsen Centrum för rättvisa med ”ändamål att  
värna att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige”  
publicerade den 8 mars �005 följande artikel på sin hemsida: 

Gourmetkocken Murtaza Muhammad på restaurangen Lilla Pakistan i  
Stockholm får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet är ett principiellt 
genombrott - även utländska icke-akademiker kan ha nyckelkompetens som ger 
rätt att arbeta i Sverige.

På restaurangen Lilla Pakistan – se http://www.lillapakistan.com - i Stockholm  
jublar man i dag: Deras gourmetkock Murtaza Muhammad har efter år av 
till synes tröstlös kamp äntligen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.  
Därmed räddas restaurangens fortlevnad och jobben för de 12 anställda.

I kombination med ägaren Riaz Ahmeds entreprenörskap har Murtaza  
Muhammads specialistkompetens etablerat Lilla Pakistan som en erkänd  
gourmetkrog. Matrecensenterna har varit lyriska. Flera svenska exportföretag 
brukar gå dit när de har besök från utlandet.

Men restaurangens överlevnad har hängt på en skör tråd. I mer än fyra år har  
svenska myndigheter vägrat att definiera Murtaza Muhammad som en nyckel- 
medarbetare, vilket är kravet för att få arbetstillstånd längre än 18  
månader. I praktiken har svenska myndigheter hittills bara släppt igenom  
t.ex. specialistläkare eller specialiserade civilingenjörer i nyckelbefattningar.

Men absurda fall som Murtaza Muhammads har pressat Arbetsmarknads- 
styrelsen (AMS) att ta fram nya riktlinjer för hur utlänningslagen ska tolkas i  
enskilda fall. I december kom nya direktiv som bl.a. säger att man ska  
se mer till arbetsmarknadens behov än till högre utbildning. Därför är  
upplösningen av fallet Murtaza Muhammad inte bara en seger för  
honom själv och restaurangen Lilla Pakistan. Det är ett principiellt genom 
brott eftersom Migrationsverket erkänner att även utländska ickeakade-
miker kan ha nyckelkompetens som ger rätt att permanent bo och arbeta i  
Sverige.

Berättelser.om.nyckelkompetens 
För att belysa begreppet nyckelkompetens inleds den här skriften med ett 
par korta berättelser. Det är ett par exempel på vad nyckelkompetens kan 
vara och vad som kan hända om frågan inte hanteras på ett bra sätt. Syftet  
med berättelserna är att kasta läsaren in i tänkandet kring nyckel- 
kompetens och att ge några kompletterande bilder vid sidan av de  
praktikfall som tagits fram i studien.
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”Det.här.är.på.blodigt.allvar”
Per Risberg skildrar under Civilingenjörsförbundets seminarium 
kring kompetensutveckling den �7 januari �006 två berättelser kring 
nyckelkompetens, hämtade från mångårig erfarenhet som entreprenör 
och företagsledare. Per har meriter bland annat som ordförande i 
Handelskammaren i Jönköping, grundare och tidigare VD för Saab 
Combitech och som egenföretagare. Texten är formulerad utifrån egen 
närvaro  och det referat som skrevs av Lina Nilsson. Publicerad med 
tillstånd av Per Risberg. 

HENAREN Ett av företagen inom Combitechgruppen tillverkade servona 
till styrsystemen i JAS. För detta ändamål krävdes bland annat en sorts 
ytbehandling som heter hening och som är dyr och ovanlig att använda. Under 
ett kvartalsmöte fick jag genom en facklig representant veta att ”Henaren” går 
i pension om ett par veckor. 
– Vem är ”Henaren”? Det låter som en speciell person. Har vi bara en? 
– Ja, svarar han. Vi har bara en henare, och om vi inte får tag i en ny så 
innebär hans pensionering leveransstopp inom tre månader. Och det finns bara 
en handfull henare i hela Sverige.
Vi i företagsledningen förstod att vi stod inför en annalkande katastrof. 
Vi fick övertala den där henaren att stanna ett år till och under den tiden 
köra intensivprogram med ett par av de bästa sliparna så att de i varje fall 
kom i närheten av hans kompetens. Det tar 12-13 år för en henare att bli 
riktigt duktig på det han gör så vi tappade oerhört mycket kompetens här. 
Det här påverkade hela vår inställning till on-job-training och strategisk risk- 
bedömning och att inte enbart se nyckelpersoner som en kompetens, utan också 
som en riskfaktor. Vad hade hänt om henaren kört av vägen?

KRISTEAMET Ett bolag gick in i en kris eftersom en fiberoptikkomponent 
var betydligt svårare att montera med stabil funktion och kvalitet än vad  
man förutsett. Projektet drog därmed ut på tiden och kostnaderna sköt i  
höjden. I vanlig ordning plockade företaget ihop ett kristeam med de kompeten-
ser som behövdes för att lösa situationen. Krisgruppen bestod av den ansvarige  
produktionschefen, berörd förman, konstruktionschefen, en testare samt en tjej 
vars jobb vara att montera de fiberoptiska komponenterna. Den flickan var  
ensam om att kunna just det momentet, så hon blev naturligtvis väldigt viktig  
för projektet. Flickan sjukskrev sig dock redan efter första mötet med kris- 
gruppen och en facklig förtroendeman åkte hem till henne för att reda ut  
orsaken.
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– Men jag klarar inte situationen. Där sitter mina chefer och jag ska tala om 
för dem vad de ska göra. Och där sitter konstruktören som är civilingenjör och 
mycket duktigare än vad jag är, och jag ska tala om för honom vad han ska 
göra. Jag vet inte hur jag ska säga detta.

Vad är då lärdomen av det här? Jo, chefen som sattes som ledare för det här 
kristeamet var inte särskilt duktig på att förstå att han flyttade upp den här 
flickan på en roll som hon inte var van vid, hon blev huvudperson. Han 
hade behövt hjälpa och stödja henne som en slags fotbollscoach, men det 
var han inte van vid. Vad jag säger är att det krävs en helt annan sorts le-
darkompetens för att vara teamledare i ett projekt än att vara linjechef. 
 
”Vägra.vara.nyckelperson”
Liza Svensson jobbar inom IT-branschen och har via sin fack-
liga roll inom Civilingenjörsförbundet engagerat sig i frågor 
kring kompetensutveckling. Följande berättelse från ett semina-
rium hon har hållit för chefer inom företaget. Lizas budskap är enkelt:  
 
– Våga vägra vara nyckelperson!

Texten är en omarbetning av ett referat skriven av företagets webb- 
tidningsredaktör och publicerad med tillstånd av Liza Svensson och 
webbtidningsredaktör Sven Carlsson.

Liza betonar att var och en har ett ansvar för sin egen kompetensutveckling: 
– Chefen och företaget ska visa vilka vägar och verktyg som finns, men det är 
den enskilde medarbetaren som måste välja vilken väg han eller hon vill gå. 
Samtidigt handlar det mer om kompetensspridning än kompetensutveckling. 
– Idealet är en blandning där det finns några experter, där de flesta kan till-
räckligt mycket för att jobba självständigt men också några nybörjare inom 
varje område.

– Jag klarar inte det här, förklarade hon.
– Varför inte? Förstår du inte att du är jätteviktig för att det här ska fungera?  
Det är bara du som kan tala om för oss vad det är som går snett och vad som 
måste ändras. 
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– Vägra vara nyckelperson! Våga vara nybörjare! Vägra vara en oersättlig  
nyckelperson som kan väldigt mycket inom ett område men alltför lite om  
andra områden. För företaget innebär det att viktig produktion är utlämnad 
till en person som faktiskt kan sluta eller bli sjuk. Och på motsvarande sätt inne-
bär det för den enskilde nyckelpersonen att jobbet kan vara i fara när och om  
produktionen läggs ned eller flyttas.

Liza har hela sitt arbetsliv arbetat för att inte vara nyckelperson – för att  
kunna ta semester eller vara sjuk utan att ha dåligt samvete. 
– Jag har sett till att få någon som kan avlasta mig och som jag har lärt upp 
– och på köpet har jag fått ett bollplank att diskutera lösningar med. Våga 
också vara nybörjare. Var nyfiken och ställ frågor för att kunna lära nytt - och 
kräv att få en mentor!

– Jag hade identifierat mina egna kompetensbrister inom testområdet och i 
samband med utvecklingssamtal bett chefen om uppdrag där jag kunde för-
bättra dessa kunskaper. Efter sex år med ’det finns ingen som kan ersätta dig’ 
var jag inte lika smickrad av svaret. Jag hade ju faktiskt varit mammaledig två 
gånger utan ersättningsproblem.

Hon tog upp problemet på ett CF-seminarium om kompetens och fick mot- 
frågan om vad hon själv gjort mer än talat om för chefen att hon ville testa. 
– Jag åkte hem och funderade på vad jag skulle göra och insåg att det inte bara 
var jag som behövde bredda min kunskap i projektet. Så jag satte samman ett 
förslag på hur man kunde byta roller i projektet för att kunna ersätta mig och 
göra det möjligt att låta de andra projektmedlemmarna kompetensutveckla sig 
så de kunde avlasta varandra. Liza visade detta för chefen och projektledaren 
som tyckte att det var ett bra förslag.

– Visserligen blev det aldrig verklighet eftersom hela området transfererades till 
ett lågkostnadsland några månader senare - men chefen hade tagit intryck för 
ett halvår senare blev jag erbjuden ett testuppdrag på tre månader.

Därmed hade Liza äntligen nått sitt mål!

Liza har själv kompetensutvecklat sig från att vara systemutvecklare till att 
lära sig mer om test – kunskaper som hjälpt henne i sin nya roll som ansvarig 
för systemledning.
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Ingenjör.K..–.en.av.de.grå.och.talanglösa
Följande historia är skriven av Nils Friberg, senior advisor på ett av Sveriges 
största företag, till konferensen ”Innovatørene kommer” i Bergen den  
��–�� november �006. Berättelsen är publicerad med tillstånd av 
författaren.

– Nu är äntligen denna eländiga omorganisation avslutad, suckade 
avdelningschefen. Det var många turer och ett evinnerligt snackande och 
manövrerande. Men nu är det över. Och det var värt priset även om det kan 
synas högt på kort sikt. Det är avtalspensioneringen som kostar. Men den betalar 
sig genom att vi blev av med en del talanglösa som inte har åstadkommit ett 
spår på lång tid. Inget har de bidragit med. Men nu är vi av med dem och 
nu kan vi fokusera framåt och snabbare nå våra mål utan den ballast som de 
utgjorde, konstaterade han belåtet.
– I synnerhet känner jag tillfredställelse, fortsatte han, över att vi blev av med 
ingenjör K. Har han varit till någon nytta? Kan han överhuvudtaget något? 
Men nu är han ute! Och förresten ska han inte klaga, han får ju ändå nästan 
74 % av sin lön fram till sin ordinarie pensionsålder. Egentligen skulle han 
inte ha ett dyft. Han har inte förtjänat det!
 
Utpensioneringen verkställdes och verksamheten fortsatte. Efter ett antal år 
bytte företaget verkställande direktör och han konstaterade att bruket att  
använda sig av förtida avtalspensionering för att ”rensa i rabatterna” var  
alldeles för dyrbart och riskerade att företaget avhände sig nyckelkompetenser. 
För att utvärdera effekten av avtalspensioneringarna, plockades ett antal av 
de tidigare avtalspensionerade ut för intervju. Fem av dem föll på min lott att 
intervjua. Jag gick igenom listan och såg att en av dem var ingenjör K., den 
talanglöse, den okunnige, den oduglige. Jag kände viss tvekan. Men jag ringde 
upp honom för att bestämma tid för intervjun.

Efter presentation, väderprat och förklaring av vad jag ville, frågade jag: 
–Vad sysslar du nuförtiden med som pensionär? 
– Ja, inte så mycket men när andan faller på brukar jag svetsa på bilar. 
– Alltså en garagepulare som svetsar på gamla genomrostade Volvo 240,  
tänkte jag.

Framför mig såg jag en oljig, lite lätt ovårdad äldre man i grå och smuts-
fläckig overall, liggande under sin begagnade bil. En bil som aldrig blev klar 
eller kom i kördugligt skick. Men jag skulle intervjua honom och jag bestäm-
de en tid för detta hemma hos honom. 
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När jag kom fram till hans bostad i villakvarteret fick jag se garage- 
byggnaden som väsentligen skiljde sig från garagen som hängde sam-
ma med grannhusen. Garaget var väsentligt större och högre i tak. Jag  
ringde på. Mannen, Ingenjör K. öppnade. Han var klädd i blå verk-
stadsoverall. Jag var mån om att få detta överstökat så vi gick  
direkt till garaget sedan jag avböjt en inledande kaffe. Där fanns vare sig  
någon gammal Volvo 240 eller någon annan ålderstigen skrothög. Där  
inne stod en Mercedes tre tons distributionsbuss, glänsande nylackerad.

– Jag trodde du svetsade på gamla vrak, föll de häpet ur mig. 
– Nej, varför skulle jag göra det? frågade han. 
– Men vad ska du med den här Mercedesen till då? 
– Jag brukar göra om dem. 
– Till vad? Och på vilket sätt? 
– Jag brukar renovera motorerna. Sedan lagar jag eventuella rostskador  
genom att byta ut delarna. Jag river ut den fullständigt. Skär av taket och 
höjer det. Lackar om den. Sätter in all inredning för att den ska bli en  
fungerande husbil. 
– För eget behov? 
– Nej jag säljer dem med rätt god förtjänst! 
– Ja, det kanske inte är något alldeles ovettigt att syssla med som pensionär. 
– Nja, det här har jag hållit på med lätt länge. 
– Hur länge då? 
– Ja, nu är det väl nästan 35 år. 
– Då gjorde du det även under tiden du arbetade på företaget? 
– Javisst. Jag stod inte ut. Chefen hade fått för sig, eller hur det nu var, att 
jag inte fungerade i projekten. Därför blev mina uppgifter för enkla och jag 
fick mycket tid över. Och när ingen frågade efter mig började jag fundera 
över vart jag skulle kunna kanalisera min energi och då kom jag på detta 
med husbilarna. 
– Men påtalade du inte din situation? 
– Jovisst, men han valde att inte lyssna. Och när tiden gått, blev det svårare 
att ändra. Men till sist fann jag en utväg i detta. Varför skulle jag lyfta  
fjällen av  ögonen på den som är obotligt blind? Avtalspensioneringen var 
ingen tragedi för mig, i så fall mera för företaget.
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– Men detta är ju inte klokt! 
– Vad som är klokt eller ej, har jag för länge sedan upphört att fästa mig vid! 
Företaget behövde väl knappast några husbilar. 
– Nej, visst inte. Men du hade ju förmåga, och var ju bevisligen kreativ. Du 
kunde planera, genomföra och sälja dina produkter. Det måste väl ändå  
företaget haft nytta av!

– Kanske det. Men jag tror förklaringen ligger i modeordet fokusera,  
filosoferade han. Den tankestil som definierat ett sätt att tänka, ett sätt att 
handla och ett sätt att nå resultat, kan aldrig finna mångfaldens möjligheter.   

Bakgrund.och.syfte
Sverige som nation är idag del av en hård global konkurrens, dels på grund 
av många länders lägre kostnader för löner men även på grund av att det 
globalt satsat hårt på utbildning och forskning, varför vi inte längre kan 
konkurrera med konventionella kvalitets- och prestandaargument. Vår 
överlevnad som ”välståndsnation” bygger därför i allt högre grad på att vi 
är mycket kunniga, effektiva och innovativa i allt vi gör, både som indivi-
der, i grupp och som företag eller organisationer. 

Nyckelkompetens är den kompetens som är av avgörande betydelse för 
organisationens resultat och framgång. Det är nyckelkompetensen som  
håller organisationen på rätt köl i kritiska situationer och ser till att 
allt flyter på på ett bra sätt i vardagen. Om en person med nyckel- 
kompetens plötsligt försvinner från organisationen kan det få fatala 
följder, vilket berättelserna i början av denna skrift vittnar om. För or-
ganisationerna gäller det dels att identifiera vad som faktiskt är  
nyckelkompetens inom organisationen i fråga, dels att se till att denna  
verksamhetskritiska kompetens finns och kontinuerligt utvecklas. Med 
tanke på ovanstående globala konkurrens och att arbetsmarknaden blir  
allt rörligare och medarbetare förflyttar sig i allt högre mån samtidigt som  
stora pensionsavgångar är att vänta blir således en viktig fråga: Hur  
säkerställs och utvecklas nyckelkompetenser i svenskt arbetsliv? 

VINNOVA, Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet 
med uppgift att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effekti-
va innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning..
Därmed ska VINNOVA bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande  
tillväxtland.
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Filosofin är att ha ett nära samspel mellan de tre aktörsgrupperna näringsliv, 
akademi och politik/offentlig verksamhet, så kallat Triple Helix. 

Eftersom nyckelkompetensfrågor anses kunna bli viktiga för Sveriges  
framtida tillväxt beslöt enheten för arbetslivsutveckling på VINNOVA  
att initiera och finansiera ett projekt med syfte att skapa en bild av hur  
nyckelkompetensfrågor hanteras i svenskt arbetsliv. Vilka verktyg och  
lärprocesser anses vara viktiga när det gäller att utveckla ny och befintlig 
nyckelkompetens? 

Idén var att engagera tre arbetsplatser, både från näringslivet och den  
offentliga sektorn och nedteckna, eller ”skapa porträtt” av hur dessa  
organisationer arbetar med att analysera vilken sorts kompetens som 
är av nyckelbetydelse för dem samt hur de sedan arbetar med att över- 
bygga eventuellt gap mellan funnet behov av nyckelkompetens och med- 
arbetarnas faktiska kunskaper. Porträtten skulle även innehålla en  
beskrivning av vilka visioner och framtida behov man ser när det gäller  
dessa frågor. Projektets första mål blev således att hitta tre organisationer  
som var villiga att ställa upp i studien, med olika typer av verksamhet och 
gärna med lite geografisk spridning i landet. En av dem skulle dessutom 
helst komma från offentlig sektor. Ett intensivt arbete för att sälja in idén 
påbörjades och till slut stod det klart att trion skulle komma att bestå av  
Pfizer AB i Stockholm, Sony Ericsson i Lund samt Posten AB i Stockholm, 
lite inriktat mot dotterbolaget Poståkeriet. 

Ett annat viktigt syfte var att i ett möte mellan forskare och arbetslivs- 
praktiker få igång en diskussion kring organisationsporträtten och nyckel-
kompetensfrågor i allmänhet, men även att ta fram ett antal möjliga fråge-
ställningar att gå vidare med i fortsatt forskning. Projektet har hela tiden 
haft som målsättning att inte enbart iklä sig masken av ett forsknings- 
perspektiv utan vara en plats för representanter från olika områden att  
mötas och inspireras av varandra.
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Metod
Ordet metod är något som enligt Kvale (���7) ursprungligen betydde  
vägen till målet, vilket jag tycker kännetecknat arbetet. Projektet är inte 
från början, det blir till under resans gång. En metod är en nödvändig 
förutsättning för ett seriöst forskningsarbete, men det är inte alltid det 
går att i förväg bestämma exakt vilken metod som ska användas. Hoberg  
refererar till den isländske författaren Einar Màr Gudmundsson som  
svarat på frågan om han använder sig av en metod när han skriver en bok  
(Maximum Complexity, ingår i Ennals et al, �006 sid. ��5). Gudmundsson  
svarade att ”you can only see the method as time goes by” och menar att 
det inte går att se vilken metod som används i skrivandets stund. Dock 
går det nästan alltid att i efterhand beskriva dess struktur. Konceptet  
förändras medan arbetet pågår och det är en process av att jobba och  
betrakta på samma gång; ”a process of building up understanding” 
(ibid.).

Förförståelse.
Alla människor har en överordnad föreställningsram som innehåller ett 
antal medvetna eller omedvetna antaganden om hur verkligheten är  
beskaffad (Lundahl & Skärvad, ����). Med bakgrund av våra  
kunskaper, erfarenheter och upplevelser tolkar vi situationer på olika sätt.  
Som forskare måste man vara medveten om sin egen föreställnings-
ram och hur den kan inverka på studiens upplägg, metoder och resultat.  
 
Min egen syn på kunskap och hur företag kan jobba med olika former av 
kompetens har sitt ursprung i det examensarbete jag och en studiekollega 
skrev under hösten �005 om kompetensutveckling i vardagen på företa-
get Combitech Systems (Ferm & Nützman, �006). Syftet med examens- 
arbetet var att utreda hur systemutvecklare kan utveckla sitt yrkeskunnande  
genom kompetensutveckling inbyggt i det dagliga arbetet. Resultatet blev 
en verktygslåda med metoder för så kallad On Job-training och förslag på 
hur dessa skulle kunna implementeras i verksamheten. En central slutsats 
var att det är i det dagliga arbetet mycket av den viktigaste kompetens- 
utvecklingen sker, vilket är intressant att ha i åtanke när det gäller  
säkerställande och utvecklande av nyckelkompetens. Att till viss del  
använda samma arbetssätt som under examensarbetet kändes naturligt,  
liksom att till viss del utnyttja tidigare skrivet material i bland annat metod- 
kapitlet.
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Inspirationskällor
Det vetenskapsteoretiska perspektiv en forskare anlägger får betydel-
se för hur verkligheten betraktas.  I valet av metod har jag tagit del av 
en mängd åskådningssätt och förfaranden för att greppa liknande fråge- 
ställningar. Det som Richard Ennals har uttryckt, att synbart olika linjer av  
forskning och praxis kan dela åsikter och leda till skapandet av nya  
hybrider (Theater and Workplace Actors, ingår i Ennals et al, �006) har 
jag valt att ta till mig på så sätt att jag känt mig fri att inspireras av flera 
metodologier, och ibland kanske enbart anamma delar av dem. Nedan 
följer en sammanställning över angreppssätt och idéer som styrt arbetet i 
hög grad.

Vetenskapsteoretiskt.synsätt
Bengtson & Daniels (�006) utgår i sin uppsats om att behålla  
framtida nyckelkompetens från Kuhns tre synsätt att studera verklig- 
heten: det analytiska synsättet, systemsynsättet, samt aktörssynsättet. De 
väljer att anlägga ett perspektiv som kan sägas vara inspirerat av såväl  
system- som aktörssynsättet. Systemsynsättet innebär att verkligheten består 
av delar i relation till och i interaktion med varandra. Dessa försöker man  
förklara utifrån helhetens egenskaper. Helheten ses inte bara som summan  
utav delarna utan kan vara såväl större som mindre. 

Aktörssynsättet bygger å sin sida på att forskaren angriper problemet 
med hjälp av sin förförståelse om studieobjektet istället för helt förut-
sättningslöst, vilket förespråkas av positivismen. Detta innebär att fo-
kus hamnar på den enskilda individen och den subjektiva bilden av 
verkligheten denne kan och vill förmedla. Utifrån delarnas synsätt för-
söker aktörssynsättet förklara helheten. I detta fall skulle det innebä-
ra att med utgångspunkt i respondenternas subjektiva utsagor rörande  
synen på utveckling och säkerställande av nyckelkompetens försöka 
bygga upp en förståelse kring ämnesområdet.
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Samtal.istället.för.styrda.frågor
I valet av arbetssätt har jag liksom under examensarbetet inspirerats av 
Adrian Ratkic, forskare på avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi 
på KTH i Stockholm. Hans metodologi (Ratkic, �00�) är inspirerad av 
filosofen Tore Nordenstam, vars tillvägagångssätt var att basera sina studier 
på upprepade seminarier och samtal med bara ett fåtal informanter. Istället 
för regelrätta intervjuer fördes samtalen i dialog mellan informant och 
forskare. Han spelade in samtalen, skrev ut och tolkade dem. Under nästa 
tillfälle han träffade informanten prövade han sin tolkning för att försäkra 
sig om att han uppfattat saker och ting korrekt. Ratkic menar att denna 
personliga och direkta återkoppling står i skarp kontrast till den inom 
samhällsvetenskapen och företagsekonomin vanliga metodologin att basera 
studier och säkra forskningsresultat genom att samla in statistiska underlag. 
Men det är svårt att få subtila svar med enkla frågor. Det är i dialogen 
mellan forskare och yrkesutövare som förståelsen växer fram.

Trots att Tore Nordenstam bandade sina samtal är detta inget nödvändigt 
moment i metodologin. Det viktigaste är att han skrev rent samtalet så 
att han kunde presentera sin skriftliga tolkning vid nästa träff och att han 
då tillsammans med informanten kunde fördjupa och korrigera sin bild 
av samtalet. ”En bandinspelning är blott en registrering av det sagda som 
kan ge en illusion av att det som är sagt är färdigtänkt”. (Ratkic, �00�,  
sid. 6�)

Spegeln.
En annan metodologi som har givit impulser är den Jan Sjunnesson 
beskriver som Spegeln (Sjunnesson, �00�). Sjunnesson är erfaren konsult 
inom verksamhetsutveckling och tekn. lic. och Spegeln är ett arbetssätt 
som han och några kollegor utvecklat för att kunna sätta sig in i en kunds 
verksamhet. Den går ut på att inte bara studera en verksamhet genom 
en ögonblicksbild av dagens situation, utan genom ett flertal intervjuer 
med olika personer i organisationen skapa sig en med nyanserad bild av 
företaget. På detta sätt bygger man också upp en förståelse för de anställdas 
uppfattning om vad som föregått dagens situation och troligen dyker helt 
andra svar och lösningar upp än vad som skulle ha skett om man nöjt sig 
med ögonblicksbilden.
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Detta går till så att varje intervju dokumenteras och kontrolläses av den  
intervjuade. Sjunnesson skriver att han och hans kollega var för sig sedan 
läser anteckningarna, ibland flera gånger, med pennan i hand och skriver 
ner de associationer och idéer som kommer upp i huvudet. På detta sätt  
låter han den inre dialogen mellan intervjumaterialet och honom själv 
komma till tals vilket genererar många spännande insikter som annars 
kanske inte skulle ha kommit fram. Kollegan gör på samma sätt. Där- 
efter diskuterar de med varandra och låter den yttre dialogen ta vid. ”När 
man tror sig kunna något blir det svårare att hitta nya lösningar från  
annorlunda utgångspunkter. Att tänka i nya banor kräver öppenhet för 
perspektivbyten”. (Sjunnesson, �00�, sid. ��)

Praktiskt.tillvägagångssätt
Intervjuundersökningar brukar enligt Kvale (���7) gå igenom ett  
antal stadier, där gränserna visserligen kan vara tämligen flytande. Så här  
i efterhand kan man se tre huvudsakliga stadier: planering, genom- 
förande samt bearbetning och analys. Eftersom intervjuerna inte genom- 
förts samtidigt på de olika organisationerna har ibland flera faser pågått  
samtidigt, fast för olika organisationer. Ibland har planeringen för en  
organisation pågått samtidigt som genomförandet i en annan. Givetvis  
har alla intervjuerna för organisationer samma grundplanering och  
genomförandet har inte skiljt sig mycket men det är samtidigt naturligt  
att ta med lärdomar från de tidiga intervjuerna i de senare.

Intervjuerna, totalt �6 stycken, har haft karaktären av semistrukturera-
de samtal. Tiden har varit runt en timme. En intervjuguide (Se Bilaga  
� – Intervjuunderlag) har använts vid samtliga intervjuer, men guiden har  
ibland skiftat en aning mellan intervjuerna. Dels för att jag ibland upp-
täckt att någon fråga var otydligt formulerad, men även för att jag på en 
organisation fick hjälp att anpassa intervjuguiden till organisationens  
begrepp och språkbruk. Intervjuguiden har förutom frågorna inne-
hållit en kort beskrivning av hur intervjun kommer att gå till samt  
syftet. Den har skickats ut till respondenten i förväg så att denne skall känna  
sig någotsånär förberedd på vad som väntar. Intervjuerna har ändå alltid  
inletts med en kort presentation av projektet och hur intervjun kommer 
att genomföras.
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Intervjuguiden har inte följts i strikt ordning utan samtalet har fått  
följa sin väg framåt. Kvale (���7) betonar just att i en spontan intervju- 
situation är sannolikheten större att man erhåller spontana, livliga och 
oväntade svar. Följdfrågor, fördjupande frågor och nya frågor utanför  
guiden har varit vanligt förekommande. Ibland har respondenten i svaret 
på en fråga även besvarat en eller flera andra på samma gång, ibland väckt 
nya frågor.

Intervjuerna har inte spelats in på band, istället har jag antecknat under 
hela intervjun. Att använda bandspelare minskar förstås risken för att  
information går förlorad eller omtolkas men då vissa kan finna det  
hämmande eller obehagligt att spelas in (Bengtsson & Daniels, �00�) 
och det dessutom är ett mycket tidskrävande arbete att lyssna igenom och  
skriva rent intervjuerna valde jag att istället enbart anteckna. Erfaren- 
heter från intervjuerna under examensarbetet visade också att metoden att  
anteckna under intervjun gör att man redan där sållar det som är viktigt i 
det som sägs. 

Anteckningarna har skrivits rent så snart som möjligt efter intervju- 
tillfället. För att säkra att inga missförstånd eller omtolkningar uppstått 
har anteckningarna sedan skickats till respondenten för återkoppling,  
eventuella ändringar och godkännande. De godkända anteckning-
arna har sedan utgjort ett råmaterial för analysen. Jag har läst dem  
med pennan i hand och antecknat associationer och idéer i en inre dialog  
mellan mig själv och intervjumaterialet.

Personerna som intervjuats har valts ut av min kontaktperson (i samt-
liga fall någon från HR) på respektive organisation. Jag har fått lämna  
vissa önskemål kring vilken typ av person jag vill intervjua (funktion etc.) 
men sedan har jag fått förlita mig på kontaktpersonernas urval. Detta 
har förstås dels påverkats av vilka medarbetare kontaktpersonerna tror att 
jag skulle ha nytta av att träffa men det har även spelat in vilkas åsikter  
organisationen är intresserade av att få reda på. I ett sådant här projekt är 
ju vinsten för organisationerna att de får en intervjustudie genomförd vars 
resultat man hoppas kunna använda i den egna verksamhetsutvecklingen.  
På så vis uppstår en win-win situation. Även att få bidra till forskningen 
nämns som motiv att delta i studien.
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Önskemålet var att få genomföra �-5 intervjuer i varje organisation. Med 
facit i hand så blev det som mest sju intervjuer i en organisation, fyra i 
en samt tre i den tredje. Dessutom genomfördes två intervjuer i en fjärde 
organisation som sedan inte hade möjlighet till ett djupare engagemang. 
Dessa intervjuer har ändå bidragit med värdefull information, men den 
organisationen har inte fått något eget porträtt. I den av organisation-
erna där endast tre intervjuer genomfördes har även information från två  
respondenter inhämtats skriftligen. Dessa har då fått besvara ett urval  
av frågorna i intervjuguiden skriftligt via e-post.  

Jag har avsiktligt undvikit att helt börja med teoriinsamling utan valt 
att gå fram genom pendling mellan intervju, teori och reflektion.  
Impulser från olika håll är också viktiga för att ge nya perspektiv på saker 
och ting och här gäller det att ta vara på möjligheter som bjuds. Under  
arbetets gång har jag haft möjlighet att besöka seminarierna Det psykologiska  
kontraktet som hölls på IVA i december, liksom Lärandestafetten nummer 
7: Kompetensutveckling för den goda verksamheten. Båda dessa har bidragit 
till tankearbetet. Konferensen Innovatørerne kommer i Bergen i november 
möjliggjorde också en rad givande samtal med forskare och praktiker inom 
kompetensförsörjning. 

Diskussion.kring.metod
I en metoddiskussion dyker ofta begrepp upp som kvantitativa eller  
kvalitativa undersökningar och direkta eller indirekta metoder. Kvantita-
tiv inriktade undersökningar lämpar sig bra när man tittar på kvantitativt  
insamlad data och statistiska bearbetnings- och analysmetoder används 
(Lundahl & Skärvad, ����). Det lämpar sig inte alls lika bra för öppna  
frågor som ger många olika svar och som dessutom kan ge upphov till nya  
frågor. Då bör man istället använda sig av en undersökningsmetod som  
istället för att försöka konstatera hur världen är, undersöker hur världen  
uppfattas vara (ibid.). Det är alltså tydligt att det är den senare typen av under-
sökning som genomförts i studien, nämligen den kvalitativa. Den kvalitativa  
undersökningen kan vidare utföras med hjälp av såväl direkta som indirekta  
metoder (Ferm & Nützman, �006). Medan det är enkelt att förstå vad en 
direkt metod är kan det vara lite svårare att förstå vad en indirekt metod  
är. En indirekt metod handlar om att få frågor besvarade genom analogier  
och personliga exempel istället för med explicita påståenden och används  
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Kvalitetskriterier
Varje studie som gör anspråk på att ha ett vetenskapligt värde  
måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Vanligen benämns dessa reliabilitet och  
validitet. Enligt Kvale (���7) härstammar dessa två begrepp från  
kvantitativa studier, men även en kvalitativ studie bör bedrivas så att den 
kan granskas och bedömas utifrån dessa två aspekter. Vid kvalitativ forsk-
ning har begreppen dock en något annorlunda innebörd. I kvantitativ  
forskning står begreppet validitet för att det är rätt företeelse som studeras.  
I den kvalitativa forskningen har ordet en vidare innebörd och uttrycker  
snarare en ambition att upptäcka företeelser och uppfattningar (Lindqvist, 
�005). Vad gäller begreppet reliabilitet så innebär det att en studie utförs  
på ett tillförlitligt sätt, vilket i det kvantitativa fallet innebär att resultatet 
skall bli detsamma om studien upprepas vid ett senare tillfälle. Vid kvalita- 
tiva studier är detta dock inte nödvändigt eller alltid ens möjligt (självklart 
skulle inte de intervjuade svara exakt likadant om ett år). Här handlar det  
istället om att reliabilitet bör ses mot ”bakgrund av den unika situation  
som råder vid undersökningstillfälet” (ibid.). Här är enligt Kvale (���7)  en 
viktig kvalitetskontroll att noggrant redogöra för alla steg i studiens  
genomförande, vilket jag försökt göra genom att så ärligt som möjligt  
beskriva hur jag upplever att arbetet har förflutit. 

Ett annat kvalitetskriterium är enligt Lindqvist (�005) innebördsrikedom. 
Lindqvist refererar till Staffan Larssons text Om kvalitetskrav i kvalitativa 
studier (i Starrin & Svensson, ����) och menar att genom att redogöra för 
resultatet på ett sådant sätt att det väsentliga, men även nyanserna, fram-
träder underlättar det för att nya innebörder skall framstå.

 
 
 

med fördel i frågor som rör yrkeskunnande då de är mer effektiva för att  
sätta ord på det tysta kunnandet. För att försöka tränga in bakom den rena  
påståendekunskapen har jag försökt hålla intervjuerna så öppna som  
möjligt. Även om en intervjuguide har använts så har jag tillåtit infor- 
manterna att i förekommande fall styra samtalet och dra in på nya  
intressanta spår. Jag har haft dialog för ögonen snarare än styrd intervju.  
Där så har varit möjligt har jag även bett om konkreta exempel för att  
illustrera olika frågor.
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I redovisningen av mina resultat har jag därför använt mig av ett  
flertal citat som visar på likheter, men även skillnader. Samtidigt är det 
viktigt att resultatredovisningen håller en god struktur så att studien 
blir överskådlig och här kan det uppstå en spänning mellan innebörds- 
rikedom och struktur (ibid.). Denna spänning måste hanteras så att  
resultaten visar på en kärnfullhet som är representativ för datamaterialet  
som helhet. För att få en struktur och för att underlätta för jämförandet  
av resultaten från de olika organisationerna har jag strävat efter att bygga  
upp de tre organisationsporträtten på samma sätt. På de olika företagen  
har de intervjuade förstås svarat olika mycket på olika frågor och  
fördjupat olika resonemang men jag har i den mån det är möjligt  
använt samma struktur och rubriker för de olika organisationerna.

Styrkor.och.svagheter.
Om man kritiskt skall granska valet av metod kan man lyfta ett antal  
punkter som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Till exempel kan valet 
av organisationer diskuteras. Samtliga tre företag i studien är stora företag 
och det hade säkerligen varit intressant att även få titta på något mindre 
företag med kanske maximalt runt hundratalet anställda. Här spelar det ju 
dock in vilka som faktiskt tackar ja till att delta i studien.  Ett antal mindre  
organisationer har tillfrågats men av olika anledningar inte kunnat vara 
med. 

Även urvalet av intervjupersoner kan ifrågasättas. Önskvärt hade  
kanske varit att träffa fler i icke chefsposition, eller att urvalet av intervju- 
personer skett mer slumpmässigt i organisationerna. Antalet intervjuer kan 
också ifrågasättas. Åsikter från �-5 personer kan förstås anses vara för lite 
för att spegla en stor koncern. Det som sätter gränserna här är både vad 
som ryms inom projektets ramar, och hur pressad arbetssituationen är i  
organisationerna. Man får även ha i åtanke att det snarare handlar om att 
måla en bild av organisationerna än att ta ett exakt fotografi.

Intervjutekniken som sådan kan det också finnas synpunkter på. Egna  
tidigare erfarenheter har visat att metoden att istället för att använda band-
spelare anteckna under intervjun har fungerat bra, men det utesluter inte 
att något annat hade kunnat fungera bättre. Här har jag dock ansett att 
rutin och vana vid en viss intervjumetod ändå medför en fördel gentemot 
att testa ett för den intervjuande nytt koncept. 
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En möjlig risk med förfarandet beskrivs av Per Sällström (Sällström, ��86) 
i en biografisk notis över religionsfilosofen Martin Buber.  

”Han gav mig en blick som inte var arg men vänlig och sade: ’Om ni vill 
komma ihåg vad jag säger, varför då inte lyssna till själva orden när jag  
säger dem till er? Då kommer ni säkert att minnas deras mening.  
Medan om ni skriver ner dem för att läsa dem efteråt koncentrerar ni er på  
skrivandet och inte på vad jag har att säga. Det viktiga är att förstå vad vi 
säger till varandra, för då kommer ni alltid ihåg det. …”.

Något som slagit mig, och som jag är mycket tacksam över, är hur samtliga 
informanter öppnat sig och delat med sig av sina erfarenheter och åsikter. 
Även på områden som skulle kunna betraktas som känsliga har jag fått  
personliga och ärliga svar och funderingar.

Det som varit metoden främsta styrka anser jag ligga i konstate- 
randet att vägen till målet varit lika viktig som målet själv. Här skulle  
jag vilja hålla med Jan Sjunnesson när han skriver ”målet är ingenting,  
resan och minnena är allt” (Sjunnesson, �00�). Det faktum att jag  
kommit ut och pratat med medarbetare i olika organisationer sänder ut 
signalen att nyckelkompetensfrågan är viktig. Dessa personer har förhopp- 
ningsvis blivit mer medvetna om betydelsen av verksamhetskritisk  
kompetens. På ett av företagen har min kontaktperson på HR till och med 
berättat att efter att jag intervjuat en person i ledningsgruppen blev denne  
mycket entusiastisk och kom och ville dra igång ett arbete kring  
kompetensutveckling som HR förespråkat en tid men som prioriterats  
bort. Sådant är förstås roligt att höra!

Att.utveckla.nyckelkompetens...........

Vad.är.kunnande/kompetens?
Det säger sig självt att olika typer av organisationer anser olika typer av 
kompetens och kunskaper vara nyckelkompetens. Innan vi går närmare 
in på explicit nyckelkompetens följer först en kortare genomgång av olika  
syner på kunskap och kompetens. 

Ahrnell & Nicou (���5) definierar i boken Kunskapsföretagets  
marknadsföring (sid. ��5) kompetens som ”den samlade effekten av  
förmåga och vilja att klara av en uppgift eller aktivitet” och menar att  
kompetens har många beståndsdelar, se Figur �. 
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Det viktigaste är att inse att kompetens är något mycket mer än bara  
kunskap.

 
Figur 1 Olika delar av kompetens enligt Ahrnell & Nicou (1995)

Även Nonaka & Takeuchi (���5) vill ha ett vidare kunskapsbegrepp och 
antar Michel Polyanyi’s uppdelning i explicit och implicit/tyst (tacit)  
kunskap. Tyst kunskap är personlig och beroende av kontext och är 
därför svår att formulera och kommunicera. Polyanyi menar vidare att  
människor till stor del tillägnar sig kunskap genom att aktivt skapa och 
organisera de egna erfarenheterna. Den kunskap som kan formuleras i  
ord och siffror är alltså enbart toppen på isberget av kunnande. Att det inte 
finns någon generell teori om huruvida kunskap till sin natur är implicit 
eller explicit diskuteras av Göran Backlund (�006) i avhandlingen Om  
ungefärligheten i ingenjörsarbete.

Begreppet tyst kunskap började användas i samband med yrkes- 
kunnande av den norske filosofen Kjell S. Johannessen i mitten av 70-talet 
efter att han studerat den kunskap som konsthistoriker bygger upp i sitt  
arbete. I boken Praxis och tyst kunnande (Johannessen, ����) preciserar  
han begreppet ytterligare.

 Kunskap

 Erfarenhet

 Gott omdöme

 Färdigheter

    

 Kontakter

 Självförtroende

 Engagemang 
 och motivation

 ”Lär-aktiv”

Att kunna urskilja och bedöma

Att känna till fakta och metoder

Att lära av misstag och framgång

Att kunna göra och hantera

Att ha kontaktnät och social förmåga

Att tro på sin förmåga 

Att vilja och kunna vidareutvecklas

Att ha lust och vilja, att ha fysisk 
och psykisk energi
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Med utgångspunkt i Johannessens teorier presenteras i boken Precision 
och Improvisation (Hoberg, ���8) en tredelning av olika slags kunskap:
 
    �. påståendekunskap eller teoretisk kunskap
    �. färdighetskunskap eller praktisk kunskap
    �. förtrogenhetskunskap 

Lite kort kan dessa tre begrepp förklaras så att påståendekunskap är 
sådant man kan ta till sig genom att studera något teoretiskt, till exempel 
teorier, metoder och föreskrifter. Färdighetskunskapen är de erfarenheter 
vi tillägnat oss genom att vi varit verksamma inom en praxis, till exempel 
utövat ett yrke.  Slutligen kan förtrogenhetskunskap sägas vara den typ av 
kunskap vi får när vi övas in i en praxis genom att ta del av traditionens 
exempel och samspelet med andra inom en yrkesgrupp. 

En modell som ofta används för att förklara olika nivåer av kompetens 
är Dreyfus’ stege för kunskapsutveckling (Dreyfus, ���0). Stegen består 
av de olika stegen novis, avancerad nybörjare, kompetent, professionell och 
expert. Dreyfus använder modellen för att förklara varför riktig artificiell 
intelligens är svår att skapa så länge det handlar om att följa regler. Stegen 
är ett sätt att belysa att mänsklig erfarenhet inte yttrar sig som en förmåga 
att utifrån specifika situationer utveckla mer och mer sofistikerade regler 
utan kanske snarare tvärtom, att utifrån abstrakta regler ha en förmåga  
att hantera specifika situationer.

Döös (�00�) menar att kompetensen ligger i relationer mellan medarbetare. 
På varje arbetsplats finns interaktiva processer som bär arbetsplatsens 
kompetens och dessa processer pågår just som relationer. Förutom att 
en individ bär med sig det egna kunnandet mellan olika sammanhang 
lever och uppstår arbetsplatsens kunnande i det mellanmänskliga. I en 
kompetensbärande relation kan en individ mer än han eller hon kan 
ensam.

Vad kunskap och kompetens egentligen är skulle kunna utredas hur länge 
som helst och det är inte syftet med den här studien. För fortsättningen 
nöjer jag mig alltså med att konstatera att det finns olika typer av kunskap 
och håller mig till den grövre uppdelningen i explicit och implicit eller 
tyst kunskap eftersom jag anser det räcka för att uppfylla studiens syfte. 
Vidare menar jag att i begreppet kompetens ligger även förmågan att kunna 
omsätta kunskapen i handling och klara en uppgift eller aktivitet. 
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Djupare än så behöver inte begreppen utredas här utan jag nöjer mig med 
att citera Göranzon (�00�, sid. ��) som menar att:

 
”den här typen av öppna begrepp (kunskap, demokrati, kultur etc.)  
låter sig inte fastställas, av det skälet att oenighet om deras innebörd inte i 
första hand är en lexikografisk fråga, utan en fråga om oenighet inom de  
praxisar där de uppträder. /…/ Förståelsen av djupa begrepp kräver att 
man lever i en verksamhet.”

Nyckelkompetens
”Knowledge is the fundamental basis of competition”.  
(Michael H. Zack, i Larsson & Limber, 2006)

Hörte (���5) skriver i Organisatoriskt lärande en antologi från projektet  
Utveckling av nyckelkompetenser för individer och företag (IMIT) att ett  
företags konkurrensfördelar måste byggas upp så att de blir uthålliga 
och därmed svåra att kopiera för konkurrenter. Vägen till konkurrens- 
överlägsenhet går inte över enkla generella lösningar, där försteget snabbt 
äts upp av konkurrenterna, utan över lösningar som baseras på unika fakto-
rer eller egenskaper. Unika faktorer kan till exempel gälla i förhållande till  
marknader, till produkter eller de proceser som företaget baserar sin 
verksamhet på. Nya tekniska lösningar kan för en tid skyddas mot  
kopiering genom patent eller dylikt, men utveckling går idag mot att  
konkurrenter förmår imitera även relativt unika tekniska lösningar  
inom något år.

En av de faktorer som det är svårast att kopiera för en konkurrent är  
innovativa, unika lösningar på hur företagets verksamhet bedrivs och är  
organiserad. En satsning på humankapitalet genom kompetenshöjning på 
alla nivåer inom företaget, och som syftar till att företaget på ett effektivt  
sätt skall förmå hantera snabbt föränderliga betingelser, utgör ett viktigt  
bidrag till att skapa sådana svårimiterade konkurrensfördelar. Några  
standardlösningar för hur detta skall ske finns dock inte. Varje företag  
måste finna sin unika lösning, baserad på de egna förutsättningarna. Att 
göra som alla andra skapar inte någon konkurrensfördel.



��

Med utgångspunkt i detta menar Hörte (ibid.) att en organisation har 
ett antal nyckelaktiviteter. Nyckelaktiviteter beskrivs som det som måste  
göras (aktiviteter) och som måste pågå (processer) för att kunna förverkliga  
organisationens operationaliserade strategier.

Nyckelkompetens blir således den typ av kompetens som behövs för att på 
ett effektivt sätt kunna utföra nyckelaktiviteterna, på kort och på lång  
sikt, i olika delar och på olika nivåer i organisationen.

Nyckelkompetensen kan alltså sägas vara den kompetens som har ett  
avgörande inflytande på företagets resultat och framgång  
(Bengtsson & Daniels, �00�). Om en person med nyckelkompetens av  
någon anledning försvinner från organisationen kan det få fatala följder, 
både i form av förlust av kunskap och eventuell minskad produktivitet 
på grund av det, men även i form av stora kostnader för att rekrytera  
och/eller lära upp en ersättare. Bengtsson och Daniels lägger dock i  
begreppet nyckelkompetens att förutom att en person med  
nyckelkompetens lämnar ett tomrum efter sig om han eller hon  
försvinner så ska personen även utgöra någon form av talang. De  
talar om lovande förmågor och att det ”i grund och botten  
handlar om personer med kapacitet att inom en given tidsperiod ta ett  
eller flera steg” (ibid., sid.58).

Nyckelkompetens kan vara av många olika slag. Även om företagets  
huvudverksamhet är att tillverka bilar kan ju viktig nyckelkompetens  
finnas på till exempel personalavdelningen. Terry Hill vid London  
Business School har introducerat begreppen qualifier och order  
winner (Hill, �000) för att beskriva olika typer av konkurrensfaktorer  
hos företag och produkter. En qualifier är en egenskap eller kompetens ett  
företag eller en produkt måste uppvisa för att ha möjlighet att konkurrera 
på en viss marknad. En order winner är sedan den egenskapen som gör  
att kunden väljer just den här produkten eller just det här företaget, helt  
enkelt gör företaget till en vinnare. Analogt kan man tänka sig att olika  
typer av nyckelkompetens kan utgöra qualifiers respektive order winners 
för en organisation. Till exempel skulle en qualifier-nyckelkompetens 
för en mäklarfirma vara att överhuvudtaget ha auktoriserade fastighets- 
mäklare, medan en order winner kan vara att ha mäklare som är duktiga på 
affärsmannaskap och kan sälja in företaget hos presumtiva kunder.
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Nyckelkompetens.och.strategi
Kompetens som en strategisk fråga tas upp av Nonaka & Takeuchi (���5) 
och Hörte (���5) som bägge tar upp det resursbaserade (Resource- 
Based) perspektivet. Den resursbaserade skolan fokuserar på relationen  
mellan hur företag förmår att utveckla och utnyttja sina interna resurser  
och skicklighet, och de möjligheter och risker som företag möter i sin  
yttre omgivning. Företagets “förmågor” kan analyseras efter hur väl de  
förmår att utnyttja (bygga upp och kombinera) sina resurser. Enligt Hörte 
(ibid.) finns det klara paralleller mellan det resursbaserade perspektivets 
syn på förmågor och det som Prahalad & Hamel (���0) benämnt core  
competencies. 

“Core competencies are the collective learning in the organization,  
especially how to coordinate diverse production skills and integrate  
multiple streams of technologies”.

If core competence is about harmonizing streams of technology, it is also 
about the organization of work and the delivery of value.” (sid. 82)

Begreppet ”core competencies” är enligt Hörte således nära för- 
knippat med lärande inom organisationen. Dock inte i första hand med 
ett individuellt/personligt lärande utan med ett organisatoriskt lärande.  
Lärandet syftar till att förbättra företagets förmåga att utnyttja sina  
resurser och aktiviteter för att skapa långsiktig konkurrenskraft och  
lönsamhet. John McGee (i Cummings & Wilson, �00�) liknar strategi 
vid att orkestrera kunskap (”orchestrating knowledge”) och menar att  
konkurrensfördelar alltmer kommer att baseras på kunskapsbaserade  
aktiviteter. Informationsprocesser och kunskapsnätverk som under- 
lättar för organisatoriskt lärande, samt förståelsen för de interna nätverkens  
betydelse som kunskapsbesittare och kunskapsspridare är nödvändiga  
element för att lyckas med ”knowledge management”.  

Även Bengtsson & Daniels (�00�) tar upp problemet med att  
attrahera och behålla nyckelkompetens som en strategisk fråga och menar 
att man de senaste åren sett en förskjutning i personalavdelningens roll, 
där den har gått från att vara en administrativ stödfunktion till att vara en  
strategisk partner. Det handlar om att se till hela kompetensförsörjnings-
processen. Även under seminariet Det psykologiska kontraktet tar huvud-
projektledaren för Ingenjörsvetenskapsakademins program �F, Gunn  
Johansson, upp att HR kommer att bli allt viktigare ur strategisk synpunkt 
för att göra goda affärer.
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Lärande.i.organisationer
Begreppet lärande organisation introducerades enligt Svedberg (�00�) 
av Harvardprofessorn Chris Argyris för att fokusera potentialen i det  
gemensamma eller kollektiva lärandet. Hörte (���6) publicerar  
följande figur, se Figur �, för att beskriva en lärande organisation och  
påpekar samtidigt att det är skillnad mellan individuellt lärande i en  
organisation och en “lärande organisation”. Företagets kompetens är 
inte densamma som den aggregerade kompetensen hos medarbetarna.  
På samma sätt är det inte nödvändigtvis så att bara för att det finns ett  
betydande inslag av individuellt lärande i en organisation, så är organisa-
tionen att betrakta som en lärande organisation. 

Individens lärande 
Traditionell utbildning 
“Lära i arbetet” 
Seminarier

Företagskultur 
Kommunikationsklimat 
Information 
Värderingar

Struktur 

       Figur 2 Lärande organisation enligt Hörte (1996)

Organisation            System 
Hjälpmedel              Informationsteknologi 
Kvalitets- och verksamhetsstyrning
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Vidare finns enligt Hörte ett antal faktorer som krävs för att en människa 
ska kunna utveckla ett positivt lärande i arbetet, nämligen:

-Ett handlingssammanhang. Arbetet måste erbjuda viss omväxling eller 
förändring; antingen genom en planerad variation, till exempel rotation 
mellan olika arbetsuppgifter, eller genom ett problemlösningsansvar.

-Mål för och modeller över verksamheten. Målen ger återföringen  
mening; de möjliggör för människan att avläsa utfallet av sina åtgärder och 
ger vägledning för bedömning om hon behöver agera.

-Frihetsgrader eller handlingsutrymme. Lärande förutsätter att den  
enskilde utifrån sin analys av situationen och sina mål och behov, kan  
utforma en handlingsplan.

-Återföring. Har insatserna bidragit till måluppfyllelsen?

-Reflektion. Efter att ha planerat, agerat och fått återföring är reflektion 
över vunna erfarenheter nästa steg i lärprocessen.

-Ett socialt sammanhang. Reflektionsprocessen kan ofta stödjas om den 
sker i en grupp där arbetskamrater stämmer av sina erfarenheter, nyanserar 
och rättar tolkningar. Grupprocessen har också fördelen att den leder till 
en kollektiv kunskap. 

När det gäller kollektiv kunskap talar Wilhelmsson (���8) om en  
gemensam tolkningsprocess och menar att för ett lyckat kollektivt  
lärande krävs att allas erfarenheter tas tillvara oavsett position. Jämlika  
värden måste betonas såsom:

-Frihet att tala öppet utan rädsla för bestraffning.

-Jämlikhet genom att vars och ens mening prövas mot andras mening, inte 
mot andras maktposition.

-Respekt för andras mening och ödmjukhet gentemot egen.

Ett exempel på när detta inte fungerat kommer från Berner (����, sid. 
���) som intervjuat en yrkeslärare och tidigare verkstadsarbetare:
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”Jag har ju själv konfronterats med många konstruktörer och  
ingenjörer som är tekniskt kunniga, men fullkomligt opraktiska. De satt  
och konstruerade verktyg som jag i min tur skulle göra på verkstadsgolvet. 
Jag gick in och sa, att det här är en omöjlighet. Det går inte. Det fungerar 
aldrig, det här. 

Då körde de mig på porten och sa, att du skall inte komma till oss och tala 
om för oss hur verktygen ska ritas. Då jobbade jag efter den ritning som 
de hade gjort. Sedan gick jag in och sa, titta nu här och se hur det ser ut. 
Det gick inte alltså. …”.

Något som påpekas från flera håll (Bengtsson & Daniels, �00�, Döös, 
�00�, Ferm & Nützman, �006 m.fl.) är problematiken med att  
utbildning i arbetslivet företrädesvis sker skilt från arbetsplatsen och  
frikopplat från verksamheten genom exempelvis kurser och  
seminarier.  Här uppstår ofta ett transferproblem när deltagarna skall ta  
med sig de nyvunna kunskaperna tillbaka till arbetsplatsen. Döös 
(�00�) talar om en åtskillnad mellan att arrangera lärtillfällen 
och att organisera för lärande i vardagen. Med detta menas skill-
naden mellan att på en arena skiljd från vardagens arbete ha re-
serverat tid för någon aktivitet med syfte att just lära respektive  
att ”organisera arbetsuppgifter och deras utförande så att de bidrar till 
kvalificerande erfarenheter i det vardagliga arbetet” (sid. 80).

Förutom traditionell undervisning krävs alltså former för lärande i  
vardagen och utbildning som fokuserar på de erfarenhetsbaserade delarna 
av kompetensen (Backlund, �006, Ferm & Nützman, �006, Bengtson 
& Daniels, �00� m.fl.). Erfarenhetsbaserat lärande sker ofta när vi inte 
har för avsikt att specifikt lära något. De är dock viktigt att skilja mellan  
erfarenhet och att lära genom erfarenhet. Erfarenheter tas enligt Göranzon 
(�00�) bäst tillvara genom reflektion över exempel från det egna arbets- 
livet, eller från konsten. Det finns en rad olika former och metoder för att 
arbeta med erfarenhetsbaserat lärande, till exempel olika former av mentor-
skap och coachning, jobbrotation, att sitta med i referensgrupper etc. Enligt  
Granelund och Häggström (�006) är ett av de vanligaste sätten att över-
föra erfarenheter och tyst kunskap då en nyanställd får möjlighet att  
arbeta nära sina kollegor. Vidare menar de att det är i interaktionen mellan  
människor som erfarenheter överförs, men att tendenserna inom före-
tagsvärlden är att mycket av interaktionen istället skall ske med hjälp 
av tekniska hjälpmedel. En metod för att aktivt arbeta med erfarenhets- 
överföring och utveckling av det egna omdömet, Dialogseminariemetoden,
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har arbetats fram av Bo Göranzon och Maria Hammarén i samarbete med 
föreget Combitech Systems. Metoden och dess framväxt finns beskriven 
i avhandlingen Ledtråd i förvandling – om att skapa en reflekterande praxis 
(Hammarén, ����). Ellström (���7) påpekar dock att erfarenhetslärandet 
inte står på egna ben utan måste integreras och stödjas med olika former av 
planerade utbildningsinsatser. 

Samtidigt måste lärande och kompetensutveckling utgå från den enskil-
de individen och det är svårt att beordra fram (Ahrnell & Nicou, ���6). 
Här måste alltså ledningen skapa förutsättningar för utveckling för att få 
en lärande organisation. Det gäller att locka fram lärandet hos individer-
na. Men det är stor skillnad på att släppa individerna ”fria” och att med-
vetet styra lärande. Detta påpekar även Dorothy Struthers från Teacher  
Research Foundation i Storbritannien i en intervju (i Ferm &  
 
          –Manage it consciously, rather than let it happen!

Kultur.och.motivation
Organisationens kultur har också betydelse för lärandet i organi-
sationen. Företagskultur definieras av Nationalencyklopedin som  
”den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknas ett  
företag eller annan organisation” (NE, Företagskultur). Att ha en kun-
skapsvänlig kultur har i en artikel publicerad i tidsskriften Sloan  
Management Review (som ges ut av MIT Sloan Management School)  
skriven av Davenport Long och Beers (���8) visat sig vara en viktig  
faktor för att lyckas med kompetensutveckling. Det är också en av de  
faktorer som är svårast att skapa om den saknas. Undersökningen baseras 
på �� företag som alla gjort en större satsning på kompetensutveckling.

Cook (i Turegård et al, ����) menar att kultur och kommunikation  
egentligen är två sidor av samma mynt, och det är dialogen som  
knyter dem samman. Dialog uppträder enligt Cook i flera former. Den 
inre dialogen är det samtal en person för med sig själv och den med-
verkar till att bygga upp en god grund för bedömningar, omdöme och 
förmåga att hantera det oförutsedda. Oro, för till exempel den egna 
positionen på arbetsplatsen, hämmar den inre dialogen och därmed  
lärandet. För att få lärande och kompetensutveckling till stånd krävs 
motivation hos den eller de som skall utvecklas. Ahl (�00�) menar att  
motivationsteorier innehåller en maktdimension och marginaliserar dem  
som etiketteras som ”omotiverade” det vill säga de som önskar något 
 

Nützman, sid. 60): 



�5

annat än att studera. Vuxnas motivation att vidareutbilda sig (eller brist  
på sådan) måste ställas i relation till dem som formulerar problemet. Vem 
önskar att vuxna ska utbilda sig, hur och varför?

För många är det säkerligen en belöning att få åka iväg och gå en kurs 
eller delta i en konferens, men vilka motivationsfaktorer finns för  
kompetensutveckling på arbetsplatsen och lärande i det dagliga  
arbetet? Petersson (�006) som drivit ett projekt enligt ”lärväxt 
konceptet”�  pekar på att ett starkt motiv för engagemang i kompetens- 
utvecklingen kan vara känslan av att få vara med och förbättra den egna  
arbetsplatsen. Petersson menar dock att belöningens betydelse för  
motivationen och prestationen varierar. För vissa är den inre tillfredställelsen 
att få vara med och påverka en tillräclig motivationsfaktor, andra kanske  
motiveras mer av yttre belöningar.

Att.ta.vara.på.talang

”Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa 
exceptionellt hög prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella 
färdigheter och intensiv träning”.  (D. K. Simonton 1999, i Göranzon & 
Mouwitz 2006)

Ovanstående citat används av tennistränaren Carl-Axel Hageskog�  för att 
definiera en talang. Hageskog har varit ansvarig för elitsatsningen inom 
svensk tennis och arbetat med fler kända svenska spelare. Enligt Hageskog 
anses talang inom tennis vara detsamma som att vara fysiskt väl utvecklad, 
vilket han anser vara en felaktig tolkning av begreppet. För att få talang att 
blomma ut är viljan en avgörande faktor och miljön är avgörande för att 
tända eller släcka utövarnas vilja. I miljön ingår bland annat coachen och 
coachens arbetssätt. Coachen måste för att lyckas leda en individ mot ett 
mål möta henna där hon är och sedan börja där. 

”För att verkligen kunna hjälpa någon måste jag förstå mer än hon, 
men framförallt förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper min  
merkunskap henne inte alls”. (Søren Kierkegaard, ibid.)

�Lärväxt är ett koncept som utvecklats av Encell i Jönköping och bygger på fem  
kriterier: kompetensutvecklingen ska ske på arbetsplatsen, i ett arbetslag som  
samlas kring en eller flera uppgifter tillsammans med en handledare eller mentor med  
någon form av belöning för utfört arbete, ett av alla accepterat incitament (Petersson, �006) 
�I texten ”Hur vårdas talanger?” i Göranzon & Mouwitz (�006)
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Hageskog arbetar enligt något som han kallar för nyckelteorin som går 
ut på att kartlägga alla aspekter som ingår i uppgiften (tennisspelet) och  
sedan värdera individens starka och svaga sidor. Sedan ska man satsa på 
att utveckla det man är bra på, det vill säga har du en stark forehand är 
det den du ska satsa på att utveckla, eftersom det är på den du kommer 
att vinna matcher. Den dagen du börjar satsa på att bli den komplette  
spelaren, har du slutat att egentligen träna på någonting alls!

Kjell Fagéus, klarinettist och pedagog vid Kungliga Musik- 
högskolan i Stockholm skriver i sin text Hur vårdas talanger inom  
konstnärliga utbildningar? (i Göranzon & Mouwitz �006) om hur man inom 
musikutbildningen hanterar talanger och om vilka baksidor mäster-lärling- 
undervisning kan föra med sig. Fagéus menar att varje elev måste få  
utrymme att utveckla sitt språk och skapa en positiv tro inför framtiden.  
Han gör analogin till när man vill få en lampa att lysa så bör man inte en-
bart bry sig om hur själva lampan fungerar utan även se till att proppskå-
pet är ok och att det finns en elleverantör. Idag blir det enligt Fagéus ofta 
så att undervisningen koncentreras på själva lampan och elever som redan 
har ett fungerande ”proppskåp” och en ”elleverantör”, dvs. motivation 
och drivkraft och tidigare goda erfarenheter blir framlyfta som talanger, 
medan andra onödigt sätts åt sidan.

Detta bekräftas också av tennistränare Hageskog som när han fick se  
enligt vilka kriterier tennisspelare i England plockas ut som talanger 
snabbt kunde konstatera bara ett fåtal av de svenska världsstjärnorna hade 
klassats som talanger genom denna listning. Det finns alltså en fara i att 
ha en alltför statisk syn på vad som gör en talang.

En.förändrad.arbetsmarknad

”Det moderna arbetslivet kännetecknas av föränderlighet, individua- 
lisering, gränser upplöses och tidspress och obalans mellan arbetssfär och 
privat sfär. Det blir samtidigt allt svårare att prata generellt om vad som 
händer när det gäller arbetsvillkor. Det sker så väldigt olika saker för 
olika grupper och olika arbetsområden. Vi ser ökade skillnader mellan 
grupper.”(Annika Härenstam, Arbetslivsinstitutet, i Utbult, 2002)
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Bengtson & Daniels (�00�) refererar till en mängd författare som pekar på 
att arbetsmarknaden är inne i en fas av förändring som kommer att påverka 
såväl företag som den enskilde individen. Nonaka & Takeuchi (���5) talar 
om ett ”war of movement” där din framgång är beroende av att du snabbt  
kan anpassa dig till marknadstrender och förändrade kundönskemål. 
Kenneth Abrahamsson (i Borgström & Gougoulakis, �006) pekar på 
en rad kraftfulla förändringar på den svenska arbetsmarknaden under 
���0-talet. Enligt Svedberg (�00�) finns det inget som tyder på att dessa 
”förändringens vindar och kastbyar kommer att bedarra” (sid. �7�) utan 
det kommer i framtiden vara ett normalt tillstånd snarare än ett tillfälligt 
undantag att arbeta i och med förändring. Trots det är det enligt Rubenowitz 
(�00�) naturligt att individen intar en reserverad eller negativ attityd till 
förändringar, i alla fall om dessa inte kan garantera samma status och 
trygghet som i dagsläget, vilket sällan är fallet.  
 
Både Hans K. Krona (����) och Abrahamsson (i Borgström &  
Gougoulakis, �006) menar att vi är på väg in i ett nätverkssamhälle där vi via  
datorer etc. kommer ha en obegränsad tillgång till information och där 
en medarbetares informella kunskapskapital bestäms av de nätverk hon 
deltar i vid sidan av arbetet. Krona går så långt som att kalla Internet för 
”den nya tidens löpande band” (sid. �6) och menar att detta nätverks- 
samhälle kan erbjuda oanade möjligheter men det kommer att krä-
vas ett nytänkande inom alla områden för att vara framgångsrik. För att  
kunna hävda sig i en global konkurrens måste människor utbildas till 
att vara självständiga och mångkunniga, kritiskt granskande och kreativa  
entreprenörer samt besitta en hög emotionell intelligens. Få kom-
mer att ha det som vi idag kallar tillsvidareanställning. Trots det vill  
Krona slå ett slag för att det livslånga lärandet skall bli mer än läpparnas  
bekännelse. Till följd av att tillsvidareanställning kommer att erbjudas till  
allt färre ställs högra krav på individen att ta ansvar för sin kompetens- 
utveckling och karriär (Bengtsson & Daniels, �00�). Den enskilde  
måste se till att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom en hög grad  
av anställningsbarhet.

Vi ser även att det kommer krävas en allt högre formell utbildning. Ma-
ria Mårtensson (i Utbult, �00�) skriver att kunskapskraven för �000-talets  
arbetare i en flygplansfabrik av ansvariga på företagsnivå sammanfattats 
med ord som att ta ansvar och initiativ, kunna arbeta självständigt och ha 
goda kunskaper i svenska och engelska. En bilfabrik vill att bilbyggarna  
vid bandet ska ha en gymnasieingenjörsutbildning. 
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En orsak till att arbetsgivaren kräver längre utbildningstid sägs vara 
att de vill ha en garanti för att de anställda har lärt sig att lära. McGee  
(Cummings & Wilson, �00�) menar att kunskapsmarknaden har ökat 
dramatiskt de senaste �5-�0 åren. Samtidigt har produktionen av kun-
skap gått från att vara en ”cottage industry” till att vara en industriell  
aktivitet. Som exempel nämns outsourcing av till exempel IT-system, 
som många företag tidigare försökt sköta i egen regi, men där den egna  
kunskapen snabbt blivit utkonkurrerad av företag med just IT-system  
som sin huvudkunskap.

Det.psykologiska.kontraktet
Samtidigt minskar lojaliteten på arbetsmarknaden och de anställda har  
andra förväntningar än förr på arbetsgivaren när det gäller karriär- 
planering, ledarskapsstil, belöningar, motivation och arbetstid (Bengts-
son & Daniels, �00�). Ahrnell & Nicou (���5) talar om att kunskapsfö-
retagens proffs i första hand är lojala mot sin egen kompetens och först i  
möjligtvis andra hand mot företagen. Vid sidan av det traditionella  
anställningskontraktet talar man nu även om det psykologiska kontraktet 
(Bengtsson & Daniels, �00�), vilket även var titeln för ett seminarium  
inom Ingenjörsvetenskapsakademiens program �F (Framgångsrika Friska  
Företag) i december �006. 

Det psykologiska kontraktet är ett relationsbaserat kontrakt och  
beskriver den subjektiva sidan av en relation. Enligt Bengtsson &  
Daniels (�00�) handlar det psykologiska kontraktet alltså om individens  
förväntningar gällande överenskommelser och villkor. Därför kan man 
inte heller vara helt säker på vad kontraktet innehåller förrän det bryts.  
Sture Nordh, ordförande för TCO, menar vid ovan nämnda seminarium att  
konsekvensen av att bryta det psykologiska kontraktet både kan vara  
ohälsa hos den enskilde individen, men även förlorat engagemang i arbetet.  
Samtidigt påpekar han att det ju faktiskt är det formella kontraktet som  
gäller vid tvist och förespråkar därför öppenhet och samtal kring frågor  
rörande det psykologiska kontraktet.
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Porträtt.Posten.

Om.företaget.och.intervjuerna
Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och 
logistiktjänster. Med drygt �0 000 medarbetare och en omsättning över 
�5 miljarder kronor är Posten också en av Sveriges större koncerner. 
Moderbolag i koncernen är Posten AB som ägs av svenska staten. Via ett 
nätverk av dotterbolag och samarbetspartners förmedlar Posten brev och 
paket till övriga Norden och resten av världen. Posten har statens uppdrag 
att tillhandahålla en rikstäckande postservice till �,5 miljoner hushåll och 
�00 000 företag fem dagar i veckan året om. Varje dag hanterar Posten över 
�0 miljoner försändelser. Nästan alla Sveriges företag och privatpersoner 
har någon form av kundrelation med Posten. Företagskunderna står för 
mer än �0 procent av intäkterna. Posten har även statens uppdrag att 
erbjuda en rikstäckande kassaservice, vilket fullgörs genom dotterbolaget 
Svensk Kassaservice. 
 
Ett av Postens dotterbolag är Poståkeriet Sverige AB, som har en 
egen ledning och egen styrelse. Poståkeriet tillhandahåller transport-
tjänster till postens olika enheter, i konkurrens med övriga transport- 
leverantörer på marknaden. Bolaget är uppdelat i fem åkeriområden, Väst, 
Öst, Mitt, Stockholm och Nord. Den viktigaste funktionen i ett åkeri- 
område är platskontoren, här finns chaufförer, transportledare etc. De har 
alla ett resultatansvar, ”det är här det händer”. Övriga funktioner i åkeri-
området kan egentligen sägas vara stödfunktioner till platskontoren.

Studien tittar dels på perspektivet koncernen som helhet på en mer över-
gripande nivå, dels på dotterbolaget Poståkeriet. Totalt har tre intervjuer 
utförts. Ytterligare två anställda har via mail besvarat ett urval av frågorna 
skriftligt. Bland informanterna återfinns personalchefer både från huvud-
kontoret och från Poståkeriet, representanter från HR samt en chaufför 
inom Poståkeriet.
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Om.nyckelkompetens
 
”Nyckelkompetens är den kompetens som är nödvändig för att driva  
företaget vidare, det behöver inte göras svårare än så.”  
(Personalchef )

Nyckelkompetens för verksamheten är på sitt sätt alla, ingen kan bara  
försvinna utan att verksamheten påverkas. Vad som är nyckelkompetens 
är mycket en definitionsfråga, och en värderingsfråga. Själva begreppet 
är kanske inget man använder i det dagliga arbetet. Sen beror det ju på 
hur man ser på nyckelkompetens också säger en annan av de intervjuade. 
Hon skulle vilja definiera nyckelkompetens som sådan kompetens som tar 
lång tid att utveckla, och som man inte bara kan ”handla på stan”. Det 
finns inte så många sådana på Posten. Posten har många specialister, till  
exempel jurister men dessa kan man å andra sidan ”handla på stan” så på  
så sätt är den kompetensen inte verksamhetskritisk. 

”Om något är verksamhetskritiskt eller ej är helt enkelt  
beroende på hur lång tid det tar att sätta in en gubbe där!”  
(HR)

En fara är enlig en av de intervjuade att för mycket tänka att man kan 
köpa kompetens på stan eftersom det ju tar tid att utveckla de tysta delarna 
av kompetensen. Även om man kan rekrytera juristkunskap relativt lätt 
blir det ju problem om ALLA jurister skulle försvinna samtidigt eftersom  
ingen av de nya har känslan för verksamheten. Egentligen kan man alltså 
säga att det handlar om två typer av nyckelkompetens, den tysta verksam-
hetsspecifika kunskapen och den formella specialistkunskapen.

Vissa system är affärskritiska och här kan ju systemtekniker anses vara 
nyckelkompetenser, då de egna systemen är komplexa och tar tid att sätta 
sig in i. Just IT-kunskap är ett kompetensbehov som blivit allt viktigare 
med åren. Det finns även vissa specialister inom logistik som inte bara 
kan ersättas av vem som helst med logistikkunskap (som man kan få tag i  
relativt lätt) och dessa kan också vara nyckelkompetenser. Generellt  
kan man säga att kompetens som är svår att ersätta på kort sikt anses vara 
nyckelkompetens. Idag råder det till visst del brist på chaufförer och även 
analytiker kan anses vara en bristvara på sitt sätt.
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”Den viktigaste kunskapen i jobbet? Det är att veta ”vad som  
gäller”. Små saker. Hur långt ska man till exempel gå för att söka ett  
paket? I optimalfallet finns någon på företaget när man kommer dit som 
tar emot paketet. Men om det t.ex. är lunchstängt? Står det en skylt att 
det är lunchstängt med tidsangivelse får man komma tillbaka senare, 
men om det inte gör det, ja då lämnar man en lapp och så får kunden  
hämta paketet på ett utlämningsställe. Andra småsaker som man lärde sig  
efterhand var till exempel att hitta i de olika områdena, känna till  
smarta genvägar eller veta vilka kunder som hade just suspekta lunchtider.”  
(Chaufför, Poståkeriet)

 
AFFÄRSMÄSSIGHET är något som flera av de intervjuade nämner. Det 
handlar om förståelse för kundernas behov. Det är kundernas behov och 
värderingar som påverkar och belönar oss. Utan kunder, inga Posten- 
tjänster så utan professionellt arbete med affärsmässighet finns inget  
behov av Posten. Det här är något som genomsyrar hela verksamheten och  
påverkar kompetensbehovet överallt. 

Ett praktiskt exempel är på Poståkeriet där man jobbat med att bygga 
upp en central affärsstödsenhet centralt och motsvarande funktion ute 
i åkeriområdena. Tidigare har man inte haft någon egen säljfunktion.  
Säljarna på Postens stora marknads- och försäljningsavdelning har haft 
en bred produktportfölj med både brev, paket och så vidare Pallar, som  
Poståkeriet har ett processansvar för, var inte säljarna så bra på. Det 
fanns ett behov av kompetens. En drivande faktor blev att Marknad &  
Försäljning knappt sålde pall utan poståkeriet sålde själva, nästan lite i  
lönndom. Eftersom sälj inte är deras område egentligen stod de sig slätt  
mot många konkurrenter. Alltså har man gjort denna offensiva satsning  
och även rekryterat kompetens.

MÅNGSIDIGHET Det är viktigt att vara medveten om att om 
du exempelvis är controller så krävs det mycket mer än ekonomi- 
kunskaper. Är du till exempel chef är pedagogisk förmåga bra. Du 
blir helt enkelt starkare i din roll om du har andra kunskaper också.  
En av de intervjuade gör här en jämförelse med vissa företag som gjort 
branschglidningar, exempelvis elbolag som nu även levererar bredband.  
På samma sätt måste individer idag göra kopetensglidningar, ingenjörer  
behöver  till exempel ofta kompetens även inom organisation och  
verksamhetsutveckling.
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”Man behöver inte vara superspecialist på alla områden, men får heller 
inte bli för ytlig.” (HR)

FLEXIBILITET OCH DRIV Flexibilitet och stresstålighet nämns också 
som viktiga egenskaper liksom egen drivkraft och självständighet.  Det är 
viktigt med frihet och initiativ. Man måste våga gå utanför ramarna och 
vara kreativ. Den tanken är dock inte lätt att föra ut. Utan styrka och eget 
driv kan man inte heller konkurrera i en tuff värld utan förmåga att arbeta i  
projekt, tillsammans med andra.

”Unik kompetens för Posten? Personer som har förmågan att 
röra sig mellan olika områden. Det är en styrka att kunna  
röra sig från systemnivå till ledning och tala allas språk. Man  
måste kunna röra sig över gränserna och ju fler som kan det desto bättre.”  
(HR)

BALANS Något som också nämns som en nyckelkompetens är balans i 
livet. Jobbet får inte vara allt utan det är viktigt att ha komplementära  
intressen och behov. För många av arbetena inom Posten är dessutom 
en god fysik en förutsättning för att orka och vilja. Att medarbetare med  
balans i livet presterar bättre anser även Pär Lager från Talarforum  
(Andersson, �006) och menar att fler och fler börjar inse det ekonomiska 
värdet av detta.

Att.identifiera.nyckelkompetens
Det handlar om att hela tiden identifiera och säkra upp nyckel- 
kompetenser och planera på några års sikt. Man måste ha koll och  
anpassa från situation till situation. Egentligen är detta inget nytt, många 
jobbar nog redan med det säger en av de intervjuade. Det handlar om  
att ta makroperspektivet och bryt ner det i mikroperspektiv.

”Vad har vi idag? Ok vi har bara 2 av de fem kompetenser vi behöver 
om två år, hur ska vi göra då? Vi kan utveckla medarbetare men oops det 
fanns visst bara två att utveckla, då måste vi kanske rekrytera den sista 
kompetensen. Har vi budget för det? Kanske någon som går i pension om 
ett år, ja men då kan vi ta in någon med den kompetensen där osv. Och 
om vi ska utveckla kompetensen, hur ska vi göra då? Ska personen i fråga 
gå en kurs, få en coach, vara ryggsäck åt någon, mentorskap, e-learning…”  
(HR)
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Nyckelkompetensfrågan jobbar man mycket med, främst inom ledar/
chefsförsörjning. En av informanterna anser att Posten har bra koll 
på sina nyckelkompetenser. Det finns en förteckning som uppdateras  
årligen. När helt ny kompetens behövs rekryterar man, internt eller 
externt.

På frågan vad medarbetarna tycker om sättet att arbeta med 
nyckelkompetens, svarar en av de intervjuade att vad hon och jag 
talar om här och nu säkert är ljusår ifrån hur det ser ut längst ut i 
organisationen. Det är dock viktigt med en vision, att skapa möjlig-
heter för företag och industri. 

Kompetens.i.organisation.och.grupp
Angående skillnaden mellan att arrangera lärtillfällen och att organisera 
för lärande i det dagliga arbetet, så nickar en av de intervjuade gillande 
och menar att det är ju medarbetarna som är den viktigaste konkurrens-
fördelen och kommer att bli det i ännu större utsträckning. Effektiva 
produktionsprocesser etcetra räcker inte. Det gäller att ha rätt individer  
som är villiga att utvecklas åt olika håll. En annan av de tillfrågade tror inte  
på ”organisera för lärande”. Det sker ändå i de fall där det är möjligt. Efter-
som tekniken utvecklas, arbetsområdena ändras, man ofta omorganiserar 
och medarbetarna får ändrade eller utökade uppgifter blir det svårt. 
 
Att röra sig i företaget är en fördel och att växla mellan att ha generalist- 
och specialistroller. Det är inte alltid man kan köpa all utbildning 
på stan utan man måste sträva efter lärande varje dag. Det kan vara 
genom att delta i projekt, genom att vikariera för någon annan, 
jobbrotation, studiebesök som man berättar om för sina kollegor 
etc. Intern rörlighet ger större utväxling av kompetensutveckling.  
 
Nyckelpersoner
En av de intervjuade menar att nyckelkompetens är ett lite snävt begrepp. 
Egentligen kan man dela in det i två kategorier, nyckelkompetens för 
verksamheten och nyckelpersoner. Vad som gör någon till en nyckelperson 
är ibland väldigt personliga saker. Med en viss person flyter allt på bra men 
med någon annan blir det grus i maskineriet. Det handlar om värderingar 
och ett förhållningssätt. Någon som inte sitter strategiskt kan visa sig vara 
en nyckelperson då det i vissa fall kan bli en form av dominoeffekt när 
någon försvinner som når till strategisk nivå.
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”Poståkeriet har flera affärskritiska funktioner men jag har svårt att se att 
det är någon person som är så viktig att allt skulle rasa om någon försvann.”   
(Personalchef )

Man försöker alltid ha en plan för att kunna ersätta en person med 
nyckelkompetens, det vill säga egentligen vill man inte ha nyckelpersoner 
utan satsa på breddning av deras eventuellt unika kompetens. En av de 
intervjuade säger dock att man ganska ofta istället har blivit beroende 
av konsulter när man förlorat en nyckelperson och inte har överfört 
kompetens till andra. I vissa fall har det rört sig om längre tidsperioder och 
ibland har beroendet till och med permanentats utan annan åtgärd. Om 
en nyckelperson ingår i ett mindre team är ambitionen att denne person  
delar med sig så mycket som möjligt och dessutom jobbar mer på tvären,  
när så är möjligt. Det är ett sätt att sprida kompetens i det dagliga 
arbetet. 

Säkerställa.nyckelkompetens
Posten har ju funnits länge och egentligen har man under alla år jobbat 
med kompetensutveckling men många gånger har det varit lite ad hoc 
och kanske inte så genomtänkt. Kompetensutveckling har lite varit 
något man fått som belöning etc. och ingen särskild strategi har funnits 
för nyckelkompetens. Idag är det i alla fall mer behovsstyrt, det finns 
en röd tråd i allt. Utvecklingssamtalet är en viktig del, kopplat till 
verksamhetsplanen. Man måste även titta ut i omvärlden, �0�0 hur ser det 
ut då? Utvecklingssamtalet leder fram till ett så kallat medarbetarkontrakt 
där även utvecklings- och utbildningsbehov finns med. 

”Det är svårt att planera för att säkerställa nyckelkompetens. Det  
kostar ofta mer än det smakar att ha mycket omfattande planer. 
Jag ser bättre effekter av kompetensutveckling för dem som vill/söker  
sådan och ständig utveckling i arbetet. Med den snabba förändring som  
råder just nu lär sig väldigt många medarbetare nya saker hela tiden.”   
(Personalchef )

När det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling arbetar  
Posten med befattningsbeskrivningar och kompetensmatriser. I kompetens- 
matrisen kan man hitta vilka egenskaper/kompetenser som krävs för 
en viss befattning/roll. I den fördjupade beskrivningen står det sen  
förklarat lite mer vad som faktiskt menas samt hur man kan utveckla den  
egenskapen. 
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Vad innebär det till exempel i praktiken att vara flexibel och hur kan man 
utveckla det? Från chaufförshåll påpekas att kompetensmatriserna var lite 
konstiga.

”De innehåller en massa ’nödvändiga krav’ som alla upp- 
fyller (som att ha körkort och kunna svenska) sen finns en hel del  
’optional krav’ som att agera affärsmässigt (till exempel fråga kunder som  
använder Posten för brev om de inte är intresserade av en lösning för paket  
också). Problemet är att det här är omöjligt att kolla om någon verkligen  
uppfyller så man kan bara svara Ja under utvecklingssamtalet om man 
vill. Jag tror i och för sig att de flesta är ärliga men ibland är det lite 
att ’ja du har ju jobbat så länge så det här gör väl du, vi kryssar i Ja’.”   
(Chaufför Poståkeriet)

Utbildningsbehovet är mångfacetterat! För teoretiska kunskaper använ-
der man sig mycket av interaktiv utbildning. När det gäller tranportbran-
schen så finns det visserligen logistikutbildningar på högskolan men från 
Poståkeriets sida saknar man praktiska chaufförsutbildningar. Det finns  
på vissa gymnasieskolor (och det är en av de dyraste gymnasieutbild-
ningarna…) men i många fall måste Poståkeriet anställa folk med vanligt  
B-körkort och själva ”klä dem” med C och/eller CE behörighet. Själv-
klart måste även värderingar, branschkunskap etc. förmedlas. Man sak-
nar även någon form av transportledarutbildning, i dagsläget finns  
ingen skola för detta. Här får man istället rekrytera internt, i liten utsträck-
ning sker det även externt. Här handlar det i stort om att kunna leda och  
fördela arbetet på respektive arbetsplats.

Poståkeriet har även en egen kompetensutvecklingstrappa (se Figur 
�). Det coachande ledarskapet är någonting som ska genomsyra hela  
företaget. Inom Posten centralt finns till exempel bas- och vidare- 
utbildning för chefer i olika moduler. Överhuvudtaget är det mycket  
modultänk kring Postens utbildningar vilket är bra då man kan välja de  
delar som passar.
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Figur 3 Kompetensutvecklingstrappa, Poståkeriet

Man kombinerar utbildning i egen regi med Postens utbud och extern 
utbildning. Tidigare fanns till exempel Postakademien med ett stort antal 
utbildningar. Den ligger för tillfället på is men är på väg upp. Förutom 
transport/logistikutbildningar etc. har man även genomfört till exempel 
första hjälpenkurser och annat som kanske inte är direkt nödvändigt för 
arbetet.

”Det är någon större kurs om året, till exempel säkerhets- 
utbildning, eco-driving, livräddning… Det är inte så individuellt 
utan alla ska göra samma sak.”   (Chaufför Poståkeriet)

Ibland köper man också in utbildningar för till exempel Office-paketet  
eller lönesystemet. En sak som man funderar på här är att köpa in en inter-
aktiv utbildning för till exempel Excell som folk får göra på fritiden. Som  
ersättning skall en viss utbildningspeng utbetalas. Detta skulle även kunna 
knytas till ett Hem-PC-avtal. Givetvis måste man ”skriva kontrakt” med 
var och en som skall göra en sådan här sak, säger den intervjuade.

Vid genomgripande förändringar, som att införa handdatorer, brukar man 
arbeta så att man utbildar ett par interna handledare som sedan får föra 
kunskaperna vidare till resten av medarbetarna. Eftersom verksamheten är 
så spridd över landet är det svårt att bedriva utbildning på ett effektivt sätt. 
Motsvarande arbetssätt har även använts när det gäller utbildning i säker 
och sparsam körning för chaufförerna. 
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Att bli transportledare är ett sätt att göra karriär. De rekryteras internt 
bland annat bland chaufförer som visat framfötterna och vill utvecklas. 
Transportledarutbildningen hoppas man ska leda till ett nätverk mellan 
transportledarna. Här låter man även deltagarna bilda coaching-par under 
utbildningen, som är tänkta att fortsätta även efteråt. För platscheferna 
har man platschef-träffar två gånger per år för att få utbyte över 
åkeriområdesgränserna. Senaste träffen körde man en utbildning upplagd 
som ett spel för att förbättra kvaliteten i ”pallnätet”. Personalgruppen på 
huvudkontoret brukar även besöka kompetensmässor och liknande. Det 
delas upp så att några får gå och sedan berätta för övriga i organisationen. 
Oftast är det dock inget nytt under solen, som en av de intervjuade 
uttrycker det

Nätverk och lärande i vardagen är också en viktig del och ingår till viss del 
i det coachande ledarskapet. Ett problem kan enligt en av de intervjuade 
vara, att även om man lär sig mycket på vardagsnära former av lärande och 
att ha olika positioner inom företaget, så är det som räknas på ditt CV om 
du ska söka dig utanför, sådant som du fått betyg på i en eller annan form. 
Att du haft många interna extrauppdrag syns inte alltid på ditt CV. Det 
gör att det kan vara svårt att motivera till sådana aktiviteter eftersom de 
bara betyder något internt och inte bidrar till att skapa anställningsbarhet 
på samma sätt som formella utbildningar.
 
Posten i Sverige är med i en arbetsgrupp inom EU som heter Social  
Dialogue som bland annat diskuterar ”training & skills” inom den  
postala marknaden inom EU. Är italiensk kompetens gångbar i Polen,  
annars, hur ska den bli det? Och hur ska man göra för att få kompetenta  
medarbetare utan att lägga ner miljontals kronor? Även individer kan  
ibland vara med i externa nätverk för att utbyta erfarenheter, till exempel 
ett nätverk för personalchefer, säger en av de intervjuade och berättar att 
han själv är med i ett nätverk som bildades mellan deltagarna efter en kurs 
han gått på Handels. De besöker varandras arbetsplatser och bjuder in  
föreläsare till exempel. Utbyte mellan företag kan vara mycket fruktbart 
för att få insikt om omvärlden och förändringar i den. Om till exempel en  
representant från ett företag kommer och håller ett föredrag och någon 
från Posten åker dit, blir det inte så dyrt för någon.

”För att verkligen kunna hjälpa någon måste jag förstå mer än hon, 
men framförallt förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper min  
merkunskap henne inte alls” . (Søren Kierkegaard, ibid.)
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 Att.behålla.nyckelkompetens

”Man måste börja med att fråga sig om rörligheten är ett  
problem? Här vill man ju ha en typ av balans mellan in- och ut- 
flöde, plus att man förstås helst ser att de som inte är de mest komp-
etenta är de som försvinner. Skämt åsido så handlar det om att skapa  
trivsel och belöningssystem, att få folk att känna att de har en viktig roll.”  
(Personalchef )

Vad har då Posten som är unikt och som kan attrahera medarbetare? 
En delegerad organisation, man kan påverka långt ner vilket är viktigt 
för trivseln. Det är inte så toppstyrt utan det är ok att ta ut svängarna.  
När det gäller chefssidan så är det ingen våldsam personalomsättning 
men den finns. Det kan nog ha med lönebildningen att göra. Trygg 
a ledare får man genom att dessa får god självinsikt så att de inte är rädda  
för konkurrens eller känner sig hotade av att yngre och/eller välutbildade 
kommer att gå förbi i karriären så småningom.
 
Posten kan inte vara löneledande, då skulle man gå i konkurs. Lika-
så har man som policy att aldrig ”köpa kvar” medarbetare som vill 
lämna eller får ett jobb utanför Posten. En modell för kompetens- 
utveckling kan till och med vara att stimuleras att lämna  
Posten. Ibland händer det att duktiga personer söker sig till- 
baka efter några år utanför Posten, ”det är kompetensutveckling!” 
 

 Introduktion.av.nyanställda

”Det är inte bara att sätta dit någon på en position och trycka på start. 
Mycket sker i verksamheten”.  (Personalchef )

Den intervjuade chauffören berättar att när han började på Poståkeriet var 
det först en heldag med blandad utbildning. En kille hade som uppdrag 
att både vara chaufför och utbilda nya och nya fick börja med att åka 
med honom under en dag och han berättade vad han gjorde. Det var 
även någon föreläsning. Sen fick han åka med ett par andra chaufförer för 
att lära sig hitta i områdena. Förhoppningsvis fick man här åka med någon 
erfaren som kunde dela med sig av alla små kunskaper och knep. Enligt 
den intervjuade kan det för en ny ta nästan dubbelt så lång tid som för 
en erfaren, att klara samma körning om man har otur. Cheferna är dock 
medvetna om detta, att det tar längre tid om man är ny. 
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Chauffören berättar också att han efter ett tag fick vara med och lära upp 
nya. Lite beroende på hur lång tid han fick på sig brukade han först visa 
en dag och sedan låta adepterna köra och göra allting själva under hans 
överinseende. Vissa orkade inte alltid låta adepterna köra själva eftersom 
det tog längre tid. 

 
”En svårighet i början är att packa bilen rätt så du hittar rätt paket när du 
är framme på ett ställe och ska lämna. Annars kan det ta tid. En gång hade 
den jag skulle lära upp packat enligt konstens alla regler men sedan under färd 
tvingades vi tvärbromsa för någonting. Alla paket föll huller om buller…” 
(Chaufför Poståkeriet) 

Kultur
Från chaufförshåll berättas att åldersfördelningen på arbetsplatsen är  
ganska intressant. 

”’Alla som kör skåpbil är mellan 20 och 30. Det var liksom som ett  
ungdomsjobb med hög personalomsättning. Det är lite McDonald’s. Har  
man jobbat ett halvår är man rutinerad. Nästan alla som kör lastbil  
är dock över 40.” (Chaufför Poståkeriet)

Om man ser tillbaka på Postens historia har ju kompetensbehovet och 
kulturen ändrats över tid. Posten blev ett bolag ���0, innan dess var man 
ett affärsverk där allt detaljstyrdes. Det krävdes inte så mycket av individen 
utan allt gick att slå upp i regelboken. Att gå från verk till bolag var jobbigt 
för många. Plötsligt var man tvungen att på ett helt annat sätt tänka  
själv, kunna sätta gränser och agera utan instruktioner. I framtiden måste 
man nog acceptera att man inte alltid får all information om allt och att man 
måste vara entreprenör. Man måste vara prestigelös och ibland acceptera att 
man får släppa sina idéer om någon annan kommit på något bättre, ”kill 
your darlings”. 
Det går inte att vara motsträvare längre vilket har legat lite i kulturen. 
Man vill inte ha något nytt. En av de intervjuade berättar om när nya 
handdatorer skulle införas. De infördes stegvis under cirka två månader 
så att alla inte skulle vara nybörjare samtidigt. I början var alla negativa 
eftersom det var någonting nytt men efter lite barnsjukdomar i början 
uppskattar de allra flesta systemet idag.
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Framtidsvisioner
Vad kommer vara nyckelkompetens i framtiden, om de intervjuade 
får spekulera? En tror att logistikkunskaper kommer att vara viktiga, 
men i en annan form än idag. För företagets del är det viktigt att 
vara uppdaterad och medveten om kompetensväxlingar. Vad ska man 
växla till och hur? Här tycker en av de intervjuade att det är synd att 
affärssystemen sällan hanterar långsiktiga perspektiv när det gäller 
att göra kompetensgapsanalyser. De ger bara en bild av dagsläget,  
�-, �-, eller 5 årsperspektiven finns inte med alls och detta är ett 
problem.
 
När det gäller att jobba med nyckelkompetens säger en av de  
intervjuade att man bör jobba för att ha så få nyckelkompetenser som 
möjligt, samt att se till att viktig kompetens för företaget säkras på fler 
än en individ. Utbildningsnivån hos medarbetarna måste vara hög. Man 
bör kräva akademisk utbildning även för de befattningar som – vid inträ-
det i Posten – kanske inte omedelbart kräver den kompetensen. Vill man  
utvecklas i Posten i framtiden är det ovärderligt att ha en akademisk  
examen i bagaget. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill  
ha sådana! Det kommer att finnas kompetens på marknaden. Ett före-
tag likt Posten - som kan presentera intressanta uppgifter och personliga  
utmaningar - kommer alltid att kunna rekrytera bra medarbetare.

Däremot tror personen ifråga inte att det är viktigt att ligga högt upp i 
olika student- och popularitetsbarometrar. Posten tenderar att ligga lågt 
i mätningar av det här slaget. När det gäller att hitta nyckelkompetens  
gäller det att leta, presentera, representera och rekrytera professionellt i 
den konkreta situationen. Det är även bra om cheferna tar mer hjälp av 
den specialistkompetens som finns inom HR-delen i Posten för att ut- 
värdera, bedöma, rekrytera och avveckla till exempel. 

Från Poståkeriets sida ser man att ett problem kan bli bristen på 
yrkeschaufförer med C-behörighet. Tidigare var försvaret en stor utbildare 
men efter nerdragningar där har antalet behöriga lastbilsförare minskat 
med cirka �00 000. Idag finns möjlighet att via Länsarbetsnämnden 
skaffa CE-kort men många av dem vill då ner i Europa och ”se sig om”. 
Poståkeriet skulle redan idag kunna rekrytera �0 C-chaufförer men det 
råder brist. En viktig nöt att knäcka är alltså hur de skall kunna försörja 
sitt behov i framtiden.
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Här har man nu ett samarbete med två andra företag om att starta två 
transportgymnasier i Stockholm. Bland den egna personalen gäller det 
också att skapa drivkrafter bland B-chaufförerna att uppgradera till C 
eller CE, vilket inte är det lättaste. Man måste nog skapa en koppling till 
lönebilden. Transportledarna är som tidigare nämnts också en utmaning. 
Här krävs bättre återväxt! Det sägs vara en tuff roll och det är viktigt att 
redan när man rekryterar chaufförer tänka på om kandidaterna skulle 
kunna vara tänkbara framtida transportledare. 
 
Att arbeta för ett lärande i arbetet och organisera så att lärandet blir en del 
av vardagen nämns som en viktig utmaning. Här krävs ett gott ledarskap 
som ger stora friheter under ansvar och professionell coachning till alla 
medarbetare. Sen har alla även ett ansvar att kompetensutveckla sig själva. 

”Jag får ofta höra att jag är så ambitiös som utvecklas inom  
många områden men det är ju för att det roligt! Man  
måste jobba kontinuerligt och inte bara utvecklas för sin egen skull 
utan även tänka på vad företaget kan ha för nytta av ens kompetens.”  
(HR)

Nu står man inför en omorganisation till årsskiftet och ska delas upp i fyra 
bolag som vardera ska få en egen VD och ledning. Huvudkontoret ska få 
en mindre stab (idag finns där ca �00 personer). Istället ska varje bolag 
ha en egen stab till vilka de i nuvarande staben skall flyttas ut. Man vill  
minska byråkratin och öka effektiviteten!
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Porträtt.Pfizer.

Om.företaget.och.intervjuerna
Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, verksamt i �80 länder 
och med säte i USA. Totalt sysselsätter koncernen ��5 000 medarbetare 
och produktionen sker vid 70 fabriker utspridda över hela världen. Pfizer 
etablerade sig i Sverige ��5�. Idag har man cirka ��0 produkter på 
marknaden och en omsättning på ungefär tre miljarder kronor. I Sverige 
har Pfizer närmare � 700 medarbetare och finns i Helsingborg, Strängnäs 
och Stockholm. 
 
Verksamhetsidén för Sverige är enligt företagets hemsida (www.pfizer.se) 
följande:
 
• Vi forskar, utvecklar och säljer innovativa läkemedel och produkter samt 
erbjuder tjänster med hög kvalitet som bidrar till en bättre hälsa och ett 
friskare liv. 
• Utifrån kundens behov skapar vi nytta för patienter, anhöriga samt hälso- 
och sjukvården i Sverige. Vi bygger våra interna och externa relationer på 
respekt och förtroende. 
•  Vi är kompetenta, engagerade medarbetare med tydliga roller, ansvar och 
befogenheter som agerar utifrån företagets mål och krav på lönsamhet.
 
I Sverige finns två olika Pfizer-bolag. Pfizer Health AB har hand om  
produktion samt forskning och utveckling. Den del av företaget som 
deltagit i studien är marknadsbolaget Pfizer AB, beläget i Sollentuna 
utanför Stockholm. Det är alltså den delen som avses när det står 
Pfizer framöver. Här sysslar man huvudsakligen med marknadsföring 
och försäljning men ansvarar även för all information kring Pfizers 
läkemedel och behandlingsområden. Här finns även företagets medicinska 
informationsservice som svarar på frågor från patienter och hälso- och 
vårdpersonal. Marknadsbolaget har runt �80 anställda. Niklas Prager 
utsågs till VD �005.

Sedan koncernen startades �8�� har företagit vuxit en hel del bland 
annat genom en rad fusioner. År �00� blev Pfizers förvärv av det svenska 
läkemedelsbolaget Pharmacia klart. Att företaget påverkats av fusionerna 
på olika sätt är något som samtliga intervjuade nämner.
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Totalt har sju personer intervjuats på Pfizer, utvalda av min kontaktperson 
på företagets HR-avdelning. Personerna i fråga kommer från olika delar 
av bolaget, bland annat sälj, HR, marknad, ledningsgruppen samt en 
avdelning ansvarig för kontakt med myndigheten Läkemedelsförmåns-
nämnden, Outcomes Research. Gemensamt för samtliga intervjuade är  
att de sitter på någon form av chefsposition, men de har även fått besvara  
hur de tror att övriga medarbetare uppfattar vissa frågor.

Om.verksamhetskritisk.kompetens
På Pfizer använder man visserligen begreppet nyckelkompetens men 
traditionellt inte i den betydelse som avses i den här studien. I en 
översikt över kompetenskrav listas under nyckelkompetenser sådant som 
initiativförmåga, engagemang och förmåga att prioritera. För att tala om 
nyckelkompetens i den benämningen som studien avser får man istället 
använda begreppet verksamhetskritisk kompetens.

Vad som är nyckelkompetens skiljer sig förstås en del åt på de olika 
avdelningarna men vad som generellt kan urskiljas är att verksamhetskritisk 
kompetens handlar om något mer än enbart formella kunskaper. Att 
vara nationalekonom, kunna sälja eller ha vård- och medicinkunskaper 
är en grundförutsättning. Det som verkligen är av avgörande betydelse 
för verksamheten är saker som att du dessutom kan vara analytisk, förstå 
affären, prata med läkare och tänka strategiskt. Det är enbart då det 
råder brist på en viss typ av kompetens som den kompetensen behövs 
för avgörande aktiviteter, som i fallet med hälsoekonomer på Outcomes 
Research man egentligen kan prata om den formella kompetensen som 
verksamhetskritisk.
 
Vid kompetensplanering har man ofta inte tänkt i termer av vilken  
kompetens som verkligen är nyckelkompetens. Kompetensplanering har 
skett relativt strukturerat, lite olika på olika ställen i bolaget, men den 
har inte haft just verksamhetskritisk kompetens i fokus utan kompetens 
i stort. Till och med på sälj där kompetensplaneringen är känd för att 
ha varit strukturerad menar man att man först i senaste revideringen då  
man övergått från en lång lista med kompetenskrav till en modell med  
åtta nyckelbeteenden verkligen tänkt från det verksamhetskritiska  
perspektivet.
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AFFÄRSMANNASKAP På sälj och marknad är det affärmannaskap som 
är det verkligt avgörande, att förstå hur läkemedelsförsäljning går till. Man 
måste kunna anpassa sig efter kundens behov och prioritera viktiga kunder. 
Det handlar också om att kunna förbereda ett bra kundbesök, att sälja in 
produkter och att följa upp processen. Man har inte möjlighet att få komma 
ut på lika många säljbesök som tidigare och då måste man i högre grad se 
till att skapa attraktiva erbjudanden som gör att Pfizer sticker ut. Mycket  
handlar om att skapa förtroende. Den nya modellen med åtta nyckel- 
beteenden är ett försök att konkretisera hur ”optimalsäljaren” ser ut. ”Det är  
det här som verkligen är verksamhetskritiskt och det vi ska trycka på!”  
Satsningen att få igenom det nya tankesättet har gått genom cheferna, det 
vill säga varje chef har fått utbilda dem som sitter under honom/henne. 

FÖRÄNDRING och att kunna förhålla sig till omvärlden i takt som den 
ändrar sig är något som samtliga intervjuade betonar. Man måste kunna 
fortsätta driva sin affär även om omvärlden förändras, och kunna leva med 
att organisation, uppgifter och mål varierar. 

”Ser man inte vad som händer går företaget dåligt, men även om 
man tar till sig det som händer men drar fel slutsatser därur kan det 
gå åt pipsvängen. Det var nog lite det som hände i IT-världen i sam-
band med kraschen. Att ha denna förmåga att tolka omvärlden kan 
alltså sägas vara en typ av nyckelkompetens, att kunna tolka den 
och förstå vad det betyder för Pfizer. Hos konkurrenterna agerar 
man säkert inte på samma sätt trots att vi verkar i samma värld.”  
(HR)

Att.identifiera.verksamhetskritisk.kompetens
Ett större projekt står för dörren i april där man ska ta fram en ny struk-
tur för kompetenshantering. Man kombinerar saker från paket som kom-
mer globalt i koncernen med en del Sverigeunikt. Generellt är det viktigt 
med en bra balans mellan det globala och det lokala. Man måste ha ett  
perspektiv och viss standardisering. Det är viktigt att inte abdikera lokalt,  
det globala kan bara omfatta vissa delar. En ny organisation ska även sjösät-
tas där varje typ av position ska ha en kompetensprofil. Det är ett jättepro-
jekt som är igång! Personal ska utbildas i det nya systemet och plockas in 
uppemot tio dagar för detta.  Analys-förmåga, långsiktighet, kundgrupper 
och kundfokus betonas. En av de intervjuade anser att man borde bli
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bättre på att öppet diskutera vilka kompetenser som behövs för att bättre 
kunna tillsätta nyckelkompetenser. Förr var det varje avdelningschef som 
skrev ned vad som behövdes på avdelningen men det blev aldrig riktigt 
kopplat mot företagets helhetsstrategi. Strategin bygger i mångt och 
mycket på kompetens. 

Vad.tycker.medarbetarna?
Vad tycker då medarbetarna om verksamhetskritisk kompetens? Många 
medarbetare ser nog inte allt arbete som ligger bakom kompetens-
planeringen. Om man skulle fråga någon vid kaffeautomaten skulle 
de nog säga att det är något som ledningsgruppen förhoppningsvis tar 
hand om.  Det kanske man måste bli tydligare på att kommunicera. 
Varje medarbetare måste få en tydlig kompetensutvecklingsplan och 
kompetensutveckling måste bli mer individuell i samråd med chefen. 
Tidigare var kompetensutveckling lite av en svart box, nu börjar det bli 
mer strategiskt. Förr hade man även stora problem med att folk inte  
trodde att ledningsgruppen gjorde ett bra jobb, idag finns lite mer  
förståelse för hur företaget drivs.

 
”Den gamla kompetenskravslistan uppfattades nog inte som  
något stöd för personlig utveckling utan mer som en lönestege. De nya  
nyckelbeteendena däremot ses som en tydlig del av kompetensutveck-
lingen. Man har definierat vad det är medarbetarna ska utvecklas mot.”  
(Sälj)

”När den senaste utvecklingstrappan lanserades blev många  
förvånade över vad som krävdes för de olika titlarna och att  
kraven var satta så pass högt. Medarbetarna har kanske inte fullt ut 
har insikt i höjden på ribban, vilken i och för sig också innebär att 
de varit dåliga på att förmedla den, ingen kritik till personalen.”  
(Marknad)

”Det är mycket diskussioner kring vad som är affärskritiskt  
kompetens, det är ingen hemlighet.”  (Outcomes Research)
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Processdriven.kompetens.och.kompetens.i.gruppen
På Pfizer är många av projekten så pass lika när det gäller tillvägagångssätt 
(till exempel lansering av en ny produkt i Sverige) att de delvis kan sägas 
vara repetitiva arbetsuppgifter. Processen i sig bär här kompetens om 
hur man bäst går tillväga och borgar för effektivitet. Att kunna använda 
verktygen på rätt sätt är en typ av kompetens. Även om processen är styrd 
finns tydliga kreativa faser där utrymme finns för nya idéer. Det är dock inte 
helt enkelt att få till en väl fungerande process och hålla den uppdaterad. 
Det gäller att hitta en optimal balans mellan strukturering och att den  
ändå går att hålla aktuell. 

På frågan om kompetens kan vara bunden till gruppen istället för till 
enskilda medarbetare är de flesta ense om att det är gruppens kompetens 
som räknas: 

 
”Alla i gruppen måste förstå vår affär. Gruppen måste ha en färdighet i 
affärsmannaskap. Förstår man affären gör man rätt även om ramarna är  
oklara”. (Marknad) 

”Det är en mixad grupp och alla är plockade för att fylla en viss del. 
En medarbetare är mest analytisk, en annan mer strategisk, en  
tredje är bra på att sälja in och presentera saker osv. Vad som är ”rätt”  
kompetens för gruppen beror vid rekrytering på vem som försvunnit.”  
(Outcomes Research)

Att jobba med grupputveckling är enligt en av de intervjuade nästan ännu 
viktigare än enskild kompetensutveckling. Det handlar om att bygga ”high 
performance teams” enlig Blanchards teorier�. Traditionellt har fokus legat 
mest på utveckling av linjegrupper men här tror informanten att det kom-
mer att finnas ett allt större behov av tvärfunktionell grupputveckling.

Nyckelpersoner/Talanger
Många av de intervjuade har själva tagit upp frågan med nyckelpersoner 
eller talanger, medarbetare som har det där lilla extra. Talangerna besitter 
den verksamhetskritiska kompetensen och gör det dessutom i högre grad 
än den genomsnittliga medarbetaren.

 

 
�Återfinns i Blanchard et al (�000)
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”Vad som skiljer en talang från de andra? De är ansvarstagande,  
lösningsorienterade och har ett helhetsperspektiv. De ser strategiskt!”  
(Outcomes Research)

”Man försöker titta mycket på vad som gör dessa talanger, vilken  
bakgrund de har etc. för att se om det finns några gemensamma  
nämnare, samt hur man tar hand om dem. …

Egentligen är det inte så mycket som skiljer de toppresterande från  
resten och det är svårt att sätta fingret på vad det är.” 
(Sälj)

Det finns olika typer av nyckelpersoner, eller talanger. Dels de som har 
kompetens inom chefs- och ledarskap och utveckling av företaget. Sen 
finns det specialisterna, som har djup sakkunskap inom något område. 
Dessa kan vara svåra att få tag i på markanden, till exempel hälso- 
ekonomer som det är ont om just nu. Och eftersom Pfizer är en säljande 
organisation så kan personer med starka nätverk och kundrelationer också 
utgöra nyckelpersoner.

 
”Det skulle dock inte fungera att klona de två bästa, utan det handlar om att 
ha en väl sammansatt grupp och en sådan kan inte bara bestå av talanger.” 
(Oucomes Research)

Att sprida talangerna och deras kunskap och erfarenhet handlar om att 
planera. En position kanske blir ledig om två år som man tror att Kalle 
kan vara redo för då. Det gäller att försöka ha rotation på folk och tillsätta 
över avdelningsgränserna.

”Vissa verkar tro att mitt jobb är en Guds gåva, ja men byt med mig då!” 
(Training-ansvarig) 

För marknad och sälj skulle till exempel en som varit regionchef kunna 
bli produktchef. För några år sedan tenderade det dock att bli lite av 
hela havet stormar. Ett exempel där rotation genomförts i praktiken är i 
Danmark där den tidigare HR-direktören nu är marknadsdirektör. 

”Man borde bli modigare på att kommunicera med talangerna och tala 
om för dem att de är talanger. Självklart ska man se och uppmärksamma 
varje människa men samtidigt är det så lätt att alla pratar om att någon 
är duktig men inte säger det till honom eller henne.”  (Sälj)
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Talangerna erbjuds förutom löneutveckling oftast ett optionsprogram 
som är mycket förmånligt för att det ska vara attraktivt att stanna. Att 
Pfizer är bra på att ta vara på talanger tycker en av de intervjuade bevisas 
av att företagets VD bara är �5 år. Ett annat exempel är samarbetet med 
Handelshögskolan i Stockholm som är ett sätt att plocka ut framtida 
nyckelpersoner. Varje år delas stipendiet Female Economist of the Year 
ut till en framstående kvinnlig student. I priset ingår en tolv månaders 
praktik på Pfizer och samtliga stipendiater har kunnat erbjudas en bra 
karriär inom företaget. Att attrahera och behålla talanger handlar nog 
om en mix av kompetensutveckling, arbetsuppgifter, prestige och pengar, 
säger en av de intervjuade. 

Samtidigt har man redan väldigt många chefer så det gäller att försöka hitta 
alternativa roller som ändå innebär ett karriärsteg. På vissa avdelningar finns 
ju olika specialistroller att utvecklas mot, men fortfarande är det så att högst 
lön och bäst förmåner får de som är personalledare. Inte så att specialisterna 
tjänar dåligt, men de bästa specialisterna kommer ändå inte riktigt upp till 
samma nivåer som ledningsgruppen, och det är ett långt steg att hoppa från 
en specialistroll in i ledningsgruppen. 

På sälj har en utvecklingsmöjlighet och motivationshöjare varit att 
vid sidan av säljarbetet, �0 % av tiden, få ägna sig åt tvärfunktionella  
projekt. Ett exempel är en säljare som inlett ett samarbete med en 
myndighet för att utbilda läkare, landsting etcetra i områden som ska  
generera mindre sjukskrivningar. Denne säljare är absolut en talang! 
 

Kompetensutveckling
Kompetensutvecklingen varierar mellan olika delar av företaget. Inte bara 
till mängden och struktur utan även när det gäller grad av individualisering. 
Kompetensutveckling har ibland använts som belöning, och medarbetarna 
kan nog ibland fortfarande uppfatta det lite så. Grundtanken är ju att det 
inte ska vara så, den som presterar sämre kanske behöver utvecklingen  
mest egentligen, men att få gå en rolig utbildning upplevs nog som positivt 
av de flesta. 

Det finns olika former för kompetensprofiler. Vissa positioner har 
färdiga utvecklingsplaner med steg att gå igenom, för andra handlar 
det mer om att tillsammans med chefen se utvecklingsbehovet. Utifrån 
kompetensprofilen är det sedan det upp till varje avdelningschef att ta  
fram kompetensutvecklingsplaner för gruppen och individuellt. 
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Budgeten för utbildning, både intern och extern, beskrivs som ”väl 
tilltagen”. Utvecklingen har dock gått från att ha ett stort antal ”trainers” 
(utbildare) som utbildades i globala program och en budget utan maxtak, 
till att vilja effektivisera och se en effekt av det som genomförs. 
 
Utbildning står i fokus när det gäller kompetensutveckling men man 
vill gärna ha in mer On Job-training och nya former för lärande. Vissa 
utbildningar är företagsgemensamma, andra är mer specifika. Till exempel 
ska alla med produktansvar gå en utbildning och lära sig använda samma 
analysverktyg. De simplaste kurserna kan handla om en utbildning i Excel, 
andra är jättesatsningar. 

 
”Coachning är en annan viktig del av kompetensutvecklingen, och che-
ferna är utbildade i att coacha sina medarbetare i de åtta nyckelbeteen-
dena. Det sker bland annat genom så kallade samresor där regionchefen 
följer med säljaren ute hos kund och dokumenterar och kommer med råd.” 
(Sälj)

När det gäller utbildning i mer subtila saker som förhandling och  
förändring finns också en mängd utbildningar och verktyg. Här nämns tid  
för reflektion som viktigt. När det gäller high performance teams går  
mycket ut på att “debriefa” hur teamet fungerar. Mycket träning sker även 
i samband med de konferenser som hålls två gånger per år. För dessa finns  
tydliga processer och arbetet börjar långt i förväg.

Det är tydligt vad man behöver fokusera på. Arbetet med en konferens 
sker tvärfunktionellt – alla i huset ställer upp.

På det individuella planet säger en informant att filosofin bör vara att man  
ska satsa på att utveckla sina individuella styrkor. Alla efterfrågade 
kompetenser måste nå upp till en miniminivå men sen ska man satsa på  
det man är bäst på, det vill säga först ska man identifiera grundkompetens, sen 
jobba med styrkorna. Detta ligger i linje med tennistränaren Calle Hageskogs 
filosofi. Hageskog, som bland annat tränat Mats Wilander menar att man 
bör utgår ifrån vad det finns för kvaliteter och sedan jobba stenhårt med att 
förbättra det (Hageskog, �005). Det är på dessa saker man vinner matcher! 
 
För att ta tillvara erfarenhet från äldre/erfarna medarbetare finns ingen 
direkt process. Men till exempel på en konferens med �00 personer finns 
det ingen chans att en ska göra allt utan man får försöka ta tillvara lärdomar 
från dem som varit med förut.
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HR gör avgångsintervjuer med dem som slutar, men ett problem är att om den 
som slutar går till en konkurrent (vilket inte är ovanligt), stängs han eller hon av  
direkt. Ersättaren är kanske inte på plats för överlämning utan den som 
slutar får lämna över till chefen som sen får förmedla vidare till den nya. 
Man försöker även ge erfarna utökat ansvar, kanske låta dem byta roll 
eller funktion och få större befogenheter. Att låta någon vara fadder till 
en nyanställd är ett sätt att ta vara på hans eller hennes erfarenheter. 
 
 Introduktion.av.nyanställda
Nyanställda introduceras enligt en lång checklista och introduceras  
givetvis till en massa praktiska sker som affärssystem och så vidare.  
Mycket sker via e-learning. En introduktionsdag ingår också i grund- 
paketet. Beroende på befattning varierar sedan introduktionsutbildningen,  
på sälj har man till exempel ett sexmånaders program. Lite varierar det ju  
förstås beroende på den nya medarbetaren. Ibland kanske den nyanställde 
har �0 års  erfarenhet och då blir det lite fånigt med ett alltför omfångsrikt  
introprogram. 

Introduktion till en ny tjänst behövs inte bara vid nyanställning utan 
även vid byte av roll. Här påpekar en av de intervjuade att som det ser ut 
idag vid befordran får man först en tjänst, sedan får man lära sig det man 
behöver för den. Det gör att en del får rätt lång startstäcka. Hon tycker, 
att här borde man kunna förbättra så att till exempel någon som siktar på 
att bli chef, kan få lära sig saker man behöver för det lite tidigare och börja 
utvecklas mot sitt mål. Risken är nämligen att om du får en tjänst där du 
inte kan något, tappar du drivet.

Vad.tycker.medarbetarna?
Flera har sagt att de upplever att medarbetarna nog inte vet hur bra de 
har det. De ser inte många av åtgärderna som kompetensutveckling.  
Nödvändig utbildning för att klara att genomföra arbetet ses inte som 
kompetensutveckling. Som kompetensutveckling räknas mer sådant som 
kan leda till en karriärutveckling och personlig utveckling, en glassig kurs 
som är trevlig att åka iväg på. Förr fanns det ett stort utbud av sådana 
kurser och utbildningar som det var lätt att anmäla sig till. Man kunde 
bestämma mycket själv. 
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Nu försöker man styra upp det hela mer så att utbildningen blir behovs-
styrd och verkligen följer de individuella utvecklingsplanerna. Synpunk-
terna på detta varierar, för det man behöver och det man vill ha är ju inte 
alltid samma sak. Tidsaspekten är även den en bromsande faktor när det 
gäller utbildning. Även om inget formellt hindrar kanske man helt enkelt 
inte hinner gå en massa kurser etcetera En intervjuperson påpekade att de 
måste bli tydligare med att de faktiskt ger kompetensutveckling! 

”De som inte är nöjda är kanske i första hand de som slår i  
glastaket och inte kommer vidare. Alla kan å andra sidan inte vara  
nöjda, då har man från företagets sida inte satt kraven tillräckligt högt.” 
(Ledningsgruppen)

Sammanfattningsvis är ändå Pfizer en rätt attraktiv arbetsgivare som 
är känd för att ha mycket kompetensutveckling. Här finns alla delar i  
läkemedelsprocessen. En av de intervjuade säger till och med att han hört 
att andra företag haft som mål att bli lika bra som Pfizer just när det gäller 
kompetensutveckling.

Kultur
Det har hänt mycket på Pfizer och en viss mättnad på förändring kan 
skönjas. Man har vuxit mycket och är tio gånger så stort idag som för tio 
år sedan. En av de intervjuade tycker att kulturen tidigare var lite självgod, 
lite ”fat cats sådär”. Man kände inget behov av förändring alls. Därför 
blev det något av en chock när personalnerdragningarna kom, vilka fick 
massiv kritik. Genom åren har man utvecklat en mer förändringsbenägen 
kultur. Kulturen har nog fortfarande lite av självgodhet i sig och man 
har svårt att se att någon annan skulle vara bättre. Det påpekas också  
att Pfizer har varit mycket ett entreprenörsföretag. Det finns en stor grupp 
entreprenörer inom företaget vilket har gjort att det finns en tendens att 
belöna initiativ istället för resultat. Detta är viktigt att försöka ändra på.  

Kulturen beskrivs även med ord som rättvisa, hjärtlighet, högt i tak, 
affärsfokus och respekt för individen. Kanske är respekten ibland lite på 
gränsen till för mycket. Flera har sagt att de är så snälla mot varandra att det 
ibland tenderar att slå över till konflikträdsla. Man är bra på att ge positiv 
feedback men sämre på att ge negativ, vilket förstås kan påverka lärandet 
negativt. En annan av de intervjuade säger att det är svårt att definiera en 
företagskultur. Det finns nio värderingar och sex ledarbeteenden men det 
är inte ”sånt man kommer ihåg”. 
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Positiva faktorer för lärande i kulturen är att många har en tydlig 
karriärambition och en vinnarmentalitet. Har man ett mål kör man så det 
ryker! När folk är övertygade om att något är rätt är det inte längre fråga om 
att putta igång någon utan snarare om att bromsa. Problemet är dock just 
att övertyga ibland… Ett exempel som nämns av en av de intervjuade är en 
medarbetare som skulle skickas på utbildning i Storbritannien och lära sig 
mer om ett nytt kundanalysverktyg. Personen i fråga var mycket skeptisk 
först men fick något av en ”halleluja-upplevelse” och är idag en varm 
förespråkare och kör hårt på att utbilda andra medarbetare om verktyget. 
 

Framtidsvisioner.
Samtliga intervjuade är överens om att vad som är verksamhetskritisk  
kompetens kommer att ändras i framtiden. Man går mot en helt annan  
marknad och befattningsbeskrivningarna kommer att se annorlunda ut i 
framtiden. Även kundfokus har skiftat i och med att marknaden har gjort  
det. Från att ha varit främst förskrivande läkare, vilket man enlig  
intervjupersonen var bra på, har det nu skiftat mot att vara mer riktat 
mot beslutsfattare, vilka man är sämre på att bemöta. Mer teamorienterade  
personer kommer att behövas vilket kan innebära att en person som passar 
idag kanske inte gör det längre fram. Profilen på de personer som efter- 
frågas kommer att se annorlunda ut och företaget kommer att inse mer 
och mer vad som är verksamhetskritisk kompetens.

Förändring måste komma i fokus. Ett möjligt framtidsscenario är till  
exempel att apoteksmonopolet försvinner. Hur skulle det påverka Pfizers 
arbete? Det gäller att stå på tå och spana efter förändringar och sedan  
justera efter hand. Många medarbetare är individualister och frågar sig, 
”What’s in it for me?” Lojaliteten sjunker på arbetsmarknaden och de som är  
attraktiva går förlorade om man inte lyckas ge dem vad de vill ha menar 
en intervjuperson. 

En annan av de intervjuade tror att de kommer att jobba mer med  
talangerna och att definiera, kommunicera med dem och kompetens- 
utveckla dem. De som inte är talanger eller presterar på topp måste också 
få utvecklas, men kanske inte i den position de har. Man måste ställa sig  
frågan varför de inte presterar och överväga om de kan prestera bättre  
någon annanstans. Man kommer nog även behöva jobba mer med att för-
bereda människor för framtida positioner.
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Som det är nu kan det bli så att vid en omorganisation får en person  
kanske behålla samma titel, men får helt nya arbetsuppgifter utan att få  
relevant utbildning för dessa. Detsamma gäller vid byte av tjänst/befatning 
där bättre utbildning för den nya rollen efterfrågas.

Vad önskar sig medarbetarna då? Beroende på fas i livet och  
ambition om karriär kan en individ ha helt olika önskemål om utvecklings- 
möjligheter. Generellt har framkommit att om medarbetarna fick  
bestämma fritt skulle det vara mycket valfrihet och en mer individanpassad  
kompetensutveckling. Många vill ha lyxiga utbildningar, grädden på  
moset. Det här kan ibland gå lite stick i stäv med företagets önskemål om 
att allt måste vara kopplat till affären. 

Säkerställa.affärskritisk.kompetens.–.ett.konkret.
exempel
Ett konkret belysande exempel på hur säkerställande av verksamhetskritisk 
kompetens kan gå till på Pfizer: Hur hanterar man att nyckelpersoner 
försvinner?

På Outcomes Research står man just nu inför det faktum att två av 
avdelningens sex medarbetare skall gå på föräldraledighet. Blir det inte 
problem när två personer försvinner samtidigt på den affärskritiska 
avdelningen?
– Jo, det är ett enormt problem säger chefen med glimten i ögat. En av 
lösningarna är att en av talangerna kommer att vara kvar och vi kommer 
nog att kunna dela mer ansvar. De kommer även få in en ny kille som det 
gäller att snabbt få upp på banan. Chefen säger även att företaget just nu 
står inför en omorganisation och hon utgår från att någon kommer att 
”bli över” som kan gå in och ta projektledningsansvar. Sen kan hon även 
köpa in vissa tjänster från konsultföretag. De två föräldralediga kommer 
dock inte att vara helt frånvarande så länge. De kommer båda snabbt in 
på deltid igen eftersom de inte vill släppa de roliga strategiska delarna av 
jobbet. 

Chefen är alltså inte alltför oroad, men egentligen finns ingen backup alls 
om alla skulle säga upp sig på en gång. Dock har hon identifierat personer 
i Sverige som skulle kunna passa på avdelningen. Hon har ju som sagt rätt 
bra koll på landets hälsoekonomer… Ansvaret ligger på henne att se till att 
avdelningen får rätt kompetens. 
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Hon tror att hennes chef vet att det är lite sårbart, och även att han vet att 
hälsoekonomer rör sig. Hon säger att han vet att hon kommer att gå också. 
Ingen på avdelningen kommer nog att stanna till guldklockan. Stannar 
någon i fyra år är det en bra tid, tre år är godkänt. Det är en kalkylerad risk, 
annars skulle man behöva ta någon som inte var lika kompetent och då är 
det värt risken. Man kan helt enkelt inte förvänta sig att någon ska stanna 
för evigt. Kompetenta människor rör sig! Man kan inte låsa sig fast vid det 
gamla. Arbetet kommer att ändras mycket och det gäller att acceptera och 
leva med det!

 
Porträtt.Sony.Ericsson

Om.företaget.och.intervjuerna
 
“Sony Ericsson Mobile Communications is a global provider of mobile 
multimedia devices, including feature-rich phones and accessories, PC 
cards and M2M solutions. The products combine powerful technology  
with innovative applications for mobile imaging, communications and  
entertainment.”  (från företagets webbplats www.sonyericsson.com)

Sony Ericsson, ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation 
och Ericsson AB, grundades i oktober �00�. Företaget har ungefär 5000 
anställda över hela världen. I verksamheten ingår forskning och utveckling, 
design och produktion, marknadsföring, distribution och kundservice. 
Målsättningen är att etablera Sony Ericsson som det mest attraktiva och 
innovativa globala varumärket i mobiltelefonbranschen. Huvudkontoret 
finns i London. I Sverige finns en stor anläggning i Lund samt en mindre i 
Kista utanför Stockholm. Andra viktiga orter är RTP i Carolina, USA och 
Tokyo. Även i Kina byggs telefoner på viktiga anläggningar. 
 
Sony Ericsson är i mångt och mycket en projektorganisation. Man gör 
allt från ax till limpa: marknad, teknik, design, eftermarknad, service och 
underhåll och så vidare Listan kan göras lång. Alla delar finns represen-
terade i Sverige. Det är ett ungt företag som ”växer så det knakar” som 
en av de intervjuade utrycker det. Bara i år så har man enbart i Lund 
rekryterat �00 personer.
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Sony Ericsson är i mångt och mycket en projektorganisation. Man gör 
allt från ax till limpa: marknad, teknik, design, eftermarknad, service och 
underhåll och så vidare Listan kan göras lång. Alla delar finns represen-
terade i Sverige. Det är ett ungt företag som ”växer så det knakar” som 
en av de intervjuade utrycker det. Bara i år så har man enbart i Lund 
rekryterat �00 personer. I organisationen finns olika tekniska funktioner 
samt ett projektkontor. Utvecklingen av en produkt (sales item) innebär att 
man förutom själva telefonen även tar fram förpackning, manual, laddare, 
handsfree, PC-mjukvara etc. 

Intervjuerna för den här studien har utförts på företagets anläggning i 
Lund. Totalt har jag träffat fem personer, från bland annat Learning &  
Development, Projektkontoret, Sourcing (inköp) samt Radio Anten-
na Development. Gemensamt för samtliga intervjuade är att de sitter  
på någon form av chefsposition, men de har även fått besvara hur de tror 
att övriga medarbetare uppfattar vissa frågor.

Om.nyckelkompetens
Organisationen är lite så att de olika nyckelkompetenserna är samlade i 
olika områden (linjer) som är ansvariga för processer och kompetenser. 
Dessa kompetenser plockas sedan ihop för att forma olika projekt. En av de 
intervjuade säger att begreppet core competence är det man använder för 
nyckelkompetens. Hennes personliga uppfattning är att nyckelkompetens 
är det man behöver för att klara jobbet. Vad behöver vi för att kunna göra ett 
bra jobb? Detta behöver alla! En annan menar att ordet nyckelkompetens 
får honom att tänka på spetskompetens, men att det inte enbart är det som 
avses här.

”Vi har lämnat core competences därhän och egentligen inte  
identifierat några nyckelkompetenser. Däremot har vi identifierat  
viktiga kompetenser. Vi vill vara den bästa sourcing organisationen!” . 

”Det handlar om att kunna leda människor, att planera och kunna  
analysera och ta fram tidplan etc., samt att kunna hantera risker. Sen måste  
du förstås ha en övergripande förståelse för produkterna också. Individerna  
är det viktigaste, även om man formellt sett har ”rätt” utbildning är det  
inte säkert att du passar som projektledare. Många är kallade men få är  
utvalda så att säga.” (Projektkontoret)



66

Olika avdelningar har lite olika utformning på sina kompetenskartor men 
generellt kan man säga att de är uppdelade på tre kompetensområden. 
Core competences och leadership som är universella för hela Sony Ericsson 
samt functional competences som är specifika för respektive avdelning. 
Det kan till exempel handla om logistik, mätteknik eller simulering. 
Kompetenserna är graderade från trainee till expert via låg, mellan och 
hög. Tanken är att det ska fyllas i för alla och sedan sammanställas. Hur 
många har man på de olika nivåerna för varje kompetens till exempel.

LEDARSKAP Ledarskap är en nyckelkompetens, både inom projekt-
ledning och linjeledarskap. Projekt efter projekt rullar på i hög fart och det 
är stora pengar inblandade så det kommer troligen krävas att alla har större 
mått av projektledningskompetens. 

”Fast man skulle troligtvis kunna ta in någon som lett något annat större  
projekt, t.ex. Öresundsbron eller så, och få in denne i verksamheten  
rätt snabbt.”  (Radio)

Förutom den nyckelkompetens som finns inom varje teknikområde 
handlar det om att ha erfarenhet och kunna förutse vad man ska göra och 
hur man får en smidig exekvering av projekt. I ledningsgruppen jobbar 
man en del med att få till möten med andra grupper och företag för att 
utbyta erfarenheter, förstå deras problem och på så sätt lyfta den egna 
kunskapen.

PRODUKTION Själva produktionsbitarna är också en viktig del. Det 
man tar fram måste gå att producera. En telefon tillverkas ju i ett väldigt 
stort antal exemplar och det gäller att det går att få fram komponenter och 
få ihop den på ett bra sätt. Det är kanske inte den tekniskt mest avancerade 
lösningen som är den som fungerar bäst ur ett helhetsperspektiv. BREDD 
& DRIV När det gäller icke-tekniska kunskaper så är det drivförmåga, den 
enskilda individens drivkraft som är viktig. Man vill ha fullt jobb med att 
bromsa folk istället för att driva. 

 
”Vissa får man nästa säga till att de borde gå hem. Tänk på att du har 
familj!” (Radio)
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Något som samtliga av de intervjuade nämner är också att det krävs 
en kombination av kunskaper. Tekniker måste ha vidare kunskaper 
och projektledare/chefer/ekonomer etcetera måste ha en kunskap om 
tekniken. 

 
”Det händer att man hamnar i debatt med utvecklings- 
avdelningarna om vad man ska köpa och då hamnar man  
direkt i underläge om man inte känner till systemet och kompon- 
enterna Ju mer fakta man kan lägga fram desto bättre är det.  
(Sourcing)

SPRÅK & KULTUR Engelska blir förstås också allt viktigare men 
även andra språkkunskaper. Sony Ericsson växer just nu starkt i Kina så  
kunskaper i till exempel kinesiska och japanska kan nog bli viktigt i  
framtiden. När det gäller förmåga att hantera kulturskillnader så menar  
en av de intervjuade att det egentligen inte är något problem. 

”Den japanske radiochefen kanske är tystlåten och den kinesiske  
mindre men det är inga problem att hantera. Ibland är det nästan större  
skillnad mellan Kista och Lund, eller mellan olika områden  
inom företaget.” (Radio) 

”Kunskap om organisationen är viktig, och man kan säga att det är en 
nyckelkompetens att vara allround och ha förmågan till helikoptersyn.” 
(Projektkontoret)

Att.identifiera.nyckelkompetens
På frågan om och hur man arbetar med att identifiera nyckel- 
kompetenser blir svaret att det görs, men kanske inte tillräckligt. Inför  
varje budget görs en översyn av vilka typer av kompetenser som behövs.  
En intervjuperson säger att det varit uppe på agendan flera gånger att man 
ska göra en ordentlig kompetensinventering ända ner på individnivå. Det  
är också genomfört på vissa ställen men långt ifrån överallt. Nu är det uppe  
på tapeten igen i samband med strategidiskussioner. 
 
Talent management går ut på att se till att man har rätt nivå i  
organisationen, och även att identifiera potentiella ledare. En av de  
intervjuade säger att det ofta är lätt att se sig om efter ny kompetens  
utanför huset, trots att det finns många duktiga som säkert skulle  
kunna utvecklas till till exempel ledare.
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När ett projekt bemannas försöker man sätta ihop grupper utifrån kompetens 
som behövs i projektet, men även efter personliga aspekter. Har det kommit 
något bra från någon konstellation tidigare försöker man ta vara på det. 
 
Kompetenskartorna har tagits fram på lite olika sätt på de olika  
avdelningarna. På Radio var alla linjechefer inom radio och antenn del- 
aktiga i arbetet, och fick komma med input. Vissa i skriftlig form, andra 
genom möten. Linjecheferna fick berätta vad de ansåg vara nyckelkompetens 
på området – vad måste vi kunna idag och vart är vi på väg på längre sikt? 
Även HR var med i arbetet. På inköp såg det lite annorlunda ut:

 
”Min första uppgift när jag kom till sourcing 2004 blev att  
arbeta med en kompetenskartläggning och även utreda kompetens-  
och kompetensutvecklingsbehov. Man ville skapa ett program för att  
hantera ovanstående och hitta ett strukturerat sätt att arbeta med  
frågorna. Man hade önskat sig mycket på området men det hade inte  
hänt så mycket.” (Sourcing)

Intervjupersonen berättar att de tog fram en kompetenskarta med �� 
kompetensområden som alla ska ha vissa delar av. Man tog även fram 
kompetensprofiler för olika positioner samt ett test med multiple choice-
frågor som alla medarbetare fick göra. Resultatet från testet i jämförelse 
med kompetensprofilen för den aktuella positionen, var en bra grund för 
diskussion på individnivå med respektive chef. Man kunde även se inom 
vilket område det största gapet fanns vilket var värdefull information när 
det gällde att utforma kurser och utbildningsmoduler. Programmet som 
togs fram används idag inom sourcing på alla större Sony Ericsson-siter runt  
om i världen, kompletterat med lite guidlines kring hur man till exempel  
ska allokera tid för utbildning. Idag får alla en kompetenskrav- 
profil och får göra testet. Tillsammans blir det sen indata till en kompetens- 
utvecklingsplan. 
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Vad.tycker.medarbetarna?
På frågan vad medarbetarna tycker är viktig kompetens att ha blir svaret att 
gemene man nog inte uppfattar vad som är nyckelkompetens, men det är 
säkert varierande. Cheferna har nog en klarare bild. I verktyget Performance 
Management finns den del som tar upp individuella mål och där sätter chef 
och medarbetare tillsammans upp mål som bryts ner till individen utifrån 
företagets visioner. Om Kalle till exempel vill bli projektledare, vad ska 
Kalle göra då och är Kalle lämplig? Hur ska Kalles kommande år se ut? Från 
Sourcing berättas att systemet med de nya kompetenskartorna och testet 
möttes med skepsis i början. Man såg bara testet vilket uppfattades som lite 
hotfullt. Idag är medarbetarna ”helnöjda”. Testet och kompetensprofilerna 
tar fram ett bra underlag för utvecklingssamtalen med cheferna.

Processdriven.kompetens.och.kompetens.i.gruppen
När det gäller kompetens bunden till organisationen säger flera att 
det är en svår fråga. Man kan inte se det direkt men det kan nog 
finnas. När det gäller processer så finns det förstås kunskap i dem, 
men det är å andra sidan svårt att ta en ny process och bara köra 
Man jobbar ständigt med att jobba och utveckla processerna, de 
måste vara uppdaterade för att det ska vara någon mening med dem.  
 
Databasen med Lessons Learned på projektledningskontoret är ett  
exempel på ett sätt att försöka få med kunskap i processen, som även reglerar 
hur databasen ska användas. Den används väl ändå lite olika flitigt av olika 
personer. Databasen fylls på kontinuerligt under ett projekts arbetsgång 
och är framförallt ett sätt att ”sprida minorna” man gått på i andra projekt, 
så att de kan undvikas i framtiden. Även bra saker finns med, då även en 
bra sak kan behöva en korrigering för att bli ännu bättre.

Nyckelpersoner/talanger
 
”Sen finns det nyckelpersoner – viktiga personer som man inte  
klarar sig utan. De besitter alla mycket nyckelkompetens, men det är inte  
säkert att man är en nyckelperson bara för att man har nyckelkompetens.” 
(Projektledning) 
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”Om många skulle försvinna skulle det förstås vara ett hårt slag men 
det skulle nog gå att hitta nya kompetenta medarbetare. Svåraste  
området skulle nog vara inom antenndelarna. Det handlar om små  
inbyggda antenner med mycket störande elektronik runt omkring och den  
kompetensen är svår att få tag på.”  (Radio)

Det är relativt tydligt vilka som är ”bäst i klassen” säger de flesta  
intervjuade. Ofta har nyckelpersonerna erfarenhet och bredd, men det kan 
även handla om spjutspetskompetens. En annan uttrycker det så att han  
relativt lätt skulle kunna dela upp personalstyrkan i tre delar: de ”bästa”, 
de ”sämsta” samt mitten som är helt ok. I den övre tredjedelen återfinns 
vissa tunga tekniker och specialister, men även de extremt drivna personer-
na. Ofta är det just drivkraft som den övre tredjedelen har som de andra  
saknar. 

”Vissa som får en uppgift går iväg, pular lite, kommer tillbaka och  
frågar etc. medan andra säger ok, går iväg och sedan löser allt på eget  
initiativ. Jag tittar nästan mer på det här vid rekrytering än på teoretiska  
kunskaper.” (Radio)

”Vad som utmärker en talang? Det är helhetstänk, att man kan driva och 
få med sig folk, att man kan säga nej. Man ser det på dem! De är ärliga 
människor som man kan lita på.” (Projektledning)

En annan av de intervjuade uttrycker det så att företaget kan  
bistå med kunskaper, men att det sedan är upp till var och en att  
omvandla kunskaperna till performance. De som anses vara nyckelpersoner 
har nog dels mycket kunskap, men även en förmåga att omvandla den till  
performance.

Man kan ju ha djupa kunskaper utan att kunna göra något med dem 
och tvärtom vara väldigt driven och vilja prestera men inte ha så djupa 
kunskaper. Kan man då lära sig omvandla kunskap till performance? 
– Ja, till viss del tror jag man kan utveckla genom kompetensutveckling, 
säger en av de intervjuade. Det är kanske inget man föds till men man kan 
lära sig det mesta.
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Viss talang måste man dock ha från början, säger en annan. Hon tror inte 
att man kan jobba sig till det helt. Hon jämför med idrott, man kan inte 
bli OS-stjärna bara genom att vilja och kämpa, talang krävs också. Till 
viss del handlar det om livserfarenhet. Hon berättar att hon letar inom 
organisationen och har några kandidater ”på tillväxt” som hon tror skulle 
kunna bli lämpliga medarbetare på hennes avdelning i framtiden. 

Det är mycket diskussioner kring hur man ska ta tillvara nyckelpersonernas 
kunskaper. Detta varierar förstås beroende på vilka kunskaper det handlar 
om. Inom projektledning jobbar man mycket med Lessons Learned.  
Inom vissa områden finns så kallade ”competence teams”, globala team 
med lite olika uppdrag. Vissa är ansvariga för att ta fram så kallade ”road 
maps”, det vill säga ta fram en beskrivning av ”var vi vill vara om tre år”. 
De har möten med leverantörer, håller interna kurser och har på agendan 
att sprida kunskap. Arbetet i competence teams är på sitt sätt ganska tung 
verksamhet och de olika teamen fungerar lite olika väl. 

Det är viktigt att det finns alternativa karriärvägar för att ta talangerna 
vidare. Från radioavdelningen berättas att ett steg kan vara att låta de 
som visar sig vara driftiga bli objektledare, vilket är en inträdesport till att 
senare bli chef eller projektledare. Att kompetensutveckla de bästa inom 
organisationen är svårt, då är det viktigt att istället lämna utrymme för dem 
att själva utveckla sig. Det ligger mycket ansvar på individen att utvecklas 
själv, då det råder stark konkurrens om de mest intressanta tjänsterna. 
 
När det gäller att arbeta för att behålla nyckelpersoner menar en informant 
att man inte ska kämpa för att behålla dem till varje pris, ibland måste man 
släppa ut dem på tillväxt igen. 

 
”Min roll är att utveckla dem inom företaget, det är lite som att  
dreja lera. Det viktigaste är att de kan tillföra företaget som helhet någon-
ting, även om de inte stannar hos mig. Målet är att alla ska utvecklas.”  
(Projektkontoret)

De individer man letar efter är sådana som hela tiden vill ha nya  
utmaningar. Då blir det extra viktigt att ta vara på deras kunskaper,  
eftersom man får räkna med att de försvinner någon gång. Å andra sidan  
ändras företagets arbetssätt också hela tiden, så det som gällde för fem år sedan  
är helt irrelevant idag. Det är alltså viktigt att man kan hänga med i 
svängarna.
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Säkerställa.nyckelkompetens
Från Learning & Developments sida jobbar man med att säkerställa 
nyckelkompetens främst genom att ta fram utbildningar. Man har möten 
med de största enheterna i företaget och diskuterar kompetensbehov 
framöver. Vad behövs och vilka resurser finns? Ska det rekryteras och i så 
fall vad? Den kompetens man inte kommer att rekrytera får man utveckla 
antingen genom intern eller extern utbildning. När det gäller utbildning 
så står folk på kö och vill förkovra sig. Här gäller att utbildningen måste 
vara relevant, språkkurser i USA eller oljemålning är kanske inget som 
företaget ska subventionera. Övriga intervjuade håller med om att det nog 
är ganska frikostigt på kurssidan på Sony Ericsson. Många är positiva till 
utbildningarna och tycker att utbudet är stort att kurserna genomförs väl. 
Det som är negativt är att det finns för få platser. 

”Det är en relativt liten ekonomisk insats. Sparar det en vecka i  
projektet så betalar det sig många gånger om. Riktade, skräddarsydda  
kurser ger ett bättre resultat. Det får fäste i det dagliga arbetet på ett annat  
sätt. Annars är risken att utbildningen inte gör nytta i det dagliga arbetet 
sen i alla fall. Vissa fixar förstås ”gapet”, att ta med sig kursen hem men 
inte alla.” (Radio)

För chefs- och ledarutveckling har man dels Management Review med  
traditionella verktyg som utvecklingssamtal etc. men även en serie av 
Leadership Training. Ett exempel är grundnivån (Basic Leadership  
Program) som löper över 6 månader (cirka 7 ggr). Där lär man sig bland 
annat gruppdynamik, värdestyrt ledarskap med mera Man kör även med  
coaching-samtal, personliga samtal på alla nivåer. Man träffas  
mellan � ögon cirka en gång/månad och tar då upp både dagliga saker  
och personliga mål. Mentorer förekommer också men är mer individu-
ellt. Det finns ett mentorutbyte mellan chefer på olika större företag i  
regionen.

En av de intervjuade tar även upp mästare/lärling-arbete och menar att det 
är kraftfullt att sätta ihop en mästare med en lärling. Ett problem kan dock 
bli att vissa mästare blir för hårt ansatta. Det har man försökt lösa genom 
att istället för pararbete låta mästaren hålla presentationer för en hel grupp 
på kanske �5 personer internt. Han berättar även att man ofta byter roller 
mellan projekten för att öka lärandet. 
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”Om man jämför med hur det var när man bara var Ericsson så hade 
man mer av olika specialister vilket blev sårbart. Nu resonerar man mer 
att expert, ja gärna, men vi ska kunna allt. Även om man har till exempel 
basband eller optoelektronik som sitt huvudområde så måste man kunna 
saker utanför det.” (Radio)

Att ha ett rotationsprogram för job-rotation är en tanke som på grund av 
tidsbrist än så länge mest stannat på tankestadiet. I vissa projekt har man 
korsfunktionella team, till exempel inom Störning eller Bluetooth. Vissa 
personer är förstås mer mottagliga än andra för att bredda sin kompetens, 
men det är något man får acceptera lite grand. Det är även viktigt att ha en 
öppen kommunikation kring att flytta folk i organisationen. 

När det gäller att behålla kompetens är det viktigt att låta medarbetarna 
förkovra sig. Sony Ericsson har en stor attraktionskraft i sig, men det är 
ändå viktigt att förmedla att man kan utvecklas och komma vidare inom 
företaget. När det gäller belöningar så har man både ett titelsystem och så 
kan man förstås jobba med lönen. 

”Bra insatser ska ge bra betalt, vi kanske inte ska vara löneledande men 
det ska löna sig att anstränga sig. För många är den bästa belöningen just 
att de får fortsätta att utvecklas.” (Radio)

Den viktigaste faktorn för att folk ska trivas är troligen att se till att folk 
får arbetsuppgifter som passar deras personligheter. Det ska vara roligt 
på jobbet, man ska känna en passion och att man jobbar med ”sjyssta 
produkter”. 

Rekrytering.och.introduktion.av.nyanställda
För rekrytering finns en särskild enhet. Eftersom företaget har vuxit så 
mycket och fortfarande växer rekryteras det en hel del, både externt och 
internt till vissa positioner. När man rekryterar gäller det att tänka lång-
siktigt, ofta är det så att man växer internt.

”Ska man ta in en lanseringsprojektledare gäller det att ta  
någon som man redan från början ser har förmågan att kunna bli 
huvudprojektledare så småningom. Det kan vara svårt att hitta  
någon som kan växa.” (Projektkontoret)
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Det är svårt att inom alla områden hitta erfaret folk med exakt rätt bak-
grund. Rätt förutsättningar och vilja är viktigare, så får de lära sig det de 
behöver på plats sen. Man ägnar sig mycket år riktad rekrytering. Till  
exempel så har företaget en hel del samarbete med universitet och hög- 
skolor. Dels har man en hel del exjobb, man bedriver vissa in-house studier 
samt deltar i olika forskningsprojekt vid universitet värden över. Skälet är 
att man på så sätt vill försöka ”tanka ur” kunskap från forskarvärlden - vad 
kan den världen? 

Att för få med rätt utbildning kommer examineras från högskolan upp- 
fattas som ett potentiellt problem. 

”När det gäller vad folk som går på gymnasiet väljer för  
högskoleutbildning kan vi kanske inte påverka så mycket men vi kan 
försöka påverka de 60 som börjar elektroteknik på LTH i år att välja 
radioinriktning.” (Radio)

Här jobbar man en del med att säkra framtida medarbetare genom att 
till exempel hålla en kurs och även handplocka de bästa studenterna. De 
som verkar vara rätt för företaget erbjuds exjobb och sedan eventuellt  
anställning. Att till exempel hålla en gästföreläsning i en grundläggan-
de elektronikkurs kan vara väldigt strategiskt. Man har nära kontakt och  
känner lärare på radio och betalar även för en professur för att säkra att de 
som vill läsa radioinriktning skall beredas möjlighet att göra det.

När man väl rekryterat en ny medarbetare gäller det naturligtvis att få 
in honom eller henne i arbetet. Det är en utmaning att få de nya att lära 
av de gamla. Den nyanställde introduceras enligt en checklista och får  
genomgå ett antal utbildningar, allt från den generella internutbildningen 
för samtliga nyanställda, ”How we work”, till administrativa saker som  
tidrapportering. Vissa avdelningar har en fadderverksamhet där de som  
varit där länge får ta hand om och visa de mindre erfarna. En intern fadder 
rekommenderas till alla och ska vara en senior person som inte är ens chef, 
så att man har någon att ty sig lite extra till. Det finns lite guidelines kring 
hur det hela ska gå till men det är mycket upp till mentor och adept också.  
 
 

 
När det gäller att sprida erfarenhet är det viktigaste verktyget att se till att 
besätta projekten på ett bra sätt. På så sätt får man bäst On-Job-training 
och erfarenhetsöverföring i arbetet. Man försöker även göra Lessons 

 
Sprida.erfarenheter
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Learned i varje projekt men någon påpekar att det (tyvärr) är lite av en 
mänsklig egenskap att inte vilja läsa en massa om gamla projekt när man star-
tar ett nytt. Men det handlar ju om att se till att metoderna blir bättre efter 
hand. Det finns personer som är ansvariga för att se till att Lessons Learned  
kommer in i organisationsstrukturen och arbetsbeskrivningarna. Här  
arbetar man mycket med olika checklistor.

Från projektledarhåll berättas att det är ett öppet klimat. Lanserings-
projektledarna har ett forum där alla ”träffas” i cyberrymden var  
tredje vecka på en tid som är anpassad för att medarbetare från hela 
världen ska kunna delta. Det blir ett nätverk av kollegor att ut- 
byta erfarenheter med. Även huvudprojektledarna har ett forum, men 
här utgår man mer från olika teman och lär sig om ”nya nya” saker. 
 
.
Företagskulturen beskrivs med ord som framåtanda, passion, dynamik och 
entusiasm. Det är högt i tak och positiv stämning. Företaget är ungt och 
har dedikerade och hängivna medarbetare Det finns en stark vilja att göra 
det man gör vilket gör det tacksamt att driva projekt. 

En av de intervjuade påpekar att på den tiden man fortfarande var  
Ericsson så kändes det även väldigt jämlikt. Det fanns en förståelse för 
VAB och föräldraledighet, chefer på hög nivå var pappalediga och så  
vidare Detta tycker personen att japanerna från Sony ibland har lite svårt  
att förstå. Den intervjuade påpekar dock att attityderna i Lund är bra  
och att särbehandling inte är något som upplevts. Flera instämmer i att  
det blivit lite kulturändring sen de bytte från Ericsson. Det är lite annat  
fokus idag och driv och framåtanda har blivit viktigare!

Positivt för lärandet är att det händer mycket. Det finns stor frihet att 
komma med idéer och även en frihet att ifrågasätta. Teknologin driver  
Positivt för lärandet är att det händer mycket. Det finns stor frihet att 
komma med idéer och även en frihet att ifrågasätta. Teknologin driver 
ihop områden, det finns en vilja att integrera och att lära av varandra.  
Problematiskt kan vara att man är så ”chokad” i arbetet att man inte har 
tid för lärande. Tappar ett projekt sex månader så hinner konkurrenterna 
före med sina modeller och då är det klippt (mer eller mindre). Alla med-
arbetare tidsskrivs �00% i projekt så förkovran måste ske parallellt med det 
dagliga, man får ”knycka tiden”. 

Kultur
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Framtidsvisioner
 
”Vad som kommer efterfrågas i framtiden är förstås svårt att säga. Det 
var nog till exempel få som trodde att kamera i telefoner skulle bli så 
stort och att mobiltelefonindustrin skulle bli en ny möjlig arbetsmark-
nad för kamerakompetens.” (Radio)

”Man vill inte ha nyckelpersoner, utan bredda nyckelkompetensen, an-
nars blir det för sårbart.” (Learning & Development)

För fem år sedan när Sony Ericsson startade fanns i princip ingenting. Det 
var tufft i början eftersom det knappt fanns några pengar att bygga upp 
utbildning för. Man har nu byggt upp systemen efterhand. Utbildnings-
programmet ändras egentligen hela tiden eftersom det hela tiden kom-
mer ny teknik och det gäller att ligga i framkant. Programmen har även 
blivit alltmer globala, i alla fall när det gäller bassortimentet. Ur ett  
Learning & Development-perspektiv kommer det viktigaste troligen att 
vara att serva organisationen med rätt verktyg. Det handlar inte bara om ren  
utbildning utan även till exempel coachning och livskarriärplanering. Man 
måste testa nya saker, samtidigt som man inte vill vara försökskaniner i allt-
för hög grad. Samtidigt som utveckling av utbildningarna sker måste grund- 
funktionerna flyta på hela tiden. En önskan är att ha ett system där man enkelt 
kan mappa folk och kompetensprofiler mot olika uppdragsbeskrivningar.  
Dessa ska sedan vara enkla att uppdatera efterhand. Målet är att ha ett  
sådant system �008.

Flera av de intervjuade betonar att förändringsbenägenhet är något som 
kommer att vara viktigt på alla nivåer. Överlag tror man på ”mjuka grejer” 
som etik, ledarskap och affärsmannaskap. Man måste också fråga sig vart 
man är på väg och koppla till strategi från ledningen. Kompetensplanering 
kommer in på flera ställen i strategin. Allt måste gå att motivera!

Det talas även om ”the war for talent” där det å ena sidan kommer ut fler 
välutbildade personer från högskolorna men de med rätt utbildning som 
är riktigt dedikerade, dem man vill ha, å andra sidan kan hitta jobb inom 
andra områden också. Det kommer nog att göra det tuffare att hitta och 
behålla kompetens. Dagens ungdomar kanske också har lite hårdare krav. 
Kompetensutveckling blir då som sagt allt viktigare. Kanske är det inte 
förrän nu man verkligen börjar mena det man säger, att personalen är den 
viktigaste resursen. 
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En av de intervjuade drömmer om att kunna ha ett eget ”universitet” 
inom Sony Ericsson där man kan ha mer diskussionsbaserade kurser och 
ta vara på alla lärdomar. Man försöker ha vissa sådana moment redan idag 
i kurserna men det är svårt att få tiden att räcka till. Man skulle kunna 
göra mycket. Varje gång man har gjort ett leverantörsbesök lär man sig ju  
något om vad man kan göra bättre. Universitetet skulle bli en arena för att 
sprida best practice case i seminarieform. Ett forum för att använda exper-
terna. Lite samma effekt kan man förstås få genom att lägga upp case på  
intranätet.

Teori.möter.verklighet
Efter presentationen av de tre företagsporträtten är det dags att koppla 
empiri till teori och diskutera vilka tankar och idéer porträtten väcker. 
Finns det några faktorer som är extra viktiga när det gäller att säkerställa och 
utveckla nyckelkompetens? Finns några mönster, möjligheter och kanske 
risker i det vi ser i porträtten? Vad skulle vara intressant att undersöka 
närmare? Många av de resonemang och idéer som finns med i detta kapitel 
är sådana som kom fram under den workshop som hölls inom ramarna 
för det här projektet på VINNOVA den � februari �007 (deltagarlista 
återfinns under ”Referenser”).

Nyckelkompetens.–.ett.mångsidigt.begrepp
Inte helt oväntat visar de tre porträtten att nyckelkompetens är ett väldigt 
mångsidigt begrepp med flera olika ingångar. Givetvis har olika företag 
olika kompetensbehov, samtidigt visar studien att man i mångt och mycket 
är ute efter att fånga samma egenskaper. Dock finns det flera sätt att närma 
sig begreppet nyckelkompetens.
För det första kan man givetvis diskutera på vilken nivå nyckelkompetens 
egentligen finns. Är det för hela företaget? För avdelningen? För teamet? De 
flesta verkar vara överens om att det är ovanligt med folk som likt mannen 
i Telia-reklamen�  måste ”hittas fort för att de är nyckelkompetenser på 
företaget”. 
 
�I en av Telias långkörare när det gäller reklamfilm på TV irrar en medelålders runt i 
skogen, vilse efter en teambuilding-aktivitet, och säger i mobiltelefonen att ”ni måste 
hitta mig snart, jag är en nyckelkompetens på företaget”. Pay-offen är ”Sveriges bästa 
täckning” 
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Få är unika och oersättliga – det handlar istället om att ha en beredskap 
för att ersätta kompetens där det är svårt att få in någon annan. Att ha 
fungerande beredskap kan vara en strategisk konkurrensfördel och att hålla 
en sådan igång är ett kontinuerligt arbete. Man kan dock fråga sig var 
konkurrensfördelen egentligen sitter, är det i individerna eller i team och 
grupper?

Här verkar de flesta vara överens om nyckelkompetens inte är samma sak 
som en nyckelperson. Nyckelkompetens är den kompetens som krävs för 
att driva verksamheten vidare på ett bra sätt, medan nyckelpersoner är 
sådana medarbetare som besitter nyckelkompetens i lite högre grad än 
genomsnittet. Du behöver alltså inte vara en nyckelperson för att du har 
nyckelkompetens. Dessutom är det i första hand gruppens kompetens 
som räknas, och det räcker inte att bara klona de bästa. Det är en väl 
sammansatt grupp som är nyckeln och en sådan kan inte bara bestå av 
nyckelpersoner. Man kan alltså prata om två typer av nyckelkompetens, 
organisatorisk och individuell.
 
En viktig aspekt på nyckelkompetensbegreppet är förstås också 
vilken typ av kompetens som anses vara nyckelkompetens. Här kan 
man se att det för samtliga företag handlar om något mer än den 
explicita formulerbara kompetens som krävs för att klara av uppgiften.  
 
Nyckelkompetens handlar oftast om sådant som kan sägas vara tyst 
kunnande och att vara extra duktig på det man gör; att kunna se helheter 
och tänka strategiskt, förstå affären, nosa sig till problem, vara ledare etc. 
Sådant är kanske inte alltid så lätt att lära sig med traditionell utbildning. 
Det är helt enkelt egenskaper som i analogin till qualifiers och order 
winners är att betrakta som order winners. 
 
Det är enbart när det råder brist på till exempel personal meden viss typ  
av utbildning, som i Postens fall med chaufförer, som man skulle kunna 
tala om qualifier-kompetens som nyckelkompetens.
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Ibland visar det sig i efterhand vad som var en organisations nyckelkompe-
tens, liksom strategier ibland kan synas först i efterhand. Här kan vi se en 
analogi till författaren Einar Már Gudmundssons tankar om att metoden 
(eller nyckelkompetensen respektive strategin) enbart kan skönjas i efter-
hand5. Mats Engwall, som tog upp resonemanget ovan under workshopen 
menade även att man lika gärna kan säga att det här SKA vara vår nyckel-
kompetens och sedan få det till en konkurrensfördel. Här gäller det att ha 
något som ingen annan har. Liksom med qualifiers och order winners avtar 
nyttan om kompetensen är numerär.

Utveckla.nyckelkompetens
Finns det något som särskiljer utveckling av nyckelkompetens i havet av 
kompetensutveckling och lärande? Maria Hammarén tog här upp Dreyfus 
stege med nivåerna novis, avancerad nybörjare, kompetens, professionell  
och expert och talade om genomförandeprojekt och utvecklingsprojekt. 
I ett genomförandeprojekt vet man ungefär vad som skall göras och  
var man skall hamna, i ett utvecklingsprojekt handlar det om att ta fram 
helt nya saker, och vägen dit är oftast okänd. Hammarén menade att kom-
petensutveckling till och med den tredje nivån, kompetens, handlar om  
genomförandeprojekt. Man vet vad man vill uppnå och kan komma dit 
genom goda exempel och förebilder. På de övre nivåerna, professionell  
och  expert handlar det om utvecklingsprojekt. Man vet inte vad man 
vill uppnå. Försöker man hantera lärande här som ett genomförande- 
projekt blir det helt fel, precis som Hallandsås-projektet som var ett 
utvecklingsprojekt men hanterades som ett genomförandeprojekt.  
 
Egentligen är det nästan inget som är genomförandeprojekt. Att vara ex-
pert handlar om att se hela verklighetens olikheter! Nivå �-� handlar om att  
bemästra praktikens regler, �-5 handlar om att utveckla reglerna och  
därmed praktiken!

5”You can only see the method as time goes by” (Maximum Complexity, ingår i  
Ennals et al, �006 sid. ��5).
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I mångt och mycket handlar det om att skapa en kultur som  
främjar lärande. Per Risberg, grundare och tidigare ledare av Saab  
Combitech-gruppen, berättade om sina erfarenheter av kompetens-
hantering och varför han anser att nyckelkompetensfrågan är viktig.  
– Under åren i Combitech-gruppen ville vi skapa en kultur där det var 
tillåtet att göra misstag, det måste man tillåta för att kunna ha en inn-
ovativ miljö, däremot får det inte vara tillåtet att upprepa misstagen! 
En kultur är svårt att tvinga fram. Samtidigt måste ju saker och ting fung-
era i vardagen under tiden.

”Den som vet hur morgondagen ser ut kan ta det lugnt. 
Alla vi andra måste i högre utsträckning än någonsin  
tidigare vara beredda på förändring, ha förmåga att vara  
flexibla och snabbt kunna möta skiftande behov”. (ur informations- 
broschyr för Lernia, Abrahamsson & Wallin, sid. 60)

Samtliga intervjuade på alla tre företagen har tagit upp förmåga att 
hantera förändring som en nyckelkompetens. Villkoren på arbets- 
marknaden förändras, vilket teorikapitlet vittnar om, men i intervju-
erna framgår även att villkoren för företagen ändras. Konkurrensen på  
marknaden ökar och kraven på effektivitet och slimmade organisationer  
blir högre och högre. Förändrade förhållanden på marknaden och snabb  
teknikutveckling tvingar företagen till nytänkande och omorganisationer, 
vilket givetvis gör att behovet av kompetens ändras. 

Som individ måste man därför vara kapabel att göra kompetensglidning-
ar, på samma sätt som företag kan göra branschglidningar, – det vill säga 
vara mångsidig och ha kunskaper inom andra områden än ditt huvudsak-
liga. Det som urskiljer mästerskapet är att klara av att leva med osäkerhet. 
Allt är dock inte osäkert, inflikade en av workshopdeltagarna. När man ska 
bygga en sommarstuga vill man ju inte att det ska vara osäkert ungefär hur  
mycket det kommer att kosta och så vidare Men många gånger växer  
målet växer fram under tiden. Fast det är ju svårt att stå inför en styrelse  
och säga att nu ska vi satsa pengar på det här men vi vet inte vad som  
kommer ut ur det. Hur lever man med osäkerhet?

Att.leva.med.förändring
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Jonas Falkvall från Sony Ericsson menade under samma workshop att det 
för deras del i princip handlar om att ”försöka hitta struktur i fritt fall”, 
en liknelse som mötte bifall bland övriga deltagare. Det verkar vara en  
allmän åsikt att det är en nyckelkompetens att ha förmåga att ställa om och 
anpassa sig till nya arbetsuppgifter och nya organisationsformer och att se 
förändringar som en möjlighet istället för ett hot. Per Risberg menar att 
det är viktigt att ta vara på dessa ”förändringsgeneraler” i en organisation 
då de kan vara avgörande för hur väl förändringen lyckas. 

Förändringsbenägenhet är också lustigt nog en nyckelkompetens 
som motverkar att man får nyckelpersoner. Att ha förmåga att göra  
kompetensglidningar och byta område gör det ju lättare att lära sig  
någon annans arbetsuppgifter och ersätta någon som försvinner. 

Mycket handlar också om att kunna göra en korrekt omvärldsanalys och 
tolka det som händer utanför organisationen på rätt sätt. Här kan man 
nästan prata om nyckelkompetens och nyckelinkompetens. Ett välkänt  
exempel som även kom upp till diskussion under workshopen är  
Facitfallet. Här påpekades att är man inte kompetent till att göra  
nödvändiga branschglidningar spelar det inte så stor roll vad man gör  
internt. Nyckelaspekterna på nyckelkompetens är att möjliggöra både 
bransch- och kompetensglidningar. På Facit hade man helt enkelt fel  
uppfattning om vad som var deras nyckelkompetens och trodde det var 
att tillverka världens bästa finmekanik, när det i själva verket var det starka  
varumärket. 

Posten är här ett exempel på ett företag som har gjort vissa bransch- 
glidningar. Då brevmarkanden mer och mer gått över till e-meddelanden, 
har Posten satsat mycket på att kunna erbjuda heltäckande tjänster inom 
logistik istället för att, som det uttrycktes vid workshopen, resonera som 
i vissa andra länder att ”så länge någon skickar brev delar vi ut dem, sen  
lägger vi ner skiten”.

På Pfizer har sedan intervjuerna skedde en stor omorganisation genom-
förts, med personalneddragningar och ändrade rutiner och arbetssätt. 
Vid tidpunkten för projektets workshop stod man inför det faktum  
att �0 % av personalstyrkan skulle sluta och de hade en och en halv  
vecka på sig att lämna över. Hur får man till en transfer på ett bra  
sätt under de förutsättningarna? Här gäller det att se de kritiska  
relationerna, mellan medarbetare men kanske framförallt mellan  
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medarbetare och kunder eller andra kontakter utanför företaget. I ett  
sådant läge får nyckelkompetens inte vara något statiskt, då det som är 
nyckelkompetens idag kanske inte är det om tre veckor. Någon som var 
expert på att arbeta enligt de gamla rutinerna kanske inte alls är lika kom-
petent på det nya arbetssättet.

I ett sådant läge får nyckelkompetens inte vara något statiskt, 
då det som är nyckelkompetens idag kanske inte är det om tre  
veckor. Någon som var expert på att arbeta enligt de gamla  
rutinerna kanske inte alls är lika kompetent på det nya arbetssättet. 
 

Att ha säkra nyckelkompetens handlar om så mycket mer än bara  
utbildning. Förutom att kompetensutveckling kan ha fler komponenter 
innefattar kompetensförsörjning även allt från rekrytering till att jobba för  
att behålla medarbetare, sprida erfarenheter och ta vara på lärdomar i  
arbetet. 

När det gäller inflöde av nya medarbetare är den gemensamma nämnaren 
för de tre porträtterade företagen att samtliga har någon form av samarbete 
med skolor eller universitet för att säkra att individer med rätt grundut-
bildning finns att tillgå, och/eller plocka tänkbara medarbetare direkt från 
skolan. Posten har planer på att bilda ett transportgymnasium, Pfizer delar 
ut stipendium på Handelshögskolan och Sony Ericsson samarbetar med 
Lunds Tekniska Högskola för att säkra kompetens inom radioområdet.

För att sprida och ta vara på erfarenheter finns lite olika metoder, även 
om de flest uttryckt önskemål om att göra det mer systematiskt och  
genomtänkt. Något som många efterfrågat men som ingen upplevt  
något bra exempel på är möjligheten till jobbrotation mellan med- 
arbetare. Olika former av mentorskap och coaching förekommer, liksom  
olika typer av kompetensteam och den traditionella lessons learned- 
databasen. Den sistnämnda används flitigt på projektkontoret på Sony  
Ericsson (man erkänner villigt att det nog är lite typiskt för en ingenjörs- 
kultur att vilja ha databaser och så) och verkar fungera ganska bra som  
spridare av lärdomar från olika projekt. Ett annat scenario från Ericsson  
Software Technology beskriver Jonathan Jeppson i artikeln ”Management  
by drälla runt”. (Jeppsson, ����)

Kompetensförsörjning.–.mer.än.bara.utbildning
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Där initierades ett program för att ta vara på erfarenheter inom  
företaget som gick ut på att ”samla in, analysera, lagra, generali-
sera, formalisera och paketera erfarenheter.” Efter en förstudie där 
två exjobbare agerat ryggsäck på projektledarna insåg man dock att  
ingen skulle läsa den fina databasen, varpå man bestämde sig för att ”slänga  
skiten”. Istället satsade man på något som skämtsamt kallas ”management 
by drälla runt”. Filosofin är ”in med möten ansikte mot ansikte, nätverk 
och mentorskap”.

Medarbetare.och.företaget
Ett problemområde som kan skönjas när det gäller kompetensutveckling 
och utveckling av nyckelkompetens är att det medarbetarna vill ha inte 
alltid är samma sak som företaget behöver. Ibland går åsikterna isär om 
vad som överhuvudtaget uppfattas som kompetensutveckling. Att åka 
iväg på en trevlig kurs uppskattas nog av de allra flesta men det kanske 
inte alltid det är det man lär sig allra mest och bäst på. Här gäller det att 
tydliggöra vad som faktiskt är kompetensutvecklande, och att det finns 
många sätt att lära sig på. Sedan kan ju även kurser användas som ett sätt 
att motivera och belöna medarbetare, vilket på ingalunda vis behöver vara 
fel så länge man är medveten om att det kanske i första hand inte handlar 
om kompetensutveckling.

Tidigare har vi talat om att nyckelkompetens egentligen handlar om att 
ha en beredskap för att ersätta kompetens där det är svårt att få in någon 
annan, men vems uppgift är det egentligen att se till att hålla beredskap 
frågade sig Lena Wilhelmsson under projektworkshopen. Är det chefen 
som bär ansvaret? Och i så fall, vad är en chef? Är det en härförare som går 
före sin trupp eller någon som mer tar bort hinder för medarbetarna? Som 
lyssnar med stora öron och vet vad det är medarbetarna kan och gör. Det 
här kan ibland krocka med chefernas egen uppfattning.

Under intervjuerna har många tagit upp drivkraft som en nyckelkompetens, 
att man vill bromsa istället för att driva medarbetarna, vilket även verkar 
vara det man får göra på flera håll. Samtidigt måste man komma ihåg att 
detta kanske inte är helt representativt för arbetslivet i stort och att många 
människor kanske inte alls tycker att utveckling på arbetsplatsen är det 
viktigaste här i livet. 
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För att återknyta till Ahls (�00�) teorier så måste motivationen att utveckla 
sig (eller bristen på densamma) ställas i relation till den som formulerar 
problemet. Vem önskar att vuxna ska utbilda sig, hur och varför? Vilka är 
”the primary driving factors” för utveckling? Vissa vill bara briljera internt 
och kanske inte alls bli chef, vilket är den naturliga karriärvägen. Det finns 
inga modeller som gäller alla utan klimat och ledarstil är det viktigaste för 
att skapa en meningsfull utveckling för medarbetaren. 

Samtidigt får det inte bli så att de som kanske saknar drivkraft helt blir 
åsidosatta. Liksom Fagéus (i Göranzon & Mouwits, �006) ifrågasätter 
varför musikelever där drivkraften och motivationen redan finns lyfts fram 
som talanger på musikhögskolorna medan andra onödigt sätts åt sidan kan 
det kanske vara så att en omotiverad medarbetare kan bli en talang med 
rätt stöd.
 
Alternativa karriärvägar vid sidan av chefskarriären är också något som 
nämnts av många som ett sätt att behålla nyckelmedarbetare. För att behålla 
medarbetare är ju förstås också en viktig aspekt när det gäller att säkerställa 
nyckelkompetens. Även här verkar den gemensamma åsikten vara att det är 
viktigt att skapa en bra arbetsmiljö där man har roligt på jobbet, samt att 
erbjuda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Som linjechef gäller det att 
se till helheten och inse att det viktigaste är att medarbetaren tillför företaget 
någonting, även om det innebär att just den egna avdelning förlorar en 
viktig medarbetare. 
  
 
        På Pfizer är det på vissa avdelningar till och med uttalat så att man 
vet att medarbetarna kommer röra på sig och är glada om de stannar i fem 
år. Man vill ha de allra bästa och mest kompetenta medarbetarna och de 
stannar helt enkelt inte till guldklockan.

Lönen är förstås också en viktig motivationsfaktor, bra prestationer ska 
löna sig, även om pengar inte skall vara det huvudsakliga skälet till att 
någon stannar. Det viktigaste för många verkar vara just att få fortsätta 
utvecklas.

– Ibland måste man släppa ut dem på tillväxt, som en chef på Sony Ericsson 
sade. 
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Att.gå.vidare.med
En viktig fråga under workshopen var vilka ytterligare frågor och 
tankar studien givit upphov till som man skulle kunna gå vidare med i 
utformningen av fortsatt forskning. Nedan följer en sammanfattning av 
deltagarnas åsikter:

• Hur utformar vi lärsystem så att man förstår hur viktigt  
kompetensutuveckling är för företagets utveckling?

• Man kan gå bakvägen och fråga sig hur de personer som är       

• Hur utformar vi lärsystem så att man förstår hur viktigt kom   
petensutveckling är för företagets utveckling?

• Hur bygger man upp en beredskap för att ersätta nyckel- 
kompetens?

• Det behövs praktiknära forskning. Det kanske inte är så vik-
tigt att sprida erfarenhet och kompetens, det grundläggande är 
att synliggöra den. Det är som en uppspänd tvättlinad, någon 
sätter dit en klädnypa, och sen kommer fler och fler… Att vara 
forskare i en verksamhet är att spänna upp tvättlinan, och det 
måste göras nära verksamheten. Klädnyporna är exemplen, upp-
levelserna. Linan (forskningen) är något att sätta klädnyporna 
(exemplen) på och synliggöra dem. 

• Ofta försöker man berätta vad någon kan men det är nog bättre 
om man kan få se hur andra gör. Hur skapar man tillfällen för 
det? 

• Många mindre företag, till exempel i Smålandsregionen är nog 
duktiga på kompetensutveckling, men de har inget formaliserat. 
Dessa kunskaper om lärande borde man ta vara på!

• Hur organisera själva arbetsuppgifterna för att underlätta för 
lärande och lärande i relationer? Kunskap är inte så individuell. 
Det satsas för mycket på att individer ska vara skickliga. Är det 
verkligen nyckelkompetenta människor vi ska leta efter?

nyckelpersoner har blivit det. Hur blir man nyckelkompetent  
om vi frågar de nyckelkompetenta själva?
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Bilaga.1.–.Intervjuunderlag

Nyckelkompetens.på.svenska.arbetsplatser,.underlag.för.
intervju

Introduktion/Tillvägagångssätt
Den här intervjun är en del av undersökningen för ett VINNOVAprojekt 
med avsikt att utreda hur nyckelkompetens säkerställs och utvecklas i 
svenskt arbetsliv. Med nyckelkompetens avses här verksamhetskritisk/
strategiskt viktig kompetens. Syftet med intervjuerna på Sony Ericsson 
är att skapa en bild av hur Sony Ericsson säkerställer att man har den 
nyckelkompeten som krävs.

Själva intervjun kommer att ha karaktären av ett öppet samtal mellan 
intervjuare och respondent och ta cirka en timme. De förberedda 
frågorna är att se som en utgångspunkt, sen kan samtalet ta olika vägar. 
Följdfrågor eller fördjupning av något resonemang kommer troligtvis att 
förekomma. Det är självklart välkommet att ta upp andra aspekter och 
resonemang. Givetvis är det även fullt tillåtet att avstå från att svara på 
någon fråga. Intervjun kommer inte att bandas, intervjuaren antecknar 
kärnan i det som sägs och dessa anteckningar kommer sedan i renskriven 
form få godkännas av respondenten. 

Övergripande
Kort beskrivning av din bakgrund, din avdelning och ditt arbete. 

Om nyckelkompetens
Vilken typ av kompetens anser du vara nyckelkompetens på din 
arbetsplats? 

På vilket sätt är denna kompetens avgörande för resultat och framgång?

Identifiera nyckelkompetenser:
•Är det något man arbetar med?
•I så fall hur?
•Om inte, hur skulle man kunna arbeta med det?
•Är det viktigt att göra?



��

Hur ser du/ni på individuell kompetens respektive organisationsbunden? 
Finns nyckelkompetens enbart hos enskilda medarbetare eller kan den 
även finnas i själva organisationsstrukturen och i relationer mellan 
medarbetarna? 

Hur tror du dina medarbetare upplever sättet att identifiera 
nyckelkompetens?

Säkerställande och utveckling av nyckelkompetens
Hur arbetar man idag med att se till att man har nödvändig 
nyckelkompetens? Berätta om kompetensförsörjningsprocessen! Till 
exempel:
• Identifiering av kompetensbehov
• Utbildning/kompetensutveckling
o Hur utvecklar man den typ av kompetens som anses vara             
nyckelkompetens?
o Hur är kompetensutvecklingssystemen anpassade för detta? 
o Hur tas erfarenheter och nyckelkompetens från äldre/mer rutinerade       
medarbetare tillvara?
o Hur introduceras nyanställda i verksamheten?
o Hur vidareutvecklas och spetsas nyckelkompetensen?
• Organisation av arbetet för att underlätta lärande och 
kompetensspridning 
• Rekrytering
• Arbeta för att behålla medarbetare med nyckelkompetens
• Annat?
 
Hur ser kulturen ut på arbetsplatsen? Påverkar den arbetet med att 
säkerställa och utveckla kompetens? Positivt/negativt?
Hur du att dina medarbetare upplever sättet att arbeta med att säkerställa 
och utveckla kompetens?

Hur har sättet att arbeta med att säkerställa kompetens ändrats över tid i 
företaget?

Tror du att det som anses vara nyckelkompetens i organisationen kommer 
att förändras i framtiden och i så fall hur?

Hur skulle du vilja att man arbetade med att utveckla kompetens i  
framtiden? Vad tror du dina medarbetare anser?
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