
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Organisering och Ledning av arbete och välfärd 180hp

Svårigheter med Kompetenskartläggning

Ur ett organisationsperspektiv

Malin Gustavsson och Marie Svensson

Arbetsvetenskap

Halmstad 2017-07-13



 
Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2017 
 

Sammanfattning 

Svårigheter med kompetenskartläggning  
ur ett organisationsperspektiv 

 
Författare: Malin Gustavsson & Marie Svensson 
 
Studiens syfte var att undersöka organisationers svårigheter i tillvägagångssättet vid utförande 
av kompetenskartläggning. Studien ville svara på vad det är som gör att en 
kompetenskartläggning kan leda till ett bristande resultat. För att hjälpa oss att besvara syftet 
skapades två forskningsfrågor: “Vilka svårigheter finns att kartlägga kompetensbehov på 
organisationsnivå?” och “vad kan svårigheterna leda till?” 
Metoden som användes var en kvalitativ analys där fyra semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. I studien deltog två ledare, HR-chef och Operativ chef samt två anställda varav 
en är fackligt förtroendevald. Resultatet analyserades med hjälp av teorier och tidigare 
forskning om kompetens, kompetenskartläggning, ontologiskt perspektiv på kompetens och 
svårigheter med att skapa en reliabel självbild.  
Resultatet bekräftar teorierna att det är en väldigt komplex process att genomföra 
kompetenskartläggning. De största svårigheterna med kompetenskartläggning som 
framkommit i vår fallstudie är; förankringen i hela organisationen, svårigheter med att 
definiera begreppen, utmaningen i att mäta personliga egenskaper och implicit kunskap, 
reliabiliteten i självskattningen samt den bristande användningen av kompetenskartläggningen 
som görs. 
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Abstract  
Difficulties with competence mapping  

with an organisation perspective 
 
Author's name: Malin Gustavsson & Marie Svensson 
 
The purpose of the study was to investigate the difficulties of organizations in the approach to 
performing competence mapping. The study would answer why a competency mapping can 
lead to a lack of results. To help us answer the purpose, two research questions were created: 
"What are the difficulties in mapping competence needs at the organization level?" and "What 
can the difficulties lead to?" 
The method used was a qualitative analysis in which four semi-structured interviews were 
performed. The study involved two leaders, HR Manager and Operational Manager and two 
employees, one of whom is union trust. The result was analyzed using theory and previous 
research on competence, competence mapping, ontological perspective on competence and 
difficulties in creating a reliable self-image. 
The result confirms the theories that it is a very complex process of performing competence 
mapping. The biggest difficulties with competence mapping that emerged in our case study 
are: Anchoring throughout the organization, difficulty in defining the concepts, the challenge 
of measuring personal characteristics and implicit knowledge, the reliability of self-
assessment, and the lack of use of the competence mapping that is being done. 
 

Keywords: Competence, organizational competence, competence mapping, personal 

characteristics, self assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte & Frågeställningar .................................................................................................................... 2 

1.2 Avgränsning ....................................................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 3 

2.1 Begreppsdefinition ............................................................................................................................ 4 

2.2 Teori ................................................................................................................................................... 6 

2.3 Vetenskaplig och etisk diskussion ..................................................................................................... 9 

3. Metod ................................................................................................................................................ 10 

3.1 Metodval ......................................................................................................................................... 10 

3.2 Urval av organisation och respondenter ......................................................................................... 11 

3.3 Datainsamling .................................................................................................................................. 11 

3.4 Bearbetning och analys ................................................................................................................... 12 

3.5 Etik ................................................................................................................................................... 13 

3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................................. 13 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 15 

4.1 Svårigheter med  kompetenskartläggningsprocessen .................................................................... 15 

4.2 Svårigheter med att definiera begreppen kompetens och kompetenskartläggning ...................... 15 

4.3 Svårigheter med att mäta personliga egenskaper och implicit kunskap ........................................ 17 

4.4 Svårigheter med självskattning ....................................................................................................... 20 

4.6 Svårigheter i användningen av kompetenskartläggningen ............................................................. 21 

5. Analys ................................................................................................................................................ 23 

5.1 Olika uppfattningar om processen .................................................................................................. 23 

5.2 Problematiken med att definiera begreppet kompetens och kompetenskartläggning ................. 23 

5.3 Utmaningen i att mäta personliga egenskaper och implicit kunskap ............................................. 24 

5.4 Reliabiliteten av självskattning ........................................................................................................ 25 

5.6 Bristande användning ...................................................................................................................... 25 

5.8 Slutsatser ......................................................................................................................................... 26 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 27 

6.1 Metodval och resultat ..................................................................................................................... 27 

6.2 Tidigare forskning och teori............................................................................................................. 27 

6.3 Egna reflektioner ............................................................................................................................. 28 

6.4 Förslag på forskning ........................................................................................................................ 28 

6.5 Arbetsvetenskapligt bidrag ............................................................................................................. 29 

8. Referenser ......................................................................................................................................... 30 

Bilaga ..................................................................................................................................................... 32 



 

Förord 

Vi riktar ett stort tack till vår handledare, Mats Holmquist, för ett stort stöd med många kloka 
råd, hög kompetens och mycket givande handledning under uppsatsprocessen. Vi tackar även 
organisationen som har ställt upp med tid och engagemang under intervjuerna. Utan er vore 
det inte möjligt att genomföra studien.    
 
Slutligen riktar vi ett tack till varandra för ett bra samarbete med mycket skratt och 
engagemang. 
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1. Introduktion  
I detta kapitel presenterar vi uppsatsämnet och uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 
redogör vi för de avgränsningar som vi har valt att göra i arbetet. 

När vi funderar kring att skriva om rekryteringar upptäcker vi hur otroligt mycket forskning 
det finns kring urval av kandidater och alla tester man kan göra för att hitta den perfekta nya 
medarbetaren. Massvis med konsulter och olika rekryteringsfirmor erbjuder excellenta 
lösningar för företagen. Däremot är det ganska tyst kring förarbetet, som lägger hela grunden 
för den framtida rekryteringen. Vi upplever att det finns en skev fördelning av fokus, 
forskning, resurser och energi här. Vad hjälper det att man hittar den bästa inom sitt område, 
om det ändå inte är det företaget verkligen behöver? Det kan ju till och med vara så att man 
efter en noggrann behovsanalys kommer fram till att det inte behövs en ny rekrytering utan 
kanske en omorganisering eller satsningar på intern kompetensutveckling.  

För att en organisation ska kunna överleva i en sådan föränderlig värld som vi lever i idag är 
det av stor vikt att ha den befintliga organisatoriska kompetensen klar för sig som 
organisation (Adler & Frössevi, 1996). I vårt globaliserade och konkurrenskraftiga samhälle 
där organisationerna existerar i idag är det svårt att överleva. Många företag finner lösningar 
som att gå samman eller låta sig köpas upp av storföretag eller ingå i en större kedja. Om man 
då som egen fristående organisation (eller för all del som stor koncern) ska kunna överleva 
måste man som ledning känna sin organisation och förstå vad den behöver. Yuvaraj, (2011) 
förklarar kompetenskartläggning som en organisatorisk process som identifierar 
organisationens sammanlagda kompetens, den kompetensen som organisationen besitter i 
nuläget . Kompetenskartläggning skapar en medvetenhet hos organisationen om 
organisationens existerande kompetensbehov, eftersom organisationen först måste veta vad de 
har, innan de med säkerhet kan veta vad de behöver (Axring & Nilsson, 1999). Utifrån 
kunskapen om den organisatoriska kompetensen och behovet så kan organisationen se vad 
som fattas eller vad som behöver stärkas, förnyas, förändras etc (Wang & Guild, 1995). Den 
medvetenhet som kompetenskartläggning bidrar till ligger även som grund för möjligheterna 
att genomföra omorganiseringar, kompetensutveckla organisationen samt för att kunna 
rekrytera rätt person till ledig vakans. 

Wang och Guild (1995) speglar vikten av den organisatoriska kompetensen på ett målande 
sätt. Hur lätt det är att missa det grundläggande och basala. De menar att organisatorisk 
kompetens kan liknas vid ett träd där det finns visuella delar och osynliga delar. Löv, grenar 
och framför allt frukten är väldigt iögonfallande och det är lätt hänt att man stannar där i sin 
iakttagelse, utan att tänka på att det är roten som förser hela trädet med näring och därmed 
skapar förutsättningarna för hela trädets överlevnad. Om kunskap om den organisatoriska 
kompetensen saknas finns det risk att man bara stirrar på den vackra frukten. Till exempel om 
ett företag har en supervass säljare är det troligt att hen får mycket beröm, stöttning och 
uppmuntran från ledningen. Det ledningen kanske missar är att hen hämtar sin näring 
(kunskap) längre ner i organisationen (från rötterna). Hen kan ha ett starkt samarbete med 
sakkunniga på produkten de säljer och även med kundtjänsten som har mycket kontakt med 
hens kunder. På så vis tar hen del av den organisatoriska kompetensen, men råkar att hänga 
högt upp i kronan likt en frukt och är därför lättare att se och uppmärksamma den fina 
eftersmaken (siffrorna). Det är viktigt att kompetenskartläggning inkluderar alla delar av 
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trädet (organisationen). Så att det skapar en helhetsbild av den organisatoriska kompetensen 
organisationen besitter (ibid, 1995). 

Således borde ju flera delar av organisationen involveras i kompetenskartläggningen för att få 
fram en så korrekt bild som möjligt av vilka kompetenser som finns och därmed även vad 
som saknas/behövs. 

Kompetenskartläggning bidrar till mycket positivt för organisationer, exempelvis skriver 
Wang och Guild (1995) att kompetenskartläggning är viktigt för att en organisation ska kunna 
hålla sig konkurrenskraftig. Analyser som SWOT och omvärldsanalyser bygger också vidare 
på kompetensanalysen och därför är kompetensanalysen en betydande faktor för 
organisationer. Saknar man insikt i sin organisatoriska kompetens, riskerar organisationen att 
fallera totalt i övriga analyser (ibid, 1995). Detta visar att kompetenskartläggning ligger till 
grund för många organisatoriska förutsättningar för framgång.  

En bidragande konsekvens av bristande kompetenskartläggning kan vara felrekryteringar. 
Organisationer tror att det existerar ett visst kompetensbehov som i realiteten är falskt, och 
därför anställer personer med felaktig kompetens. Öhrling´s rapport (2006) presenterar ett 
intressant resultat att nästan hälften av de ettusen sexhundra (1.600)  tillfrågade svenska 
företagen hade genomfört en till tre felrekryteringar de senaste tre åren. En felrekrytering 
medför stora ekonomiska kostnader för ett företag. Är dessa kostnaderna en summa som hade 
kunnat undvikas om organisationerna i fråga hade haft en medvetenhet om organisationens 
kompetensbehov, tänker uppsatsförfattarna?  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
Vi vill undersöka vilka svårigheter och utmaningar som finns för organisationer när de ska 
genomföra kartläggning av sin organisatoriska kompetens. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns i tillvägagångssättet att utföra en 
kompetenskartläggning som leder till ett bristande resultat.  
 
För att hjälpa oss besvara vårt syfte har vi skapat två forskningsfrågor. 

1. Vilka svårigheter finns att kartlägga kompetensbehov på organisationsnivå? 
2. Vad kan svårigheterna leda till? 

 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen utgår från ett organisationsperspektiv och är designad för att ge belysa vilka 
svårigheter som organisationer möts av när genomförande av kompetenskartläggning i 
organisationer genomförs. Uppsatsen kommer alltså inte på djupet inkludera 
kompetenskartläggning på individnivå. Vi har valt att inte presentera några specifika modeller 
eller paketlösningar för området utan vill undersöka svårigheterna kring 
kompetenskartläggningen.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitlet presenterar vi totalt fyra olika artiklar som vi anser relevanta för uppsatsen. 
Innebörden i artiklarna motsäger varandra mycket (och de skapade tankar hos oss om 
kompetens som vi inte hade innan.) Den första artikeln är intressant eftersom den ifrågasätter 
och problematiserar dagens arbete med hur organisationer mäter mänsklig kompetens. 
Artikeln lyfter svårigheter med och bristfälligheter i, dagens kompetenskartläggning och 
föreslår att man borde mäta hur en människa är som person istället för att mäta kompetens 
med hjälp av betyg och tidigare erfarenheter. Den andra artikeln motsäger den första genom 
att lyfta fram utbildning och lärande som starka argument för kompetens. Alltså saknas fokus 
på hur människan är. Artiklarna visar på svårigheter med kompetenskartläggning då antingen 
den ena eller andra faktorn alltför lätt kan utelämnas. De två sista artiklarna som presenteras 
under rubriken människans uppfattning och självbild styrker att vi uppfattar samma saker 
olika och det är svårt för människan att realistiskt beskriva sin egen självbild. Artiklarna 
väcker frågan om det existerar reliabla verktyg till kompetenskartläggning. Forskare är inte 
eniga om vad kompetens är, än mindre om hur det bör mätas. 

 

Ontologiskt perspektiv på kompetens 

Sandberg och Pinnington (2009) ger en tydlig problematisering av hur kompetens analyseras 
idag och lyfter nya möjligheter för hur kompetens kan förstås på ett bättre sätt. Frågor som 
vad det är som utgör yrkesmässig kompetens i människors arbetsprestationer tas upp. Det är 
komplext att identifiera kompetens, att identifiera kompetens är en svårighet i sig. Forskarna 
menar att kompetens befinner sig i en människas huvud och händer och det existerar en 
begränsad förståelse i dagens samhälle för hur faktorer som kunskap och agerande påverkar 
varandra hos människan. För att få en större sanning av vad det är som utgör yrkesmässig 
kompetens föreslår författarna analyser av ett mer ontologiskt perspektiv. Analyserna skapar 
nya möjligheter att förklara faktorer om hur en människas kunskap och agerande sammanförs 
med existerande verktyg och gemensamt bildar kompetens i arbetsprestationer. Det 
ontologiska perspektivet belyser att genom människans sätt att vara skapas möjligheter att 
förstå oss själva i relation till den objektiva såväl som subjektiva verkligheten vi agerar i. 
Resultatet som Sandberg och Pinnington (2009) presenterar skiljer sig från dagens försök att 
mäta kompetens. Yrkeskompetens menar de utgörs av särskilda sätt att vara och ska inte 
mätas genom vetenskaplig kunskap eller förförståelse av yrke eller med hjälp av andra 
mätbara instrument som existerar idag. Yrkesmässig kompetens utgörs av fyra faktorer, (1) 
självförståelse, (2) förståelse för arbetet, (3) andra människor som kollegor och kunder samt 
(4) verktyg som kan vara kunskap, datorer, teknik, kläder med mera. Anställningar som sker 
med en grund av tidigare utövat yrke, tidigare kunskap eller vetenskaplig kunskap ifrågasätts, 
eftersom yrkesmässig kompetens skapas av människans sätt att vara i relation till sin 
omgivning. Författarna hävdar att det krävs ett ontologiskt perspektiv på kompetens för att 
förstå en människas verkliga yrkesmässiga kompetens och om det perspektivet utesluts i en 
kompetenskartläggning uppstår det problem. 
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Identifikation av organisatorisk kompetens 

Konkurrenskraft är en viktig del för organisationer. Att kartlägga organisationens kompetens 
främjar möjligheten att vara konkurrenskraftig (Adler & Frössevi, 1996). Varje organisation 
behöver hitta sin egen styrka och nyttja den på rätt sätt, det finns inga universallösningar som 
lätt kan implementeras då varje organisation är en unik sammansättning av individer och varje 
organisation har unika geografiska, lagstadgade, politiska och ekonomiska förutsättningar. 
Organisatorisk kompetens beskrivs såsom den sammanlagda kompetensen hos alla de 
anställda i organisationen, men även yttre faktorer såsom infrastrukturer, incitament och 
styrsystem kan påverka den organisatoriska kompetensen. Här har organisationerna en 
utmaning i sin kompetenskartläggning att ta med hela det här perspektivet in i bilden. 
Svårigheten kan ligga i att se hur alla dessa aspekter tillsammans kan ses som en 
organisatorisk kompetens.  

 

Människans uppfattning & självbild 

Människor har ofta olika uppfattningar om samma saker (Snyder & Tormala, 2017). En del 
uppfattar exempelvis en telefon med stor skärm som positivt, andra uppfattar telefonen som 
stor och klumpig. Att människor har olika subjektiva uppfattningar om ett och samma 
fenomen är naturligt. De negativa uppfattningarna tenderar att slå sig starkare än vad positiva 
uppfattningar gör. Svårigheterna med att uppfattningar skiljer sig åt, är att mätning av ett visst 
fenomen blir beroende på vem det är som mäter det och om hen uppfattar fenomenet som 
positivt eller negativt. Vidare presenterar forskning att människor tenderar att ge en orealistisk 
positiv självbeskrivning av sig själva, detta fenomenet beror på en underliggande psykologisk 
konstruktion hos människan (Paulhus, 2002). Studier är gjorda av Sackeim och Gur (1978 ref 
i Paulhus 2002) som visar att vissa personer ger orealistiskt positiva självbilder som de 
dessutom själva är övertygade är korrekta. Andra personer gör medvetna val att presentera en 
alltför positiv självbild för att förvränga sanningen och lura andra att tro att dem är bättre än 
vad de är. Det blir problematiskt att basera fakta på självbilder när människor i sin natur har 
svårighet med att realistiskt beskriva sig själva.  

  

2.1 Begreppsdefinition  
I detta kapitlet börjar vi med att definiera centrala begrepp som används i uppsatsen.  

Kompetens 

Kompetens är ett begrepp som är komplext och som besitter många olika definitioner i olika 
teorier och forskning. Kompetens i uppsatsen tar avstamp från Granberg och Yuvarajs 
definitioner nedan. 

“Ordet kompetens innebär kunnighet/skicklighet” (Granberg, 2009:100).  

 

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is related to effective 

performance in a job or situation” Yuvaraj (2011:3). 
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I uppsatsen riktar sig ordet kompetens till en individ om inget annat är specificerat. Vidare 
kan man förklara kompetens som ett samspel mellan en individs kunskap, vilja och situation. 
Alltså individen behöver relevant kunskap för att utföra ett arbete och en vilja att använda 
kunskapen i sin arbetssituation (Granberg, 2009).  

 

Organisatorisk kompetens 

Organisatorisk kompetens har ett bredare perspektiv än vad enbart ordet kompetens har. Adler 
och Frössevi (1996) förklarar organisatorisk kompetens som den sammanlagda kompetensen 
hos alla anställda i en organisation och även yttre faktorer såsom infrastruktur, incitament och 
styrsystem påverkar den organisatoriska kompetensen.  

Millak (1998) beskriver sin definition av organisatorisk kompetens så här: 

“Jag betraktar sålunda organisatorisk kompetens som ett samspel mellan organisationens 

olika egenskaper, färdigheter, erfarenheter och förmågor att tillfredsställa omgivningens 

behov, så att organisationen får vad den behöver. Det innebär också att jag även ser 

organisationens kompetens manifesteras i gränsen mot dess omgivning” (Millak 1998:43ff) 

 

Kompetenskartläggning  

Kompetenskartläggning är en organisatorisk process som syftar till att identifiera 
organisationens sammanlagda kompetens. 

“Competency Mapping is a process of identifying key competencies for a company or an 

organization and the jobs and functions within it” (Yuvaraj, 2011:1) 

 Nyckelkompetens, arbetsuppgifter och vilken kompetens som krävs för att utföra uppgifterna 
effektivt förtydligas och processen hjälper organisationen att redogöra för om organisationen 
når upp till kompetenskraven eller om ett kompetensbehov föreligger (Yuvaraj, 2011). 
Kompetenskartläggning är en identifikation av organisatorisk kompetens där anställda och 
olika styrsystem inkluderas.  

 

Organisatoriskt kompetensbehov 

Organisatoriskt kompetensbehov är den kompetens som organisationen behöver som dem i 
nuläget saknar.  

“Uppställt likt en matematisk formel handlar det således om: Vad organisationen behöver - 

vad organisationen har = Utbildningsbehov” (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 
2011:110).  
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2.2 Teori 
I teorikapitlet presenteras teori som är relevant för uppsatsen och som hjälper till att förklara 
kompetenskartläggning och svårigheterna med den. Teorin är menad att ge en förståelse för 
uppsatsämnet och kommer senare återkomma i analyskapitlet, tillsammans med genomförd 
studie.    

 

Varför kompetenskartlägga? 

Lindelöw (2008) presenterar ett tydligt syfte för kompetenskartläggning:  

1. att skapa en gemensam syn, hos ledningen och medarbetare, på vilken kompetens som 

krävs med hänsyn till omvärldens utveckling, organisationens strategier och planer.  

2. att synliggöra organisationens befintliga kompetens och sätta den kompetensen i 

relation till kraven. 

3. att identifiera områden och behov och se möjliga åtgärder som krävs för att kunna 

tillgodose dessa på bästa sätt.  

 

Utveckling av begreppet Kompetens 

Kompetens är svårt eftersom det är ett brett begrepp som besitter många definitioner. Yuvaraj 
(2011) beskriver två typer av kompetens. 1. Personlig kompetens menar han relaterar till en 
individ och de färdigheter som ligger bakom individens beteende. 2. Kompetens i arbete 
menar han relaterar till ett arbetsområde där en person anses behörig eller icke behörig att 
kunna utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Kompetens är således en uppsättning av 
individuella kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att utföra arbete på ett effektivt 
sätt (Yuvaraj, 2011). Personlig kompetens och kompetens i arbete utesluter inte varandra utan 
samspelar och skapar effektivitet. Ellström (2004:21) definierar kompetens liknande och 
skriver att kompetens är  “...en relation mellan en individs förmåga i olika avseenden och en 

viss uppgift (klass av uppgifter) eller ett visst arbete”. För att avgöra vilken kompetens som 
krävs för att utföra ett bestämt arbete behöver man först göra empiriska studier av de 
förmågor som arbetet kräver av individen som ska utföra det (Ellström, 2004). Alltså behöver 
organisationer undersöka och specificera arbetets krav och utifrån dessa krav i sin tur ställa 
krav på individen som ska utföra arbetet. Här synliggörs samspelet mellan kompetens i arbete 
och personlig kompetens. Arbetets krav och individens förmåga bör matcha med varandra för 
att kunna presentera goda resultat för organisationen. Kompetens är därför ett 
uppgiftsorienterat begrepp, det måste råda en god relation mellan en individs förmåga och 
arbetets krav.  

 

Kompetens visas i handling 

För att kunna handla kompetent krävs relevanta kunskaper, en vilja att använda dessa 
kunskaper relaterade till en specifik situation eller arbetsuppgift (Granberg, 2009). Relevanta 
kunskaper kan vara formell kompetens i form av utbildning som ger individen ett 
behörighetsbevis. Exempel på yrken som ställer stora krav på formell kompetens (kunskap) är 
läkare. Den formella kompetensen är till för att garantera att individen är kompetent nog att 
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utföra arbetsuppgifterna som yrket innefattar. Läkare besitter eget behandlingsansvar, vilket 
gör att läkare måste ha en vilja att använda sina kunskaper i relation till sina arbetsuppgifter. 
Om en läkare är kompetent eller inte visas alltså utifrån hens handling där ett samspel mellan 
kunskaper, vilja och situation råder (Granberg, 2009:105). 

 

 

 

Steg mot Kompetenskartläggning  

Organisationer måste säkerhetsställa att medarbetare besitter tillräcklig förmåga att lösa sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Anttila (1999) menar att när arbetare kan lösa sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt och tillfredsställande sätt för organisationen så är det ett tecken 
på att hen besitter den kompetens som krävs för arbetsuppgiften. Det är viktigt att vara 
medveten om är att en arbetsuppgift från början till slut sällan har endast en inblandad, utan 
istället involverar en rad olika medarbetare, team och nyckelpersoner i processen att slutföra 
uppgiften. Organisationer bör sträva efter att skapa en gemensam förståelse för vem och 
varför medarbetarna utför sina arbetsuppgifter. Målet med det är att alla ska se vilka som är 
avnämare och mottagare av kompetens. Här är det viktigt att organisationen förtydligar 
arbetsuppgifter, hur arbetsuppgifterna löses på ett effektivt sätt, vem/vilka som löser 
arbetsuppgifterna och vilka som i sin tur är mottagare av arbetet (Anttila, 1999). Detta leder 
till en insikt som i sin tur skapar förutsättning för en god kompetenskartläggning. När dessa 
stegen är genomförda leder de till ett synliggörande för vad organisationen behöver för att 
fungera effektivt. Nästa steg är att kartlägga om organisationen uppfyller dessa krav på 
kompetens.   

 

Förutsättningar för kompetenskartläggning 

Det finns flertalet modeller som syftar till att hjälpa organisationer att kartlägga kompetens 
och arbeta med sin kompetensförsörjning. Ett exempel är ADDIE-modellen. Som många 
liknande modeller påminner processen kompetenskartläggning dem stegen som existerar i en 
vetenskaplig undersökning (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). 
Kompetenskartläggning är en tidskrävande organisatorisk process som ska förankras i 
organisationen, en problemformulering ska skapas, informanter ska utses, datainsamling ska 
ske, datan ska bearbetas och analyseras innan slutsatser och prioriteringar kan avgöras. 
Liknande vetenskapliga studier.  

Kunskaper   Vilja 

 

 

                    Kompetens 

 

 

 

 
 

 



8 

 

 

Modeller som finns ska hjälpa organisationer att tydliggöra vad som måste göras och i vilka 
steg dessa saker bör göras, för att se till att en organisations kompetensbehov tillfredsställs. 
Det är av yttersta vikt att all information som samlas in är pålitlig och relevant (Nilsson, 
Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). HR-funktion, chefer och organisationens ledning bör 
inkluderas och -driva kompetenskartläggning tillsammans, eftersom de olika befattningarna 
har olika insikt i organisationen och olika expertkunskaper. -Det måste råda en god 
samarbetsförmåga för att arbetet med kompetenskartläggning ska få goda förutsättningar. Om 
arbetet inte -förankras ordentligt i organisationen är det risk för att kompetenskartläggningen 
förlorar legitimitet och det kommer försvåra arbetet framöver. Organisationens resurser 
påverkar även arbetet, hur mycket ska satsas på att göra en ordentlig kompetenskartläggning, 
hur noga ska man vara och hur stort ska urvalet vara. Finns det- resurser som gör att alla kan 
vara med, eller måste man strategiskt välja ut representanter. Urvalet kommer påverka 
kompetenskartläggningens utfall. Används material som arbetsbeskrivningar, 
organisationsscheman och måldokument är det viktigt att dessa noggrant kontrolleras och 
styrks med information från medarbetare och chefer. Styrkandet kan göras genom enkäter, 
intervjuer eller observationer. Bearbetning och analys är ett detektivarbete där tolkning av 
insamlad data är viktigt och ytterst beroende av vem det är som utför det. Personen som 
bearbetar insamlat material måste besitta en analytisk förmåga och ha god kompetens att tolka 
och identifiera information för att resultatet ska bli reliabelt(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidson, 2011). Resultatet av kompetenskartläggning är alltså individberoende och inte 
garanterat korrekt även om processen är korrekt utförd. 

 

Kritik 

Kompetenskartläggningsmodeller är till för att organisationer ska kunna fånga vilken 
kompetens organisationen saknar. Det är inte alltid som detta fungerar, det finns kritik som 
säger att en modell som bäst kan redogöra för nutiden, vad organisationen behöver idag, det 
finns risk att modellen redogör för dåtiden, vad organisationen behövde igår, och ofta lyckas 
modellen inte fånga upp det framtida kompetensbehovet (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidson, 2011). Denna kritik gäller flertalet modeller som arbetar med 
kompetensförsörjning.   

 

Målet att synliggöra osynlig kompetens 

Anttila (1999) skriver att kompetens är något som utvecklas hos medarbetare fortlöpande i 
arbetet och utvecklingen hänger ofta ihop med enskilda attityder. Han ger ett mycket 
intressant exempel som visar just hur kompetens kan förändras endast med hjälp av en 
individs attityd. Exemplet förklaras ungefär så här: Tänk er att ett arbete innehåller vissa 
arbetsuppgifter som är tidskrävande och mer komplexa än andra. Uppgifterna uppfattas som 
svåra av anställda och många är glada om de slipper utföra uppgifterna. Här kan istället 
enskild anställd välja att gå in med en strategi (attityd) att åta sig dessa mer komplexa 
uppgifterna. Den anställda som gör detta höjer på det viset sin förmåga i att hantera de svåra 
arbetsuppgifterna, och i den meningen höjer hen också sin kompetens. Den anställde som i 
Anttila´s exempel (1999) gjorde detta blev med hjälp av sin strategi och attityd en ovärderlig 
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tillgång i och för organisationen. Så blev det utan att organisationen erbjöd någon som helst 
kompetensutveckling för individen.  

En kompetensutveckling som sker på detta sättet, alltså som utvecklas fortlöpande i arbetet 
kan vara osynlig från organisationens sida. Det krävs en lyhördhet och ett nära samarbete 
mellan ledning och anställda för att upptäcka och synliggöra denna befintliga kompetensen. 
Kompetenskartläggning har som mål att synliggöra även osynlig kompetens i organisationen 
för att kunna göra en rättvis reliabel kartläggning. Organisationen kan därför inte stirra på 
utbildning, policydokument, rekrytering eller genomförda kurser utan måste göra en 
djupdykning och kartlägga den så kallade “riktiga kompetensen”, det vill säga i vilken 
utsträckning medarbetare kan lösa sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt (Anttila, 1999).  

2.3 Vetenskaplig och etisk diskussion 
Tidigare forskning och teorier som uppsatsen bygger på har valts ut i hopp om att ge flera 
perspektiv på kompetenskartläggning och på så vis skapa möjligheten att analysera flera 
svårigheter med kompetenskartläggning. Samtliga artiklar i uppsatsen är vetenskapliga och 
bidrar till en högre reliabilitet och kvalitet. Uppsatsförfattarna har valt artiklar som teoretiskt 
motsäger varandra, för att öka intresset och visa på en problematik som existerar inom ämnet. 
Valda artiklar från Sandberg och Pinnington (2009) och Adler & Frössevi (1996) visar oss 
olika vetenskapliga sanningar och svårigheter i ämnet kompetenskartläggning.  
 
Några av de presenterade teorierna har en människosyn som utgår från att människor kan 
skapa kompetens genom ett visst beteende. Andra teorier säger att vi ska mäta den enskildes 
kompetens genom formella dokument som betyg och utbildning. Teorierna väljer att se 
människan som person eller se människan i pappersform. Rent etiskt är det inga problem med 
forskarnas olika synsätt på människor och kompetens. Däremot kan forskares olika syn på 
människan vara en anledningarna till varför det finns vetenskapliga artiklar angående 
kompetens som motsäger varandra. Och verkligheten är sällan så simpel så att en enda teori 
räcker till för att förklara människans komplexa natur. 
 
Forskning och teori som presenteras i uppsatsen vill bidra till kunskap om hur människors 
kompetens kan mätas rättvist. Den människa som ska mäta den andra har ofta en högre 
position i hierarkin och besitter makt över den andra (oftast är det chefen som mäter sin 
anställdas kompetens genom olika verktyg). Den som ingår i kompetenskartläggning har 
mindre inflytande än de som genomför den. Presenterad teori tar ingen hänsyn till 
maktpositioner som föreligger. En annan aspekt som teori och tidigare forskning inte 
presenterar är genus. Fortfarande i arbetslivet är majoriteten av höga chefer och 
styrelsemedlemmar män. En skildring av genus och makt och dess tänkbara påverkan på 
kompetenskartläggning och mätning av kompetens saknas i uppsatsen. Vi uppsatsförfattare 
anser att teori och tidigare forskning når upp till etiska riktlinjer men hade önskat att den 
forskning vi har tagit del av hade lyft makt eller genus som möjliga svårigheter för en rättvis 
och korrekt genomförd kompetenskartläggning.  
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3. Metod  

I metodkapitlet presenterar och argumenterar vi för valda metoder. För att undersöka 
uppsatsens syfte genomfördes fyra intervjuer angående svårigheter med 
kompetenskartläggning. Två intervjuer med organisationens ledning och två intervjuer med 
anställda varav en är facklig representant. 
 

3.1 Metodval 
Uppsatsen är utförd med hänsynstagande till samtliga respondenters rättigheter, värdighet och 
integritet. Denscombe (2012) presenterar principer i forskningsetik som uppsatsförfattarna i 
allra största förmåga har efterlevt. Uppsatsen är utformad på ett sådant sätt som ska förhindra 
att respondenterna kan ta skada på grund av uppsatsen. Samtliga respondenter var frivilligt 
deltagare i uppsatsen och de var informerade om att dem har rätt att avsluta intervjuerna när 
som helst samt rätt att dra tillbaka intervjuerna även efter att de ägt rum. Frivilligheten att 
delta tyder på samtycke mellan respondenter och uppsatsförfattare. Innan intervjuerna ägde 
rum informerades respondenterna om uppsatsen ämne och intervjuguiden skickades i förväg 
via mejl till respondenterna, för att varje respondent skulle kunna göra ett aktivt val om de 
ville genomföra intervjun (Denscombe, 2012). 

Inför vår undersökning gjorde vi ett aktivt val att endast använda oss av kvalitativ 
undersökningsmetod i form av intervjuer och observationer med en medvetenhet om att 
undersökningens generaliserbarhet kan ifrågasättas starkare än om man jämför med 
exempelvis kvantitativa undersökningsmetoder (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta grundas 
i att kvantitativa undersökningar lättare tydliggör en sannolikhet, en orsak och verkan 
samband som inte har skett slumpmässigt. Möjligheten för respondenten att misstolka frågor 
minskar i intervjuer jämfört med enkäter där det lättare går att skönmåla hela 
kartläggningsprocessen som vi vill undersöka. I en intervju skapar vi utrymme att på djupet 
diskutera svårigheterna i uppgiften att kompetenskartlägga och hur organisationen bemöter de 
svårigheter de stött på.  

De observationer som har genomförts återspeglas i förförståelsen en av författarna har i 
uppsatsskrivandet. Då hon genomförde sin VFS tid i organisationen vi undersökte så fanns det 
förförståelse i vissa frågor. Hon hade en del förkunskap kring organisationens 
kompetenskartläggning, som hon ådragit sig under VFS tiden. Observationerna har tagit sig 
uttryck i dokumentläsning, syning av kompetensmatrisen och diskussioner och samtal med 
såväl HR-chef som anställda. 

En annan orsak till vårt metodval tar grund i kunskapsrealismen där vi erkänner modeller och 
teorier som bakomliggande mönster (en slags förförståelse) och sedan skapar ett 
tolkningsresultat med utgångspunkt ur vår kvalitativa insamlade data. Tolkningsresultatet 
syftar således till att söka koherens mellan teori och verklighet. Det kunskapsrealistiska 
perspektivet gör det möjligt för oss att (beroende på visat resultat) generalisera sannolikheten 
till undersökningens domän (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom undersökningen tar sin 
grund i organisationsteorier och modeller och kvalitativ data samlas in hoppas vi kunna skapa 
en generaliserbarhet som gäller domänet organisationer och på så sätt göra uppsatsen relevant 
för organisationer som arbetar med kompetens i olika former.  
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I fråga om storlek och omfattning av vår undersökning, inriktar vi oss på att genomföra en 
fallstudie. Med den här metoden får vi möjlighet att göra en mer ingående och fullständig 
undersökning som resulterar i en mer komplett analys än om vi hade undersökt flera 
organisationer (Watt Boolsen, 2007) 

 

3.2 Urval av organisation och respondenter  
Uppsatsförfattarna var överens om deras gemensamma intresse angående rekrytering som 
sedan smalnade av och landade i kompetenskartläggning. En av författarna hade under sin 
studietid verksamhetsförlagda studier på vald organisation. Valet att använda den 
organisationen var för att uppsatsförfattaren hade förkunskap angående organisationens 
kompetenskartläggning och vetskap att organisationen aktivt arbetar med 
kompetenskartläggning. Intervjuerna som gjordes utfördes på både ledningsnivå och 
anställdas nivå som arbetar inom produktion, varav en anställd som är fackligt förtroendevald. 
Urvalet gjorde vi medvetet med förhoppningen om att få en bred förståelse för 
organisationens kompetenskartläggning. Respondenterna på ledningsnivå har positioner som 
aktivt utför kompetenskartläggningen, sammanställer den i systemet och markerar eventuella 
gap mellan kompetensbehov och existerande kompetens. Ledarna tar beslut om eventuella 
utbildning eller rekryteringar ska äga rum i organisationen. Respondenterna för de anställda, 
varav en med fackligt förtroendeuppdrag är inte med och aktivt arbetar med 
kompetenskartläggningen på en administrativ nivå. De fyller i kompetenskartläggnings- 
blanketten (matrisen) varje år när den ges ut och sedan levererar de till sin närmsta chef. Vi 
var medvetna om att de anställda förmodligen inte sitter på samma förståelse för den 
organisatoriska kompetenskartläggningen, men vi ansåg att det var viktigt att få med även 
deras perspektiv angående kompetenskartläggningen eftersom de är en stor del av utförandet. 
Genom att vi fördjupar oss i organisationens kompetenskartläggning från flera perspektiv 
hoppas vi kunna genomföra en bättre och mer reliabel analys. 

3.3 Datainsamling 
För att samla in data genomförs fyra semistrukturerade personliga intervjuer. Tre av de fyra 
personliga intervjuerna genomförs på respondenternas arbetsplats, den fjärde äger rum på en 
privat plats som respondenten fritt väljer. Vi väljer att hålla personliga intervjuer eftersom det 
finns mindre risk för missförstånd vid personlig intervju än exempelvis telefonintervjuer 
(Boolsen, 2007). Vi märkte ingen skillnad i genomförandet av intervjuerna, därför tror vi att 
platserna de genomfördes på inte påverkade kvaliteten av intervjuerna nämnvärt. Samtliga 
intervjuer spelades in. Alla respondenter gav sitt samtycke till inspelning och kvaliteten på 
intervjuerna är troligen inte heller påverkade av detta. Vi upplever att inspelningarna gjorde 
att vi kunde koncentrera oss på det som sades utan rädsla att missa viktig information.  

Intervjuguiden strukturerade vi med utgångspunkt ur Dalens bok (2007) intervju som metod. 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och därav är intervjuguiden en viktig del. Vi 
började ute i periferin för att sedan närma oss det centrala temat svårigheter med 
kompetenskartläggning. Öppningsfrågorna är utformade för att intervjupersonen ska känna 
sig avslappnad (Dalen, 2007). Vi gick in med en öppen inställning till vår intervjuguide där 
flexibilitet tilläts råda. En del frågor utformades med insikt om att de kan komma att bli 
följdfrågor eller bli besvarade ändå, men eftersom att frågorna var viktiga för vårt syfte ville 
vi försäkra oss om att de blev besvarade. (Se alla frågor i  bilaga 1). 
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Respondenterna var i förväg informerade om vårt uppsatsämne och våra intervjufrågor. Detta 
för att ge de möjligheten att förbereda sig på vad vi ska prata om i hopp om att de ska känna 
sig bekväma och öka möjligheten till att utförliga svar kan ges. Vi upplever att valet av 
semistrukturerade intervjuer gav utrymme för breda och utförliga svar, samt en möjlighet för 
oss att ställa följdfrågor. Varje intervju varade mellan 30-40 minuter.  

Vid tre av fyra personliga intervjuer var båda uppsatsförfattarna närvarande. En av oss hade 
en ledande roll och ställde alla frågor från intervjuguiden. Den andra hade en mer 
observerande roll som lyssnade till respondenternas svar. Observatören antecknade i sin tur 
fördjupningsfrågor som hen ansåg saknades under intervjun och vi kunde därav komplettera 
eventuella brister omgående (Dalen, 2007).  

 

Vid den fjärde och sista intervjun var endast en av uppsatsförfattarna närvarande. Intervjun 
spelades in precis som de övriga och den andra uppsatsförfattaren har lyssnat på materialet 
och fått stöd av den andra uppsatsförfattaren vid eventuella frågor om intervjun. Om en känsla 
att information eller förståelse saknades efter intervjuerna var vi tillåtna att ta en ny kontakt 
med respondenterna för att ställa tillkommande frågor. Detta behövdes dock inte göras.  

3.4 Bearbetning och analys 
Hermeneutik och positivismen är två skilda sätt att närma sig verkligheten på. Positivismen 
handlar om absolut kunskap och det finns bara två sätt att ta till sig denna kunskap: “det vi 
kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik” (Thurén, 2007:17). 
Positivismen tillgodoräknar sig endast hårda fakta och skalar bort alla antaganden och allt 
man tror sig veta. Den är nära besläktad med naturvetenskapen och rationalismen. 
Hermeneutiken är mer benägen att ägna sig åt förståelse och inkännande. Genom våra egna 
erfarenheter och egen förförståelse kan vi förstå den kunskap vi tar till oss. Det innebär att 
man försöker ta till sig kunskapen och tolka den genom sin egen förkunskap och förförståelse. 
Exempelvis i en mordutredning kan det vara positivistiska fakta som fastställer mordvapen, 
plats och tid men det är hermeneutiken som kan hjälpa till att förklara motiven och förstå 
varför brottet ägt rum. I vår undersökning kan det vara till hjälp att tolka intervjuerna från 
båda perspektiven. Att ordagrant tolka det som sägs som en sanning, och ibland även 
reflektera över vad det är som får människorna att agera som de gör. Hermeneutiken handlar 
om att förstå det som sägs och inte bara intellektuellt begripa det (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Eftersom vi i undersökningen använder oss av kvalitativ data i form av intervjuer blir 
tolkningen väldigt avgörande. Växelspelet mellan positivismen och hermeneutiken kommer 
förhoppningsvis hjälpa oss att bredda förståelsen och samtidigt ge oss absolut fakta om 
organisationens handlingssätt. 

När vi bearbetade samtliga data från intervjuerna började vi med att transkribera den. När det 
var klart såg vi att det genererade i mycket text. För att få en struktur i all text så att vi kan 
analysera intervjuerna valde vi att koda datan i kategorier utifrån svårigheter. Vi skapade en 
så kallad meningskategorisering (Kvale, 1997). Med hjälp av meningskategorisering kunde vi 
reducera text och det gav oss förutsättningar att skapa tabeller eller figurer. Denna metoden 
ligger nära i hand med positivismen, som handlar om absolut kunskap (Kvale, 1997: Thurén, 
2007).   
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När vi tittar på förklaringar som intervjupersoner ger är det bra att kunna se både 
orsaksförklaringar och ändamålsförklaringar. Det är nödvändigt att kunna växla mellan dessa 
två perspektiv för att få en så objektiv uppfattning som möjligt (Thurén, 2007). 
Orsaksförklaringar eller kausal förklaring innebär att orsaken ligger i det förflutna. Det är 
alltså ingen människa som målmedvetet driver på, utan förändringen eller händelsen sker på 
ett mer mekaniskt sett, man ser det hela som ett maskineri där det finns många kuggar som 
driver på framåt. Ändamålsförklaringar syftar mer på att se människans aktiva roll i det hela. 
Någon driver på något/någon för att kunna nå sitt mål. Det är ett mer rationellt synsätt där 
förklaringarna ligger i människans aktiva och målmedvetna val (ibid, 2007). Med hjälp av 
dessa två perspektiv hoppas vi på att få en bred uppfattning av organisationernas 
tillvägagångssätt i deras kompetenskartläggningsprocess. 

I tolkningen av datan använde vi växelvis hermeneutik och positivism. Medans 
meningskategorisering gav oss absolut kunskap gav den hermeneutiska tolkningen förståelse 
för den kunskapen. 
 

3.5 Etik 
I enlighet med personuppgiftslagen (1998) utlämnas inga namn på vare sig respondenter eller 
företaget i sig. Alla kontaktuppgifter till intervjupersonerna behandlas konfidentiellt. Samtliga 
intervjupersoner har fått förklarat för sig vad undersökningen har för syfte, vilka som 
genomför den och varför (Dalen, 2007). 

Intervjuerna baseras på ett samtycke och respondenterna har blivit kontaktade och 
informerade om vad intervjun kommer handla om. Därefter fick de själva, utan påtryckningar, 
ta ställning om de ville medverka eller ej. Respondenterna fick även ta del av intervjufrågorna 
i förväg för att undvika otrevliga överraskningar (Dalen 2007). 

3.6 Metoddiskussion  
Kvantitativ data anses besitta en högre reliabilitet och giltighet än vad kvalitativ data gör, 
eftersom att kvantitativ data har en annan metodik som lättare underkastas vetenskapliga krav 
och samband kan utläsas med hjälp av statistik (Watt Boolsen, 2007). Kvalitativ data är 
användbar i många sammanhang men att grunda ett forskningsprojekt på enbart kvalitativ 
data anses inte vetenskapligt reliabelt. Om vi istället för att bara använda oss av kvalitativ 
metod hade valt att kombinera kvantitativ med kvalitativ data, hade det ökat undersökningens 
reliabilitet, giltighet och precision (ibid, 2007).  

Vid besöket på organisationen kommer vi få ta del av organisationens sammanställda 
kompetenskartläggning. Vi får se ifyllda matriser, se hur de är utformade, se vilka 
kompetenser som inkluderas och hur kompetensgap utläses. Detta ökar vår förståelse för 
processen och är givetvis till vår fördel i uppsatsskrivandet. Organisationens 
kompetenskartläggning görs en gång varje år och vi anser att det hade varit intressant att 
genomföra fallstudier under pågående kompetenskartläggning. Då hade vi fått vara med och 
observera och följa processens tillvägagångssätt från början till slut. En fallstudie går till 
botten med ett enskilt fall och förekommer ofta som forskningsdesign i organisationsstudier 
(ibid, 2007). Eftersom en sådan djup fallstudie inte är möjlig vid den begränsade tidsperioden 
nöjer vi oss med en fallstudie baserad på kvalitativ analys.  
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Uppsatsens undersökning baseras på fyra intervjuer. Vi är medvetna om att det är en svaghet 
för studien att inte utföra flera intervjuer. Fler respondenter och mer insamlad data kan 
givetvis bidra till en mer reliabel analys och resultat.  

När resultatet ska presenteras kommer detta att ske genom två perspektiv. Ledningens 
perspektiv samt anställdas perspektiv. I ledningens perspektiv ingår två intervjuer med två 
olika personer, en operativ chef samt en HR-chef. I anställdas perspektiv ingår två intervjuer 
med två anställda, vara en av dem har fackligt förtroendeuppdrag. Vi väljer att presentera 
resultatet i två perspektiv för att organisationen själva inte ska kunna urskilja exakt vem som 
sa vad under intervjutillfället. Information som kommer fram kan vara känslig och för att 
förhindra eventuella frågor, synpunkter eller utpekanden internt presenterar vi alltså resultatet 
sammanslaget i två perspektiv. 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras genom kategorier som växte fram efter intervjuerna. Det gick att 
urskilja särskilda problemområden med kompetenskartläggningen under intervjuerna, vilka vi 
presenterar genom underrubriker i detta kapitel. Varje kategori som presenteras kommer att 
beskrivas ur ledningens perspektiv, här inkluderas Operativ chef och HR chef. Resultatet 
kommer även beskrivas ur anställdas perspektiv, som inkluderar två anställda varav en med 
fackligt förtroendeuppdrag. Varje kategori har underrubriker som delar upp ledningens- och 
anställdas perspektiv. Inledelsevis beskrivs hur organisationen genomför sin 
kompetenskartläggning. 

4.1 Svårigheter med  kompetenskartläggningsprocessen 
Organisationen använder sig av en kompetensmatris som är utformad speciellt för olika team. 
Matrisen listar teamets arbetsuppgifter exempelvis (excelkunskaper eller maskinen kisscut 
258) och respektive teammedlem ska själva fylla i matrisen och bedöma sin egen förmåga så 
att den speglar hens kunskaper. En gradering från 0-3 ska kryssas i och sedan lämnar den 
anställda vidare blanketten till sin chef. Chefen (det finns 7 stycken som gör dessa 
bedömningar), gör ändringar om hen anser att siffrorna inte stämmer överens med individens 
faktiska kompetens. Alla justerade blanketter sammanställs av HR chefen och förs in i ett 
protokoll (matris) som sparas i organisationen. Matrisen hängs sedan upp på respektive teams 
gemensamma anslagstavla ute i fabriken. Att genomföra kompetenskartläggning är ett krav 
från en av organisationens största och mest värdefulla kund. En gång om året under revisionen 
måste organisationen kunna redovisa dessa kompetensmatriser för kunden.  

När vi frågar en av de anställda däremot om hur organisationens kompetenskartläggning går 
till, får vi till svar att det inte förekommer någon. När vi då nämner kompetensmatrisen som 
ledningen tidigare berättat om så erinrar sig intervjupersonen om att det förekommer ibland. 
Hen har dock svårt att se att det sker regelbundet eller att det på något sätt hjälper hen själv 
eller hens kollegor i det dagliga arbetet. Båda de anställda är något osäkra exakt på hur själva 
processen går till och en uttrycker att hen aldrig har sett kompetensmatrisen efter det att man 
fyllt i den själv och hade ingen aning om att de hängdes upp på anslagstavlan för allmän 
beskådning, den personen har varit anställd i 24 år. 

En klar svårighet i hela arbetet med kompetenskartläggningen urskiljs redan här. Då själva 
uppfattningen om utförandet av kompetenskartläggningen skiljer sig åt för ledningen och de 
anställda. Detta vittnar om att alla i organisationen inte är införstådda med processen och 
saknar kunskap kring den. 

 

4.2 Svårigheter med att definiera begreppen kompetens och 

kompetenskartläggning 
Inledningsvis får intervjudeltagarna svara på vad kompetens, såväl individuell som 
organisatorisk betyder för de. Deras relation till begreppen som framstår som något fattig och 
skvallrar om svårigheter att genomföra en fullvärdig kompetenskartläggning. 
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Ledningsperspektiv 

Ledningens syn på kompetens definieras som kunskap, arbetslivserfarenhet och utbildning. 
Ledningen tydliggör att kompetens kan vara både teoretisk och praktisk.   

På frågan vad individuell vs. organisatorisk kompetens är för något, framstår det något oklart 
om de upplever någon skillnad mellan dessa begrepp. En av ledarna uttrycker sig så här: 

“...organisatorisk kompetens har jag aldrig hört talas om eller ens tänkt”  

Organisationen har kundkrav på sig, vilket betyder att kunden kräver viss kompetens av 
organisationen som en helhet. För att organisationen ska leva upp till kraven bryts de ner till 
individnivå och kan resultera i kompetensutveckling för vissa individer i organisationen.   

 “det börjar på organisationen sen går det ner på individ också ” 

 

 Kompetenskartläggning gör att ledarna kan se vad teamet eller företaget behöver.  

“kompetenskartläggningen; för mig så handlar det om att se vad teamet eller vad företaget 

behöver, inte kanske individen så mycket”.  

Ledningen är eniga om att kompetenskartläggningen behövs för att tydliggöra för dem vilken 
kompetens organisationen har och om organisationen behöver mer kompetens. De anser att 
kompetenskartläggningen hjälper dem att svara på frågorna om utbildning eller möjligtvis en 
rekrytering behövs för att tillgodose eventuella gap mellan existerande kompetens och behov.   

“kompetenskartläggningen ser till att vi har tillräckligt många som kan” 

“för att se vilken kompetens vi har, behöver vi mer, behöver vi utbilda, behöver vi 

rekrytera?” 

 

Anställdas perspektiv 

Anställdas svar på vad kompetens betyder för de var utveckling för företaget och ett mått på 
hur mycket man som individ kan.  

När vi pratar med anställda om individuell vs. organisatorisk kompetens får vi ett tydligt 
uttryck att de ser en skillnad mellan dessa två begrepp. Individuell kompetens anses tillfalla 
mer mjuka, subjektiva värden. Anställda anser att individuell kompetens tillfaller 
personlighetsnivå. Här nämner en anställd social kompetens som ett exempel.  

“hur social en människa är, det är också en form av kompetens” 

Anställda menar att organisatorisk kompetens är vad hela företaget kan. Organisatorisk 
kompetens kan vara mer strikt och inkludera hårdare frågor som är lättare att mäta än de 
mjuka. Organisatorisk kompetens representerar mer objektiva värden.  

En av de anställda uttrycker i början av intervjun åsikten att de individuella 
kompetensbehoven går hand i hand med de organisatoriska. Senare i intervjun uttrycker 
samma person möjlighet att särskilja vad organisationen faktiskt behöver och vad individer 
önskar för sin egen utveckling.  
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“det är olika vad för typ av kompetens företaget behöver och vad det är för kompetens den 

individuella behöver” 

 

4.3 Svårigheter med att mäta personliga egenskaper och implicit 

kunskap 

Den tysta kunskapen och de personliga egenskaperna lyftes fram av både ledningen och de 
anställda som viktiga kompetenser, ibland till och med helt avgörande, men ack så svåra att 
mäta och att definiera med ord. 

 

Ledningsperspektiv 

Ledningen anser att personliga egenskaper är kompetens som är av stor betydelse för 
organisationen. Ledningen nämner personlighet, social kompetens, samarbetsförmåga, 
engagemang och motivation som kompetenser som dem anser vara svåra att mäta och som de 
medvetet helt utesluter från dagens kompetenskartläggning. Anledningen till att de utesluter 
de personliga egenskaperna säger de beror på svårigheter eller ren okunskap om hur en sådan 
mätning skulle gå till, men också på grund av att kompetenskartläggningen är synlig för alla 
anställda och det anses vara alltför privat för att redovisas offentligt i organisationen. 

 

Några få mjuka värden som stresstålighet, att ta emot kritik och konflikthantering är idag med 
i kompetenskartläggningen. Ledningen uttrycker dock att de upplever dessa mjuka värden 
som svåra att mäta, mycket svårare än de hårda. En av ledarna säger:  

“men stresstålighet är ju svårt att testa” 

 

Ledarna bekräftar att befordran har skett med utgångspunkt av anställdas arbetade tid i 
organisationen och/eller på grund av en oro att mista en bra anställd om hen inte får chansen 
att avancera. Vid sådana här befordringar har kompetens för kommande arbetsuppgifter inte 
varit de kriterierna som har vägt tyngst, och det har skett rekryteringar som idag anses 
olämpliga. Ledningen tycker att olämpliga rekryteringar oftast har fallerat på ledaregenskaper 
och social kompetens. Denna saknade kompetensen har försökt stöttas upp med 
ledarutbildningar, men har inte alltid resulterat i ett positivt utfall trots allt. Ledningen säger: 

“ibland driver vi organisationen efter den kompetens som folk har också” 

Hur man är som person, hur lätt man har att lära sig saker, engagemang och 
samarbetsförmåga är faktorer som avgör en persons möjligheter att avancera eller få 
anställning. Båda ledarna påtalar vikten av individens personliga egenskaper. När vi pratar om 
personliga egenskaper som social kompetens och ledarskapsförmåga uttrycker sig en av 
ledarna så här: 

“ibland är det faktiskt nästan omöjligt att lära folk det också” 
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När det gäller att anställa till en position som anses vara av vikt för organisationen, 
(chefspositioner) så upplever ledningen att de har fått positivare resultat från anställningen när 
de har tagit hjälp av en rekryteringsfirma, än när de har anställt på egen hand. Detta tror 
ledningen beror på att rekryteringsfirman testar personerna bättre än vad organisationen själva 
kan göra. Ledningen upplever att det är de mjuka värdena som är svårast att mäta och tror att 
deras egna felrekryteringar har bottnat i missbedömningar av personliga egenskaper. För att se 
personliga egenskaper förespråkar ledningen tester och att noggrant kolla referenser. 
Ledningen rekommenderar inte att blint lita på självskattning som en spegling av 
verkligheten.  

Vidare berättar ledningen att de anser att den kompetenskartläggning som finns idag visar 
vilken kompetens organisationen behöver, svårigheten och där misstagen görs, är att hitta en 
individ som når upp till efterfrågad kompetens och personlighet.  

 

Anställdas perspektiv 

Anställda tycker att kompetensen som kartläggs är för specifik till de arbetsuppgifter som 
anställda är kopplade till. De anställda menar att trots att kompetenskartläggningen innehåller 
stresstålighet, att ta emot kritik och konflikthantering så utesluts stora delar av den sociala 
aspekten från kartläggningen. 

Den svåraste kompetensen att kartlägga enligt de anställda är den sociala kompetensen eller 
den känslomässiga begåvningen (EQ). Båda anställda uttrycker missnöje med dagens 
kompetenskartläggning och en av de uttrycker sig så här: 

“den kompetensinventering vi gör idag den är väldigt tagen ur luften” 

Personliga egenskaper som motivation, drivkraft och engagemang saknas i den befintliga 
kompetenskartläggningen. Anställda uppfattar precis som ledningen att dessa egenskaper är 
svåra att mäta och uppskatta men att de ändå är väldigt viktiga. Kompetenskartläggningen 
fungerar inte som någon uppmuntran till utveckling eller någon vilja att lära mer säger de 
båda anställda. Om sambandet mellan kompetens och lön synliggjordes kunde personliga 
egenskaper som motivation, drivkraft och engagemang stärkas.  

Angående karriärmöjligheter och rekryteringar uttrycker de anställda att de upplever att 
interna rekryteringar har skett baserat på vem du känner och inte vilken kompetens du 
besitter. När någon har blivit befordrad läggs det heller inte tillräckligt med resurser för 
upplärning av personen så att hen klarar av sina dagliga arbetsuppgifter, säger de anställda.  

Anställda anser att det inte genomförs någon riktig kompetenskartläggning vid interna 
rekryteringar;  

“det finns folk som inte kan sina arbeten (...) hade man gjort en riktig kompetensrevidering 

hade man nog insett att man behövde skicka den på jättemånga utbildningar “ 

Anställda menar vidare att felrekryteringar har skett i organisationen, men de hade kanske 
kunnat förhindrats genom en riktig kompetenskartläggning vid befordran. När en sådan 
felrekrytering har skett borde den individen erbjudas kompetensutveckling i exempelvis form 
av utbildning och kunskap, detta anser anställda inte sker i tillräckligt stor utsträckning i dag.  
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Anställda säger att dem ser en skillnad i organisationen nu jämfört med förr. Numera sker 
externa rekryteringar i högre grad ibland med hjälp av en rekryteringsfirma. Dessa externa 
rekryteringar upplevs mer positivt från en av de anställdas sida.  

Går det att synliggöra tyst kunskap? 

En grundläggande idé med att genomföra en kompetenskartläggning är att synliggöra den 
tysta kunskapen och på så vis få en kompetenskartläggning som speglar sanningen.  

 

Ledningsperspektiv 

Ledningen använder begreppet fingertoppskänsla och förklarar begreppet som att en individ 
utvecklar kunskap utifrån sin erfarenhet på arbetsplatsen. Ledningen menar att genom 
erfarenhet har personen utvecklat kompetens som är svår för ledningen att mäta eller riktigt ta 
på. Kompetensen bidrar till att personen kan och vet hur hen ska göra i olika arbetssituationer 
utan att detta finns beskrivet någonstans. Exempelvis så vet personen hur hen ska behandla 
vissa maskiner för att de ska fungera som mest effektivt, även att denna behandlingen inte 
finns med i beskrivningen för maskinen.  

Ledningen berättar att varje team har nyckelpersoner och att alla i teamen inte besitter samma 
kompetens. Om någon närmar sig pension som besitter kompetens som behöver överföras till 
andra, så är ledningens inställning att denna kompetensen visas genom 
kompetenskartläggningen. Här finns en viss motsägelse angående den tysta kunskapen och 
nyckelkunskapen. Som det presenteras tidigare så upplever ledningen svårigheter med att 
mäta och synliggöra fingertoppskänsla hos medarbetare. Det är någon som individen själv har 
utvecklat genom gedigen erfarenhet och den kompetensen framkommer inte tydligt i 
kompetenskartläggningen, på så vis förblir den tysta kunskapen tyst.   

 

Anställdas perspektiv 

Anställda upplever att den nuvarande kompetensmatrisen är för fattig. Det mäts inte vilka 
kompetenser man har med sig från tidigare arbeten eller några andra förmågor 
överhuvudtaget, utan endast väldigt fyrkantigt vilka kunskaper man har om just en specifik 
maskin. På så vis missar organisationen massvis med kompetens som går outnyttjad. De 
anställda nämner att den tysta kunskapen inte inlkuderas i kompetenskartläggningen. 

En anställd ger ett exempel på tyst kunskap och beskriver det som att anställda vet vem i 
teamet som bör göra vad, vem som är duktig respektive inte så duktig på vissa 
arbetsuppgifter. Det är allmänt vedertaget vem i teamet som är bäst på att inspirera sina 
medarbetare till framgång, och vem som får arbetet att ta längre tid.  Hen menar att detta inte 
framkommer i kompetenskartläggningen utan fortsätter att stanna i det tysta.  
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4.4 Svårigheter med självskattning  

Kompetenskartläggningen som görs i organisationen bygger till stor del på att anställda själva 
ska göra en bedömning av sin egen förmåga. Hur duktig är jag på en skala 0-3? Här 
presenteras flera svårigheter med att betygsätta sin egen förmåga som framkom under 
intervjuerna. 

 

Ledningsperspektiv 

Kompetenskartläggningen som organisationen gör idag, alltså de kompetenserna som är 
inkluderade i dagens kompetensmatris, anses inte som särskilt svår av ledningen. När vi frågar 
om dagens process att genomföra kompetenskartläggningen säger en av ledarna: 

“den är inte svår alls, det gäller bara att få rätt svar och att de är ärliga” 

Alla personer ska själva bedöma sin individuella kompetens i olika kriterier, alltså göra en så 
kallad självskattning. Svårigheterna med självskattning är att det alltid finns personer som 
bedömer sig lägre respektive högre än vad som speglar sanningen. Varför självskattningen 
ibland inte speglar verkligheten tror ledningen kan bero på att det är svårt att veta vissa saker 
om sig själv, men även oärlighet kan förekomma. En person med dåligt självförtroende kan 
kryssa i lägsta kompetensgrad, men egentligen vara helt självgående. 

En ytterligare problematik som omnämns är att det kan råda oklarhet om vad exakt det är man 
ska bemästra. Ett exempel som tas upp är en situation när en anställd ska motivera varför hen 
gett sig själv lågt betyg på en viss maskin;  

 “jag kan ju köra maskinen helt själv, men jag kan ju inte reparera den om den går sönder.”    

 

De anställda har alltså ett stort tolkningsutrymme, där det följaktligen kan bli väldigt olika 
faktorer som inryms i bedömningen. 

Den närmaste chefen har sista ordet om att de anställdas ifyllda kompetens stämmer överens 
med den upplevda verkligheten. Ledningen uttrycker att här är det en utmaning att få det rätt. 
Det är närmsta chefen som kollar igenom och justerar den individuella bedömningen efter det 
att individen har fyllt i och lämnat in sin kompetensmatris.  

 

Anställdas perspektiv 

De anställda är eniga om att en individ inte kan bedöma sig själv om hen är superduktig eller 
oduglig på ett visst arbetsmoment. Här spelar självförtroendet och självinsikten alldeles för 
stor roll. Det krävs en alltför stor självkännedom än vad de flesta besitter för att kunna avgöra 
sin egen kompetens i relation till de olika kriterierna. Anställda menar också att 
bedömningskraven är för otydliga. Vidare anser de anställda att det inte är någon chef som 
besitter direkt kunskap om hur duktig varje individ är på de olika momenten, och därför 
speglar kompetenskartläggningen inte dagens verklighet. Anställd säger:  

“jag tror inte heller de vet på alla” 
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Båda de anställda önskar ha dialog med sin närmsta chef och eventuellt fylla i 
kompetenskartläggningen tillsammans för att slippa göra självskattningen helt ensam. 

Genusperspektiv  

En ytterligare aspekt som tas upp som en svårighet kring självskattningen är 
genusperspektivet. En av personerna i ledningen och en av de anställda uttrycker sina 
erfarenheter av att de kvinnliga medarbetarna har en tendens att underskatta sina egna 
kompetenser. När ledningen gör en jämförelse mellan könen på den individuella 
självskattningen säger hen att anställda kvinnor ofta värderar sin kompetens lägre än vad den i 
realiteten är, medan männen har en stor tendens att värdera sig högre än verkligheten. Båda 
menar att det är en svår problematik att komma till bukt med. Och frågan är om det ligger på 
organisationsnivå, samhällsnivå eller individnivå? Troligtvis på alla tre. 

 

4.6 Svårigheter i användningen av kompetenskartläggningen 

Fyller kompetenskartläggningen den funktionen som organisationen hoppas på?  

Ledningsperspektiv 

Ledningen använder sig av kompetenskartläggningen för att få en överblick av vilken 
kompetens som finns och vilken kompetens som saknas. Kartläggningen visar vad individen 
kan och sammansatt i hela arbetslaget (2-8 pers) visar kartläggningen således vad teamet kan 
och vilket gap som behöver fyllas. Kompetenskartläggningen ligger som grund för beslut om 
exempelvis utbildning och rekryteringsfrågor. 

Under en rekryteringsprocess kontrolleras viss kompetens innan en anställning träder i kraft. 
Ledningen menar att rätt frågor bör ställas under intervjuerna för att på så vis fram 
information om personens kompetens och sedan jämföra det med organisationens 
kompetensbehov, men ledningen ger ingen vidare förklaring på vad rätt frågor kan vara. 
Ledningen berättar att språk och matematik är sådan kompetens som är av betydelse för 
arbetet och säkerheten på arbetsplatsen. Inför en anställning kan personen få utföra ett 
matematiskt tal för att visa att hen är duktig på att räkna och att det inte bara är något som hen 
säger. Dock inkluderas dessa kompetenserna inte i organisationens kompetenskartläggning 
efter det att en anställning har ägt rum, och ledningen berättar att det uppstår 
språkförbistringar emellanåt som kan ställa till allvarliga problem. 

 

Anställdas perspektiv 

De anställdas förväntningar på en kompetenskartläggning är att ge organisationen en 
övergripande blick av vad folk kan och därav vilka arbetsuppgifter som anställda kan tilldelas. 

Vidare menar de anställda att kompetenskartläggningen är till för att ge organisationen svar på 
vilken kompetens den saknar, vilken kompetens den får och vilken kompetens den behöver. 
Kompetenskartläggningen ligger även till grund för inom vilket område en individ behöver 
förbättras och skapar på så vis utvecklingsmöjligheter för de anställda. 
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Båda de anställda uttrycker att de önskar att kompetenskartläggningen ska ligga till grund för 
lönesamtal.  

“jag hävdar att den är skitviktig i en lönekartläggning” 

Anställda menar att kompetenskartläggningen hade kunnat fungera utmärkt som underlag vid 
ett lönesamtal. Där hade den anställde lätt kunnat visa vilka nya kompetenser hen lärt sig, och 
chefen hade å andra sidan lätt kunnat visa vad den anställde behöver för att kunna klättra 
ytterligare i lönestegen. Den hade kunnat vara en utmärkt morot som skapar motivation, 
menar de båda anställda. 

Båda anställda uttrycker tydligt sin önskan om att kompetenskartläggningen borde användas 
som grund för lönesamtal men att den i dagens läge är allt för bristfällig för det. 
Bristfälligheten tar sig uttryck i självskattningen. En anställd uttrycker sig så här:   

“den kartläggningen jag själv gör ligger ändå inte till grund för någonting… jag kan inte 
säga att jag är jättebra på någonting och sen få lön för det” 

 

Anställda säger att det saknas helt återkoppling på den kompetens som har kartlagts. En av de 
anställda önskar ha dialog med sin närmsta chef och eventuellt fylla i 
kompetenskartläggningen tillsammans för att slippa göra självskattningen helt ensam. Båda 
anställda önskar att kompetenskartläggningen skulle finnas med även vid medarbetarsamtalen 
som ett underlag för diskussion om utvecklingsmöjligheter. Eftersom att kompetensen ändå 
kartläggs och det arbetet ändå är gjort, förstår de inte varför den inte är ett självklart inslag i 
medarbetarsamtalen.  
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5. Analys  

Här kommer det presenterade resultatet kring svårigheterna att presenteras tillsammans med teori och 
tidigare forskning kring kompetenskartläggning. Analysen presenteras i underrubriker som hjälper till 
att förtydliga de svårigheter vi stött på i vår undersökning. Avslutningsvis redogör vi för de slutsatser 
vi dragit med hjälp av vår analys. 

5.1 Olika uppfattningar om processen  
Redan här i det första steget skiljer sig ledningens och de anställdas perspektiv åt. Enligt 
ledningen så involveras organisationens anställda tidigt i processen, medan de anställda 
uppger att de har väldigt dålig information och kunskap om processen överhuvudtaget.  

Förankringen tycks alltså inte nå så djupt som ledningen önskar och fördelningen av resurser 
som avsätts för kompetenskartläggningen kan tänkas vara lite skev. Då arbetet ska fördelas på 
7 underchefer och varav en av de sju ansvarar för att kompetenskartlägga ungefär hälften av 
alla de kollektivanställda. Eftersom en svag förankring minskar goda förutsättningar för att 
kunna genomföra en lyckad kompetenskartläggning är det en god idé att se till att öka 
förankringen innan arbetet med kompetenskartläggningen påbörjas (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist & Davidsson, 2011). Tanken med en djup förankring är att öka legitimiteten och 
kunna presentera ett mer pålitligt resultat av hela kompetenskartläggningen. Lindelöw (2008) 
hävdar att man ska sträva efter en gemensam syn på kompetenskartläggning, vilket resultatet 
visat att organisatinte organisationen har uppnått.  

 

5.2 Problematiken med att definiera begreppet kompetens och 

kompetenskartläggning 
Kunskap, arbetslivserfarenhet och utbildning är de tre begreppen som ledningen använder när 
de beskriver kompetens. Ledningen tycks se kompetens som ett uppgiftsorienterat begrepp, 
där individens förmåga matchas med arbetets krav (Ellström, 2004).  

Yuvaraj (2011) menar att i en kompetenskartläggning bör även olika styrsystem inkluderas, 
men vår undersökta organisation har inriktat sig enbart på mätning av den individuella 
kompetensen. Även faktorer som infrastruktur, lagstiftning och incitament bör inkluderas i 
kartläggningen då det inkluderas i den organisatoriska kompetensen (Adler & Frössevi, 1996). 
Att utelämna sådant som organisering och ledning av arbetet kan påverka det sammanslagna 
resultatet av kompetenskartläggningen på ett negativt sätt, då det inte ger en helhetsbild av 
verkligheten.   

Utveckling för företaget med extra betoning på utveckling, var det en anställd som definierar 
kompetens som. Det visar att den anställde har en bredare syn på kompetens som tar hänsyn 
till hela organisationen och inte endast individer och deras kompetens. Utveckling för ett 
företag kan vara att utbilda anställda i organisationen men även olika styrsystem (Adler & 
Frössevi, 1996).  

Organisationens egna definitioner av kompetens inkluderar inte den individuella viljan och 
attityden att använda all kompetens man besitter, det är något som skulle kunna inkluderas för 
att uppnå en mer reliabel kompetenskartläggning.  
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Formell kompetens är givetvis viktig men faktum är att vilja och attityd bestämmer hur och 
om den formella kompetensen kommer till användning för organisationen eller inte 
(Granberg, 2009: Yuvaraj, 2011).  

5.3 Utmaningen i att mäta personliga egenskaper och implicit kunskap 
Resultatet visar att ledningen och anställda är eniga om att personliga egenskaper är faktorer 
som har stor betydelse för att avgöra en individs kompetens. Personlighet, social kompetens, 
samarbetsförmåga, engagemang och motivation är de personliga egenskaperna som 
respondenterna pratade mest om. Samtliga respondenter säger att även om de egenskaperna är 
bland de viktigaste kompetenserna att besitta, är de samtidigt de svåraste att mäta. Idag 
inkluderar kompetenskartläggningen endast ett fåtal personliga egenskaper: stresstålighet, att 
ta emot kritik och konflikthantering. Ledningen tycker att dessa tre egenskaperna är svårast att 
mäta, samtidigt som anställda uttrycker missnöje och menar att fler personliga egenskaper 
som exempelvis social kompetens borde vara inkluderade i mätningen. En svårighet med att 
mäta personliga egenskaper är att vi människor uppfattar saker olika (Snyder & Tormala, 
2017). Någon har exempelvis jättelätt för att arbeta tillsammans med “Britta”, medans någon 
annan tycker att det är jättesvårt att samarbeta med henne. Det finns svårigheter i att avgöra 
vem det är som ska genomföra mätningar av personliga egenskaper och resultatets reliabilitet 
kommer troligtvis att ifrågasättas. Även om kompetenskartläggningen är genomförd korrekt 
är processen individberoende och resultatet kan variera beroende på vem det är som ska göra 
bedömningen (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011).  

Det framkommer tydligt att organisationens kompetenskartläggning idag fokuserar på 
individens formella kompetens och hens kunnighet i relation till sina arbetsuppgifter. Som vi 
beskrev ovan är individens vilja att använda sina kunskaper avgörande för individens 
prestation (Yuvaraj, 2011: Granberg, 2009). Organisationens kompetenskartläggning 
fokuserar på att synliggöra formell kompetens medans informella aspekter som vilja och 
andra personliga egenskaper nästintill helt exkluderas ur kartläggningen. Det ontologiska 
förhållningssättet säger att kompetens utgörs genom en individs sätt att vara i relation till sin 
omgivning (Sandberg & Pinnington, 2009). Det ontologiska förhållningssättet är särskilt 
intressant för att det kräver att vi tänker utanför boxen och ifrågasätter formella kompetenser 
som utbildningar, betyg, tidigare utövat yrke med mera. Det ontologiska perspektivet menar 
att vi borde ägna oss åt att förstå människans agerande i sin omgivning, i relation till sina 
arbetskamrater, organisationens verktyg och hens egen självförståelse. Det ontologiska 
perspektivet menar att när man flyttar människor från ett sammanhang till ett helt annat 
sammanhang kommer hens kompetens förändras eftersom kompetens visar sig genom 
människans sätt att vara och det förändras när omgivningen förändras och har därför inget 
med den formella kompetensen att göra. Sandberg och Pinnington (2009) skriver att 
personliga egenskaper ligger mycket närmare människans sätt att vara än vad hens tidigare 
erfarenheter och kunskaper gör, när vi förstår det förstår vi också att 
kompetenskartläggningen måste bredda fokus. 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplevde att personliga egenskaper och EQ är det 
svåraste att mäta. Det kan vara så eftersom konkreta verktyg, tester och kunskaper om hur en 
sådan personlighetsmätning ska gå till saknas i organisationen och att det är högst 
individberoende (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011).  
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Går det att synliggöra tyst kunskap? 

En grundläggande idé med att genomföra en kompetenskartläggning är att synliggöra den 
tysta kunskapen och på så vis få en kompetenskartläggning som speglar sanningen.  

Här går ledningen och de anställdas uppfattning isär i bemärkelsen att ledningen hävdar att de 
försöker att göra den implicita kunskapen explicit, medan de anställda hävdar att den förblir 
tyst. Ledningen tycks dock bitvis instämma med de anställda att det finns problematik att 
kartlägga den här typen av kunskap. Anttila (1999) menar på att det krävs väldigt nära 
samarbete mellan ledning och anställda för att tydliggöra denna kompetensen. Man behöver 
mäta hur effektivt den anställda klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. Det går inte att bara 
titta på tidigare dokumentation, utbildningar eller rekryteringar för att kunna få fram en 
reliabel bild av den faktiska kompetensen, alltså för att kunna göra den implicita kunskapen 
explicit. 

5.4 Reliabiliteten av självskattning 
Både ledningen och de anställda är eniga om att det finns en stor problematik med att värdera 
sin egen kompetens. Det är en svår utmattning att hålla sig så pass objektiv, när det gäller ens 
egna personliga kompetens, att det ger ett reliabelt resultat i slutändan. Här spelar många 
personliga faktorer in, såsom självförtroende, självkännedom, självinsikt och grupptryck (då 
resultatet presenteras offentligt) in. Även ren oärlighet och självhävdelse kan förekomma. 

Paulhus (2002) menar på att det är svårt att förlita sig på mätningar som individer har 
genomfört enbart baserat på sin egen uppfattning om sig själv. Och i detta stämmer såväl 
ledning som anställda alltså in.  

Det råder bland de anställda även en viss förvirring av vad exakt det är man ska ta i beaktning 
när man gör sin bedömning. Vilka moment är det som man beräknas bemästra på en maskin 
ges som ett exempel. Anttilla (1999) skriver att det är väldigt viktigt att förtydliga exakt vad 
som ingår i den anställdes arbetsuppgifter. Annars ges ju inte den anställde en ärlig chans att 
själv kunna göra en bedömning, och om alla anställda inkluderar olika moment i matrisen 
kommer resultatet inte att vara tillförlitligt. 

Det framkommer i resultatet att det finns en viss misstro till att närmsta chef är kapabel att 
göra en rättvis bedömning av varje enskild anställd. Som Snyder och Tamala (2017) berättar 
om i sin artikel så kan det vara svårt att göra helt objektiva bedömningar. Det kräver också ett 
väldigt nära samarbete mellan chef och anställd, för att chefen verkligen ska klara av att göra 
en sådan bedömning (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). 

5.6 Bristande användning 
Ledningsperspektiv 

Ledningen problematiserar under intervjuerna vissa kompetenser som de upplever saknas i 
kartläggningen. Matematik och språkkunskaper är exempel på sådana kompetenser. Anttila 
(1999) menar att det är viktigt att undersöka noggrant vilka kompetenser som faktiskt krävs 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Detta nämns som första steget i en 
kompetenskartläggning, men tycks då enligt ledningen saknas i organisationen. 
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Anställdas perspektiv 

De anställda uttrycker sitt missnöje över att kompetenskartläggningen inte ligger som grund 
för dels lönesamtal och dels medarbetarsamtal. De menar på att det hade varit ett utmärkt 
underlag för att diskutera motivation, utveckling och klättring på så väl lönestegen som 
karriärstegen. Yuvaraj (2011) menar på att motivationen och viljan att utföra sina 
arbetsuppgifter och nyttja alla sina kompetenser ligger till grund för hur väl en organisation 
kan fungera. 

5.8 Slutsatser  
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad det finns i tillvägagångssättet att utföra en 
kompetenskartläggning som kan leda till ett bristande resultat. Vi hade två forskningsfrågor 
till vår hjälp att kunna besvara syftet. 1.Vilka svårigheter finns att kartlägga kompetensbehov 
på organisationsnivå? 2. Vad kan svårigheterna leda till? Resultatet av studien visar att det 
finns flertalet svårigheter med utförande av kompetenskartläggning. En av de största 
svårigheterna som framkom tydligt i studien, är att kompetenskartläggning bygger på 
personliga uppfattningar snarare än konkreta fakta. Det gör att kompetenskartläggningen är 
sann för någon och osann för någon annan, och om kompetenskartläggningen speglar den 
faktiska verkligheten är omöjligt att veta.  

Svårigheterna att kompetenskartläggning bygger på personliga uppfattningar kan tänkas leda 
till att organisationen får en kompetenskartläggning som inte är reliabel, organisationen tror 
sig ha kompetens som de inte har eller besitter kompetens som de inte är medvetna om. Detta 
trots att meningen med kompetenskartläggning är att underlätta för organisationen när de ska 
fatta beslut om vad de vill stärka, förnya eller förändra i organisationen. Ledningen kan ta 
beslut om rekryteringar, utbildningar, organisatoriska framtidsplaner och andra strategiska 
beslut med hjälp av något som är falskt. Resultatet tyder på att om en organisation tar 
betydande beslut med hjälp av en felaktig kompetenskartläggning kan det resultera i höga 
kostnader och rent av missgynna organisationen i dess utveckling. Bristande 
kompetenskartläggning kan med stor sannolikhet medföra felaktiga beslutstaganden och 
skapa stora komplikationer för en organisation.  

En annan slutsats att dra är den delade uppfattningen som finns mellan ledning och anställda. 
De anställda uttrycker sin önskan om att komptenskartläggningen ska ligga till grund för både 
lönesamtal och medarbetarsamtal, samt att de önskar mer direkt återkoppling på den och att 
den till och med borde fyllas i tillsammans med närmsta chef direkt. Ledningen presenterar en 
annan version där återkoppling och feedback ges. Vi kan då dra slutsatsen att 
kompetenskartläggningen inte är så förankrad i organisationen som önskvärt vore. Alla våra 
intervjupersoner lyfter fram de personliga egenskaperna som otroligt viktiga för att avgöra en 
individs kompetens. Ändå mäts eller värderas inget av det i den befintliga kompetensmatrisen 
som organisationen använder sig av idag. Slutsatsen är att det framstår som önskvärt att på 
något vis inkludera vilja, attityd och personliga egenskaper i en bredare utsträckning än vad 
som görs i nuläget. 
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6. Diskussion 

I detta kapitlet presenteras uppsatsförfattarnas egna reflektioner över uppsatsens resultat och 
genomförande. Vidare diskuteras kritik mot uppsatsen, förslag till vidare forskning samt 
diskussion om uppsatsens bidrag till arbetsvetenskapen.  

6.1 Metodval och resultat 
Uppsatsen är utförd med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med ledning 
och anställda genomfördes. Vi anser att det är rätt vald metod eftersom att kvalitativ metod 
gav oss ett djup i informationen om kompetenskartläggning och det gav oss en stor förståelse 
för organisationens arbete med kompetenskartläggning. Vi upplever att vi fick en detaljrik 
information och respondenterna gavs möjligheter att ge utförliga svar. Undersökningen är 
begränsad till endast fyra respondenter och en organisation. En möjlighet hade varit att 
involvera fler respondenter och organisationer och jämföra resultaten. Uppsatsens 
tillförlitlighet kan till viss del ifrågasättas eftersom att undersökningen är begränsad till fyra 
intervjuer och observationer. Urvalet av respondenter genomfördes strategiskt genom de 
organisatoriska positioner som respondenterna besitter. Urvalet visade sig slumpartat bestå 
utav två kvinnor och två män. Detta ser vi som en fördel för uppsatsen. Om vi inte hade haft 
kvinnor och män som respondenter så hade möjligtvis genusperspektivet inte varit med i 
uppsatsen.  

 En tendens som upptäckts av såväl ledning som anställda var just att de kvinnliga 
medarbetarna var mer benägna att värdera sig lägre i kompetenskartläggningen än vad 
verkligheten återspeglade. Detta var ett fenomen vi inte hade räknat med och hade därför inte 
tagit fram någon tidigare forskning eller teorier kring det. Men det är dock en intressant 
aspekt och det bör nämnas, och även i framtiden undersökas närmare av organisationen själv, 
för att se vad det kan finnas för bakomliggande faktorer och hur man kan komma till bukt 
med problematiken. Det kan tänkas involvera teorier om företagskultur och maktpositioner 
och maktutövande. Uppsatsens resultat att kompetenskartläggning bygger på personliga 
uppfattningar och att kompetenskartläggningen är sann för någon och osann för andra var 
överraskande för uppsatsförfattarna. När vi började läsa tidigare forskning och teorier om 
kompetenskartläggning var vi skeptiska till att en sådan process skulle kunna ge ett trovärdigt 
resultat. Att vi skulle stöta på så många olika svårigheter och uppfattningar om svårigheter 
kom dock som en överraskning, vi trodde inte att ledning och anställda skulle vara så kritiska 
till den existerande kompetenskartläggningen. Svårigheterna visade sig vara större än vad 
uppsatsförfattarna trodde och det verkar inte finnas något enkelt svar på hur en 
kompetenskartläggning kan utföras för att spegla verkligheten.  

6.2 Tidigare forskning och teori 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är något tunnare än vad uppsatsförfattarna önskade från 
början. När vi började söka efter tidigare forskning och teori om just kompetenskartläggning 
insåg vi snabbt att det inte fanns så mycket skrivet om det. Vi fick många träffar på hur du 
väljer ut rätt kandidat till rätt vakans och annan forskning kring hur du utför lyckade 
rekryteringar men inte särskilt mycket om det organisatoriska förarbetet som 
kompetenskartläggning innebär. Vår förförståelse om kompetenskartläggning och dess 
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tillvägagångssätt var från början svagt. Våra tankar att en organisation måste veta vad de har 
innan de kan säga vad dem behöver gjorde intresset för kompetenskartläggning större.  

6.3 Egna reflektioner 
Vi gick in i uppsatsarbetet med en ifrågasättande inställning om organisationer verkligen vet 
vad de har och om det är möjligt för dem att veta vad de har. Vi tycker att uppsatsen har varit 
svår att genomföra eftersom att uppsatsämnet inte är särskilt konkret och det är svårt att ta på 
kompetenskartläggning och trovärdigt utvärdera den. Uppsatsförfattarna är vidare medvetna 
om att resultatet har speglats av våra egna uppfattningar, vårt intresse och vår analytiska 
förmåga. Vi kan inte dra några generella slutsatser med hjälp av denna studien utan yrkar på 
att kompetenskartläggning är en otroligt komplex process där inga konkreta rätt och fel 
existerar. Kompetenskartläggningen behöver alltid anpassas efter organisationen där den 
genomförs då den organisatoriska kompetensen involverar faktorer som geografisk plats, antal 
anställda, lagstiftning, infrastruktur och incitament. Allt detta måste tas med i bedömningen 
av hur mycket kompetens och möjligheter en organisation besitter. Det kan finnas mer 
generella regler beträffande bedömning av individens faktiska kompetens. Om alla i 
organisationen följer samma mall med tydliga instruktioner om exakt vad det är som ska 
bedömas så har man bäddat bra för att få ett så reliabelt resultat som möjligt. Har man 
dessutom direkt feedback och andras input så blir resultatet än mer trovärdigt. Vår upplevelse 
är att organisationen genomför ett gediget undersökningsarbete som inte riktigt hamnar i god 
såjord. Man utför momentet där den anställde själv får värdera sin kompetens och sedan den 
närmast överordnade chefen och resultatet sammanställs och dokumenteras, men sedan 
stannar det där. Arbetet man utfört kring kompetenskartläggningen får inte luft under vingarna 
utan det faller lite platt. Dels på grund av att det saknas feedback och återkoppling och dels 
därför att man borde förtydliga exakt vad som mäts samt att man borde inkludera fler 
personliga egenskaper i mätningen. 

6.4 Förslag på forskning 
Vi önskar mer forskning och kunskap om hur organisationer kan utföra en reliabel 
kompetenskartläggning. Eftersom den kompetenskartläggningen som vi har tagit del av 
grundar sig på att individer värderar sin egen och chefen värderar andra individers kompetens 
föreslår vi mer forskning om hur man uppskattar en individs kompetens utan att få ett 
individberoende resultat. Vidare hade det varit intressant att utföra flertalet grundliga 
fallstudier i organisationer som arbetar med kompetenskartläggning. I fallstudier är syftet att 
forskaren ska få en djupgående förståelse för hela processen och sammanhanget och skapa en 
grundlig kunskap. Det hade varit intressant att jämföra flera fallstudier med varandra för att 
synliggöra flera tillvägagångssätt i kompetenskartläggning och kanske på så sätt komma fram 
till konkreta kunskap om hur man bäst går tillväga för att få ett reliabelt resultat av 
kompetenskartläggningen.  

Organisationen skulle med stor sannolikhet dra fördel av att införskaffa sig kunskap och 
verktyg så att personliga egenskaper på ett större plan inkluderas i kompetenskartläggningen, 
eftersom att alla är överens om att personliga egenskaper är en betydande del av en individs 
kompetens. 
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6.5 Arbetsvetenskapligt bidrag 
Genom ett arbetsvetenskapligt perspektiv kan vi se att uppsatsen har bidragit till att 
uppmärksamma flertalet existerande svårigheter angående kompetenskartläggning. 
Kompetenskartläggning är en organisatorisk process som syftar till att stärka organisationens 
kompetens och skapa bra förutsättningar för framtiden. Uppsatsen synliggör svårigheter i 
processen som främst grundar sig svårigheterna i självskattning, svårigheter att mäta 
personliga egenskaper, svårigheter att mäta implicit kunskap och svårigheter att synliggöra 
tyst kunskap. Uppsatsen visar att det föreligger stora svårigheter med kompetenskartläggning 
även om den skulle utföras korrekt enligt den teorin som existerar idag. Det behövs mer 
forskning om hur kompetenskartläggning kan genomföras för att uppnå ett resultat som 
speglar verkligheten. Idag är kompetenskartläggning mer en subjektiv uppfattning som 
speglar den enskildes verklighet. 

 

Likt trädet med dess rötter, grenar och frukter som vi presenterade redan i vår inledning så vill 
vi avsluta med att berätta att en av de anställda i en intervju drar liknelsen att hela 
organisationens kompetens hänger ihop likt en kropp. Alla medarbetare kan dra nytta av 
varandras kompetenser och ingen är mer eller mindre värd än den andra, den ena kanske bara 
arbetar mer i det dolda, medan den andra syns mer, likt rötterna och frukten i ett träd. 
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Bilaga  

Intervjuguide HR-chef, Operativ Chef, Facklig representant & Anställd 
 
Inledning 
Vi skriver vår C-uppsats på Halmstad högskola. Vi är här för att få ta del av ert arbete med 
organisatorisk kompetenskartläggning, som är vårt uppsatsämne.   
Syftet med intervjun är att vi ska få insikt i hur er organisation arbetar med 
kompetenskartläggning och vilka utmaningar som finns med kompetenskartläggning. Vi vill 
fördjupa oss kring problematiken som finns med ämnet.  
Med kompetenskartläggning menar vi en process med att undersöka och på något vis 
registrera hela organisationens gemensamma samlade kompetens. Det kan röra sig om 
individuell kompetens, styrmedel och organisering av arbete, teknik, konkurrenskraft samt 
omvärldsanalyser.  
 
Anonymitetsskydd 
Vi garanterar din och organisationens anonymitet. Vi kommer inte nämna namn på varken 
organisationen eller enskilda personer. Det som sägs och spelas in under intervjun kommer 
endast användas av uppsatsförfattarna och kommer presenteras som ett resultat i uppsatsen. 
Alla inspelningar kommer att tas bort när uppsatsen blivit godkänd. 
 
______________________________________________________________________ 

IntervjuGuide  
Generella frågor 
1. Vad innebär ordet kompetens för dig? 
 
2. Vad ser du för skillnad på individuell och organisatorisk kompetens? 
 
3. Vad innebär kompetenskartläggning för dig? Varför behövs det? 
 
4. Vad ser du för skillnad på individuella och organisatoriska kompetensbehov? 
 
5. Finns det kompetens som är omöjlig att kartlägga? Vad kan det tänkas vara? 
 
6. Vilken roll har du i kompetenskartläggningsprocessen? 
 
7. Hur arbetar organisationen med kompetenskartläggning? Samarbetar över avdelningar, 
förankring och resurser. 
 
8. Vilken funktion fyller kompetenskartläggningen för organisationen? 
 
9. Finns det särskilda metoder och tillvägagångssätt? 
 
10. Vilka olika delmoment finns i processen att kartlägga kompetenserna? 
 
11. Vilka är ansvariga i kartläggningen? 
 
12. Vad är det för kompetens som organisationen inkluderar i kompetenskartläggningen? 
 
13. Finns det kompetens som ni inte kartlägger eller missar att kartlägga? Vad kan 
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det vara? 
 
14. Vilka svårigheter ser du med er kompetenskartläggning? Har du några konkreta 
 
exempel? 
 
15. Om en annan organisation vände sig till er organisation för hjälp och råd kring 
 
kompetenskartläggninng, vad skulle du föreslå? Do´s and don´t´s? 
 
16. Finns det något som skulle kunna göras annorlunda med er kompetenskartläggning? 
 
Har du några förbättringsförslag? 
 

Specifika Frågor 
 
17. Händer det att arbetare har möjlighet att få befordran uppåt? I så fall  
a. hur löser ni kompetensförsörjningen då?  
b. vad kan det vara som avgör vem det är som får befordran? 
 
18. Har du upplevt en svår eller dålig eller felaktig rekrytering pga bristande 
 
kompetenskartläggning? 
 

19. Berätta om den (gärna flera konkreta exempel om ni har det). 
 
a) Hur gick kartläggningen till? 
 
b) Vilka var svårigheterna? 
 
c) Vad var lärdomen? 
 

Avslutande fråga 
 
20. Är det något ni vill tillägga eller förtydliga? 
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