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Sammanfattning  

 

 
Titel: ”Man vs. Robot” - En studie om hur organisationer hanterar anställdas kompetens 

i allt mer automatiserade verksamheter.  

 

Författare: Michelle Bredhammar och Amanda Färm 

 

Handledare: Olle Duhlin 

 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete, Human Resource 

Management, Linnéuniversitetet, VT 2018 

 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att identifiera hur organisationer hanterar kompetensen hos sina 

anställda i allt mer automatiserade verksamheter. Vi ämnar med den här studien att 

skapa förståelse för de utmaningar som personer i ledande positioner står inför med att 

hantera kompetens vid implementering av automation. Utifrån det här syftet skapades 

en forskningsfråga:  

 

• Hur hanterar organisationer anställdas kompetens i allt mer automatiserade 

verksamheter? 

 

Metod  

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. 

Den empiriska datainsamlingen har skett i form av åtta semi-strukturerade intervjuer 

varav en skedde i form av en telefonintervju.  

 

Slutsatser  
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Vi har kunnat identifiera flera olika tillvägagångssätt och även utmaningar som personer 

i ledande positioner kommer få ta del av när det ny teknik implementeras. De här 

tillvägagångssätten och utmaningarna är avgörande för hur organisationer kommer 

hantera anställdas kompetens i allt mer automatiserade verksamheter. Vidare har vi 

kunnat utläsa att mycket av den automation vi har fått ta del av i den här studien har 

varit lovande för att kunna göra tillverkningsprocessen helt automatiserad. Däremot 

upplever vi att på grund av att den mänskliga faktorn som fortfarande saknas i dagens 

teknik, går det inte att använda automatisering fullt ut. Automatisering kan exempelvis 

inte i dagsläget utföra kvalitetskontroller och liknande på produkter, utan det kräver en 

mänsklig kreativitet och flexibilitet. Vi ser därför i dagsläget ingen nära framtid som 

påvisar att anställda kommer bli ersatta av maskiner eller robotar. 

 

Nyckelord  

Automation, Kompetens, Konkurrensstrategier. 
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Abstract  

 

Purpose and research questions 

The purpose of the study is to identify how organizations handle their employee’s skills 

in increasingly automated activities. With this essay, we aim to create an understanding 

of the challenges facing people in leading positions with regards to managing skills in 

implementing automation. Based on this objective, a research question was created: 

 

• How do organizations manage employees' competence in increasingly automated 

activities? 

 

Method 

The study is conducted on the basis of a qualitative research method with a deductive 

approach. The empirical data collection has taken the form of eight semi-structured 

interviews, one of which took place in the form of a telephone interview. 

 

Conclusions 

We have been able to identify several different approaches and even challenges that 

people in leading positions will get acquainted with when new technology is 

implemented. These approaches and challenges are crucial for how organizations will 

handle employee skills in increasingly automated businesses. Furthermore, we have 

been able to read that much of the automation we have examined in this study has been 

promising to make the manufacturing process fully automated. However, we cannot 

fully use automation because the human factor is still lacking in today's technology. For 

example, automation cannot currently perform quality controls and such on products, it 

requires human creativity and flexibility. Therefore, we currently do not see a close 

future demonstrating that employees will be replaced by machines or robots. 

 

Keywords 

 

Automation, Competence, Competition Strategies 
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1 Introduktion  

”Förändring är inte alltid lätt… det vi gör nu är att trampa på gasen.” - Jonas Knutsson, 

Communication Manager på Volvo i Olofström. Vi vill med det här citatet påvisa att en 

förändring som startar upp går att likna med vår studie som också startar upp.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Teknologins historiska utveckling  

 

År 1642 uppfann Pascal den första mekaniska miniräknaren. På grund av den här 

händelsen uppkom ett tankesätt som handlade om att teknologi skulle kunna ersätta 

mänskligt arbete. Under tidigt 1900-tal var det en annan pionjär inom området teknologi 

och mänsklig arbetskraft som uppkom. Det här var Fredrick Taylor med sin ideologi 

Scientific management som har blivit erkänd, och även ökänd eftersom ideologin har 

mötts med stark kritik (Cooley, 2016). De grundläggande principerna enligt Taylor 

(1998) i Scientific management var att arbetsgivarens och arbetstagarens intressen inte 

skulle korsa varandra. Det här var av vikt för att kunna ha fungerande processer i 

organisationer. I majoriteten av den tidsperiodens organisationer var arbetstagarnas 

främsta intressen höga löner, medan arbetsgivarens främsta intressen istället var låga 

personalkostnader. Eftersom arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen vid en första 

anblick tycktes korsa varandra fick Taylor tänka ytterligare för att båda parters intressen 

skulle bli uppfyllda. Teknologi och maskiner gjorde att arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas intressen kunde förenas, eftersom det var genom teknologi och maskiner 

som båda parternas intressen kunde bli tillgodosedda (Taylor, 1998).   

 

Betraktelsesättet kring den teknologiska utvecklingen och automatisering av industrier 

menar Mather (2016) har förändrats under årens gång. På 1950-talet förutspåddes det att 

dagens samhälle skulle präglas av en arbetsmiljö i industrier där robotar kunde 

genomföra i stort sett de flesta arbetsuppgifterna. Robotarna förutspåddes under den här 

tidsperioden också till att ha en intelligens som skulle göra dem dominanta över 

människan (Mather, 2016). Enligt Winthorp (1958) var en vanligt förekommande 
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övertygelse tidigare att automation ersatte rutinmässiga och mindre avancerade 

arbetsuppgifter i organisationer, vilket i sin tur medförde nya uppkomna möjligheter att 

klättra på den industriella arbets-stegen. De anställda vars arbetsuppgifter som blev 

ersatta av automation kunde därmed bli omskolade och erbjudna kompetensutveckling 

för att kunna utföra mer avancerade maskinuppgifter istället. De här uppgifterna kunde 

exempelvis vara reparation, avläsning och tolkning av instrument samt underhåll av ny 

teknisk utrustning. En positiv effekt som Winthorp (1958) menar uppkom av att 

automatisera organisationer var att de anställda, genom att de blev erbjudna 

kompetensutveckling för att kunna utföra nya arbetsuppgifter, upplevdes mer 

tillfredsställda med sitt arbete efteråt än vad de gjort innan automatiseringen. Att de 

anställda upplevde mer tillfredsställelse kring sina arbetsuppgifter efter 

automatiseringen, var för att de uppgraderade arbetsrollerna ställde högre intellektuella 

krav som tidigare endast ställts på mer avancerade arbetsroller (Winthorp, 1958). 

Cooley (2016) framför att det under 1970-talet publicerades annonser med rubriker 

såsom: People are trouble, but machines obey och Robots don’t strike. Tankegången 

som präglade de bakomliggande motiven för de här rubrikerna presenterade en bild där 

organisationer inte tog tillvara på den mest värdefulla resursen, de anställda och deras 

kompetens. 

 

Beaudry, Green och Sand (2016) fortsätter på idén om den industriella arbets-stegen, 

men tillägger att möjligheten att klättra på stegen förändrades omkring år 2000. 

Anledningen till den här förändringen var för att behovet av kognitiva arbetsuppgifter, 

alltså icke-repetitiva arbetsuppgifter, genomgick en förvandling. Det här ledde till att 

anställda med hög kompetens fick klättra ner på den industriella arbets-stegen, till 

yrkesroller de egentligen var överkvalificerade för. Det här bidrog i sin tur till att de 

anställda med lägre utbildning blev ersatta av de anställda med en högre kompetens och 

utbildning (Beaudry, Green & Sand, 2016).  

 

Under senare år uttrycker Matt, Hess och Benlian (2015) att majoriteten av industrier 

har genomfört ett antal initiativ för att kunna utforska nya teknologier. De här initiativen 

innefattar ständiga omvandlingar av grundläggande affärssituationer, produkter, 

arbetsprocesser, organisationsstrukturer och ledarskap. Att integrera och utnyttja ny 

teknologi, exempelvis i form av automation, påverkar ofta stora delar av organisationer 



 

 

 

- 9 - 

främst i avseende på deras produkter och arbetsprocesser. De fördelar som kan komma 

med ny teknologi är flera och innefattar ökningar i produktivitet, försäljning samt 

innovation (Matt, Hess & Benlian, 2015).  

 

1.1.2 Dagens teknologiska samhälle  

 

Teknologin i dagens industrier är i stor utsträckning automatisering i form av maskiner 

och robotar. I dagens industrier oavsett bransch beräknas det finnas flera miljoner 

robotar och det säljs cirka 200,000 nya robotar varje år runt om i världen. Det blir 

därmed allt tydligare att repetitiva arbetsuppgifter blir ersatta av robotar (Mather, 2016). 

Jönsson och Schölin (2016) påvisar att dagens organisationer verkar i en omvärld där 

kraven från samhälle och arbetsmarknaden är hårdare på grund av globalisering och 

teknologisk utveckling. Det innebär att organisationer ständigt behöver anpassa sig till 

förändringar i den globala ekonomin och samtidigt vara uppdaterade med den senaste 

teknologin.  

 

I och med att den teknologiska utvecklingen ständigt går framåt menar Alvesson och 

Sveningsson (2012) att den också ständigt bidrar med nya genombrott. Organisationer 

måste kunna förhålla sig till omvärldens föränderliga krav för att kunna vara 

konkurrenskraftiga och överleva. Enligt Drejer och Riis (1999) behöver organisationer, 

för att kunna hantera den ökade konkurrensen på marknaden, ha förmågan att producera 

fram nya produkter och processer kontinuerligt i ett högt tempo. Här uppkommer ett 

ökat krav på innovation i industrier i form av teknologisk utveckling. Jürgens och 

Krzywdzinski (2015) påtalar att den teknologiska utvecklingen gör att industrier 

behöver genomgå en uppgradering i form av ny teknologi, för att kunna hantera att 

tillverkningen ska ske i en högre hastighet. Enligt Jönsson och Schölin (2016) är 

kompetensutveckling en viktig faktor gällande produktivitet och innovation, vilka har 

inverkningar på organisationers förmåga att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det 

medför att ett flertal organisationer är villiga att investera både finansiellt och 

tidsmässigt på diverse utbildningar för att öka kompetensen i organisationen. I takt med 

att organisationer måste anpassa sig till en högre teknologisk utvecklingshastighet, ökar 

behovet av teknisk kompetens. Det gäller därmed för organisationer att matcha det 
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ökade tekniska kompetensbehovet i takt med den teknologiska utvecklingen inom 

organisationen (Jönsson & Schölin, 2016).  

 

1.1.3 Den teknologiska utvecklingens påverkan på olika arbetsroller 

 

I en studie vid namn Oxfordstudien som genomförts av Frey och Osborne (2013) 

presenteras det 702 olika arbetsroller som inom 20 år kommer att vara helt 

automatiserade. Av de arbetsroller som presenteras löper kollektivanställda inom 

industrier, bland annat inom tillverkningsindustrier, stor risk att få sina arbeten 

automatiserade. Med kollektivanställda i studien syftas det på maskinoperatörer, 

montörer, truckförare med flera. Teknologins utveckling och framfart påvisas i studien 

kunna påverka olika delar av samhället. Påverkningar som tas upp kan exempelvis vara 

teknologisk arbetslöshet och förändring av nuvarande kollektivtjänster. Med 

teknologisk arbetslöshet syftas det på att anställda har blivit arbetslösa på grund av att 

teknik har övertagit deras arbetsuppgifter och därmed gjort de anställda överflödiga. Det 

har framkommit att när ett problem väl är specificerat, kan teknik vara lika produktiv 

som mänsklig arbetskraft i åtgärdsprocessen (Frey & Osborne, 2013). Det resulterar i att 

teknologi kan komma att bli anställdas största konkurrent om arbetstillfällen, samtidigt 

som det poängteras att anställdas kompetens behövs för att hantera ny teknologi i 

organisationer (Mather, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De maskiner och robotar som tidigare samverkat parallellt med anställda i industrier 

menar Autor, Levy och Murnane (2003) att det idag har skett en förändring kring, på 

grund av att automatisering implementeras i allt högre hastighet. Utifrån att automation 

implementeras i form av maskiner och robotar i en allt högre grad i industrier har det 

skett en förändring i hur arbetsuppgifter utförs. Maskiner och robotar som tidigare 

samverkat parallellt med anställda i industrier, har idag istället börjat korsa och även 

börjat ersätta anställda i verksamheten (Autor, Levy & Murnane, 2003). Här kan vi 

identifiera att det finns två perspektiv som korsar varandra: den teknologiska 

utvecklingen gentemot mänskligt kapital. Den teknologiska utvecklingen i form av 

automation ställs emot de anställda som organisationens främsta resurs.  
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Mather (2016) förklarar att det finns en övervägande optimism kring att den nya 

teknologins framfart ska medföra mer konkurrenskraftiga och effektiva organisationer. 

Vi uppfattar att teknisk präglade organisationer, likt fordonstillverkningsindustrier, 

implementerar automatisering för att kunna vara framgångsrika och överleva i en 

konkurrensutsatt bransch. Maskiner och robotar anses av Parks (2009) kunna minska 

arbetsbelastningen hos anställda, genom att arbetsuppgifter av tung repetitiv art kan 

ersättas av maskiner och robotar. Det är ett sätt för organisationer att effektivisera och 

öka produktiviteten, samtidigt som det är fördelaktigt för de anställda med minskad 

arbetsbörda. Vi har därmed kunnat utläsa att det finns en fördel med automatiseringen i 

avseenden som kostnadseffektivitet och produktivitet för industrier. Det finns fördelar 

med att automatisera eftersom det medför en minskad arbetsbörda för de anställda, 

samtidigt som det inte är fördelaktigt för de anställda när automatiseringen bidrar till 

minskade arbetstillfällen.  

 

Genom att effektivisera en organisation genom automation, uttrycker Mather (2016) att 

det kan skapas en växande rädsla hos de anställda för att maskiner och robotar ska 

ersätta de i organisationer och leda till teknologisk arbetslöshet. Asatiani och Penttinen 

(2016) fortsätter på Mathers (2016) spår om att rädslan har genererat en negativ 

inställning från anställda där maskiner och robotar nu ses som de största konkurrenterna 

om arbete. Vidare fortsätter Asatiani och Penttinen (2016) med att belysa att det är 

intressant att rädslan har uppstått, eftersom automatiseringen och implementeringen av 

avancerade robotar i industrier hitintills inte har bidragit till några förlorade arbeten för 

anställda. Den växande rädslan som finns hos anställda att bli ersatta av maskiner eller 

robotar kan medföra problem för ledningen i organisationer vid implementeringen av 

automatisering (Asatiani och Penttinen, 2016). Implementering av automatisering 

upplever vi kan resultera i en friktion mellan organisationsledningen och deras 

anställda. Det uppkommer en problematik kring att ledningen och de anställdas 

intressen inte längre är likvärdiga. Organisationers intressen handlar om att skapa 

konkurrenskraftiga och effektiva verksamheter som genererar vinst, medan de anställdas 

intressen är att få ha en trygg anställning som garanterar arbetstillfällen. 
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Sharma (2011) resonerar att automatisering av industrier är nödvändigt för att 

organisationer ska få produkter med en hög kvalitet och för att kunna vara 

kostnadseffektiva. Det här medför att automatisering är av stor vikt för att vara 

konkurrenskraftig i en omvärld som domineras av ekonomi och kapital. Vi uppfattar att 

det därför är nödvändigt att följa den teknologiska utvecklingens framfart och hålla sig 

uppdaterade om nya teknologiska trender för att inte förlora sin konkurrenskraftigt på 

marknaden. Matt, Hess och Benlian (2015) delar Sharmas (2011) åsikt kring att 

automatisering ger organisationer konkurrensfördelar på marknaden, men de belyser 

också att det finns en risk att bli beroende av tekniken. Att implementera mer teknik 

medför också ett ökat behov av tekniska och produktrelaterade kompetenser. Det här 

utsätter organisationer för hög risk på grund av att de inte alltid har rätt kompetens för 

att hantera den nya tekniken. Det här är något som måste beaktas och se om det kan 

åtgärdas vid implementering av automatisering (Matt, Hess & Benlian, 2015).  

 

Implementering av ny teknik och automatisering kommer enligt Mather (2016) att 

resultera i en utmaning för organisationer att matcha den teknologiska utvecklingen med 

rätt kompetens. Utifrån det här resonemanget anser vi att det mänskliga kapitalet i form 

av kompetens är nödvändigt för att kunna hantera teknologin organisationen 

implementerar i verksamheten.  Haglund och Ögård (1995) poängterar att den 

teknologiska utvecklingens framfart medför att organisationer måste förnya 

kompetenser i en högre hastighet än tidigare. Det blir därmed av stor vikt att 

organisationer satsar på rätt kompetens i ett tidigt skede, men också att de hittar nya 

effektiva metoder för att utveckla den befintliga kompetensutvecklingen. Organisationer 

som inte satsar på kompetensutveckling i takt med den teknologiska utvecklingen 

riskerar att förlora konkurrenskraftighet på marknaden (Haglund & Ögård, 1995). 

Pasban och Nojedeh (2016) menar att organisationers förmåga att ta tillvara på sina 

anställdas kompetens på ett effektivt sätt, kommer bli avgörande för att hantera 

teknologins utveckling. Vi identifierar att organisationer måste anpassa sig efter 

teknologins utveckling för att vara konkurrenskraftiga, samtidigt som det mänskliga 

kapitalet blir nödvändigt för att kunna hantera den tekniken som implementeras. Det går 

därmed att urskilja att en framgångsrik och konkurrenskraftig organisation måste beakta 

både teknologins utveckling i form av automatisering och mänskligt kapital i form av 

kompetens. Istället för att perspektiven ska korsas med varandra och kollidera behöver 
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de samverka med varandra parallellt. Utifrån det kan vi utläsa att teknologiska 

organisationer står inför en problematik kring att hantera sina anställdas kompetens för 

att matcha den teknologiska utvecklingen i form av automation.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

• Hur hanterar organisationer anställdas kompetens i allt mer automatiserade 

verksamheter? 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att identifiera hur organisationer hanterar kompetensen hos sina 

anställda i allt mer automatiserade verksamheter. Vi ämnar med den här studien att 

skapa förståelse för de utmaningar som personer i ledande positioner står inför med att 

hantera kompetens vid implementering av automation.  

 

1.5 Avgränsningar och definition av termer 

 

Vi har valt att avgränsa oss till fordonstillverkningsindustrier i Sverige där 

implementering av automatisering sker i dagsläget. Studien kommer att fokusera på hur 

personer i ledande positioner hanterar sina anställdas, och med det menas 

kollektivanställdas, kompetens i allt mer automatiserade organisationer.  

 

Med begreppet automatisering refererar vi till arbetsuppgifter i produktion som kan 

ersättas med teknologi, exempelvis med maskiner eller robotar. 

 

Med begreppet anställda i den här studien syftar vi på kollektivanställda som arbetar i 

produktion eller i en teknisk stödfunktion.  

 

Begreppet kompetens är något som Hansson (2001) beskriver har olika innebörder. En 

bred definition av kompetens är att det inkluderar färdigheter, kunskap, erfarenheter 
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samt värderingar. Det är den här innebörden som begreppet kommer att ha 

genomgående i studien.  

 

Vi kommer att definiera begreppet kompetensförsörjning på likvärdigt sätt som 

Anttila (2005), vilket innebär att kompetensförsörjning handlar om hur en organisation 

arbetar med att säkerhetsställa kompetensen för sina befintliga anställda.  

 

Andersson (2000) definierar kompetensutveckling som inlärning samt tillämpning av 

kunskaper och färdigheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är också på det 

här sättet vi kommer referera till kompetensutveckling genomgående under studien.  

 

Kostnadsledarskap kommer i vår studie att definieras som en konkurrensstrategi med 

innebörden att organisationer kan, genom olika åtgärder, tillämpa en lägre kostnadsnivå 

på sina produkter än sina konkurrenter.  

 

1.6 Nyckelord  

 

Automation, Kompetens och Konkurrensstrategier 
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2 Metod 

”Man borde bli bättre på att stanna upp oftare och reflektera över vad som genomförs. 

Det är otroligt viktigt.” - Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i 

Olofström. Vi anser att det här citatet passar bra in här på grund av vikten att reflektera 

över de metoder vi valt för att genomföra vår studie.   

 

2.1 Forskningens uppstart  

 

2.1.1 Forskningsansats 

 

Vår studie påbörjades genom att vi kom i kontakt med en tidigare genomförd studie, där 

det påvisades att flera arbetsroller kommer att bli automatiserade inom en 20-årsperiod. 

Arbetsroller med hög sannolikhet att bli automatiserade var olika typer av 

kollektivtjänster. Vi började därigenom med att läsa flertalet vetenskapliga artiklar inom 

ämnet, och genom de artiklarna fundera på hur en potentiell forskningsfråga kunde 

utformas. Ansatsen för studien avgjordes genom det här till att bli deduktiv. Eftersom 

det följde Wiedersheim-Pauls (2014) resonemang kring att först samla in teori till den 

teoretiska referensramen för att sedan låta den empiriska datainsamlingen bli en påföljd 

till referensramen.  

 

2.1.2 Metodval 

 

Det var efter vi hade samlat in en gedigen teoretisk referensram som vårt intresse 

uppkom för hur organisationer hanterar kompetensen hos anställda i allt mer 

automatiserade verksamheter. Vi ansåg att det var en relevant forskningsfråga för vår 

studie, eftersom vi har upplevt att det saknas forskning inom det här området och 

därmed kan studien bidra med ytterligare information. Patel och Davidson (2003) 

beskriver att en kvalitativ metod blir lämplig för studier med forskningsfrågor som 

formulerats hur eller varför. Det här stämmer överens med utformningen av vår 

forskningsfråga. Vidare valdes den här studien att bli kvalitativ eftersom den följer 

Wiedersheim-Pauls (2014) åsikt om att en kvalitativ metod bygger på analyser med 
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fokus på tolkningar av genomförda intervjuer. Vi tror att den här typen av analys blir 

nödvändig för att besvara vår forskningsfråga samt uppfylla vårt syfte. Vidare fortsattes 

processen med att samla in empiriskt material som antingen stödjer eller förkastar vår 

teoretiska referensram.  

 

2.2 Forskningens empiriska insamling 

 

2.2.1 Urval 

I studien valdes det att utgå från industrier i vårt val av undersökningsobjekt för den 

empiriska datainsamlingen. Vidare valde vi att fokusera på specifikt 

fordonstillverkningsindustrier, eftersom det är en bransch som präglas av snabb 

teknologisk utveckling. Genom det här beslutet togs det senare kontakt med Scania och 

Volvo i och med att de är två organisationer som är ledande inom 

fordonstillverkningsindustrin i Sverige, men också globalt. För att få en bra insikt i hur 

Scania och Volvo hanterar kompetensutvecklingen internt, upplevde vi att det behövdes 

insyn från personer i ledande positioner i organisationerna. Den insynen som söktes för 

studien var främst på personalhantering och kompetensutveckling. Därför blev det 

aktuellt att kontakta personer med ledande positioner inom HR i de två 

organisationerna. Kontakt upprättades med Scania i Oskarshamn och Volvo i Olofström 

där vi fick kontakt med personer i ledande positioner som hjälpte till med att hänvisa 

oss till sina kollegor som kunde bidra utifrån deras erfarenhet till vår studie. Valet av 

undersökningsobjekt till vår studie är något som Trost (2010) definierar som 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet baseras på tillgänglighet.  

 

2.2.2 Intervjuguide 

 

För att kunna skapa en struktur i vår intervjuguide innan intervjutillfällena genomförde 

vi en operationalisering. Vi ansåg att det var nödvändigt för att kunna hitta en koppling 

mellan framtagen teori och empiri, vilket Lynham (2002) menar är avsikten med att 

operationalisera. Det var genom operationaliseringen som våra centrala teman för 

studien framkom och valdes. Vi valde också att skapa en operationaliseringstabell som 

finns bifogad på bilaga A. 
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Dalen (2015) menar att en intervjuguide är av vikt i alla studier där insamlingen av data 

utgår från intervjuer. För att kunna skapa validitet i en studie framhåller Trost (2010) att 

det är av stor vikt att rätt frågor ställs för att få svar på det forskaren vill ta reda på, 

vilket i sin tur innebär att forskaren mäter det som ämnas att mätas. Vi valde att utforma 

en intervjuguide som skulle främja validiteten för studien genom att ställa frågor som 

var kopplade till våra centrala teman för studien. Att utforma intervjuguiden på det här 

sättet är också något som Dalen (2015) anser är nödvändigt, eftersom intervjuguiden bör 

täcka studiens väsentliga områden.  

 

Intervjuguiden började med inledande frågor om respondentens arbetsroll och bakgrund, 

eftersom vi ville få respondenten att känna sig avslappnad innan vi övergick till studiens 

centrala teman. Bryman och Bell (2013) uppmuntrar det här tillvägagångssättet med 

frågor om respondentens bakgrund som inledande frågor, vilket de anser är en bra 

metod för att få en inblick i respondentens befattning. Efter inledande frågor om 

respondentens arbetsroll och bakgrund valde vi att ställa uppföljande frågor för att få 

respondenten att utveckla sina svar, vilket är en teknik som Bryman och Bell (2013) 

framhåller som användbar vid intervjuer. Det resulterade i att vi fick ta del av personliga 

berättelser och erfarenheter som berikade vår studie. Vidare valdes det att utforma 

resten av intervjuguiden i enlighet med Kyléns (2004) resonemang om att det är 

fördelaktigt att använda intervjufrågor med öppna svarsalternativ. Det här gjorde vi för 

att minimera risken för att respondenten endast skulle besvara frågan med ett ja eller nej 

och därigenom öka möjligheterna till att få mer information från respondenten.  

 

2.2.3 Intervjuer 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom vi upplevde det som en 

trygghet att få svar på frågor som är relevanta för studiens teman. Det här är enligt 

Dalen (2015) det fördelaktiga med att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom 

det är en försäkring på att få in de svar som är nödvändiga för genomförandet av 

studien. Det innebar i vårt fall att samtalet under intervjun inriktade sig på specifika 

utvalda teman som valts ut i förväg.  
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För att försäkra oss om att våra intervjufrågor skulle uppfattas som korrekta, och minska 

risken för otydlighet, valde vi inledningsvis att genomföra en testintervju. Den gjordes 

med en person som var insatt i vårt valda ämne för att öka trovärdigheten för 

testintervjun. Backman (2008) menar att det är fördelaktigt att genomföra en testintervju 

för att öka chanserna att få ut mycket av sina intervjuer genom att ha en chans att 

bearbeta sina frågor ytterligare innan själva intervjutillfället.  

 

Vid genomförandet av våra intervjuer valde vi i största möjliga mån att träffa 

respondenten på dennes arbetsplats. Det här gjordes dels för att öka bekvämligheten för 

respondenten, men också för att få insikt i dennes kroppsliga reaktioner på våra 

intervjufrågor. Vi anser att det var fördelaktigt att utföra intervjuerna i ett mötesrum och 

inte i en offentlig miljö för att minska risken att bli störda och för att respondenten ska 

känna sig bekväm att prata fritt. För att öka bekvämligheten i intervjusituationen för 

respondenten valde vi också att spela in intervjun, eftersom vi ville kunna hålla 

ögonkontakt och genom det öka känslan av att intervjun var ett vanligt samtal och ett 

mindre formellt samtal. Det valet stöds av Hove och Andas (2005) resonemang kring att 

det är viktigt att respondenten känner sig bekväm för att få ut mycket av intervjun.  

 

För att skapa reliabilitet för vår studie har vi också beaktat Trosts (2010) åsikt om att 

reliabilitet är ett sätt att undersöka om studien är hållbar och inte utsatt för 

slumpmässiga faktorer. Med det här syftas det på att samtliga respondenter ska få, i 

största möjliga mån, ett likadant intervjutillfälle och intervjuas på ett likadant sätt för att 

resultaten ska bli trovärdiga. Det här har gjorts genom att vi i största möjliga mån har 

försökt träffa respondenterna under likadana förutsättningar, och vid varje 

intervjutillfälle utgått ifrån en likadan intervjuguide. På grund av tillgänglighet gick inte 

det här att genomföra för samtliga av våra intervjuer, och därför skedde en intervju 

hemma hos en av respondenterna och en annan via telefon med en av respondenterna. 

Vi ansåg att det fanns en fördel med att genomföra intervjun i en av respondenternas 

hem för att det ökade mängden information som respondenten delade med sig av, 

samtidigt som att det var ett personligt möte där vi fick tillgång till respondentens 

ansiktsuttryck och liknande. Det fanns också risker med att genomföra en intervju 

hemma hos en respondent istället för på arbetsplatsen. De riskerna vi kunde identifiera 

är att det blir mindre formellt och att intervjun inte blir lika saklig, vilket i sin tur kan 
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påverka trovärdigheten för det som sägs. För att hantera att riskerna kring 

trovärdigheten såg vi till att efter bästa egna förmåga efterlikna den här intervjun med 

våra andra intervjuer.  

 

Anledningen till att vi också valde att genomföra en telefonintervju var för att få mer 

empiriska data från ytterligare en respondent, gentemot att inte genomföra intervjun och 

därmed inte få mer data. Vi såg också en telefonintervju som fördelaktigt gentemot 

exempelvis en mailkonversation, eftersom vi under samtalet hade möjlighet att höra 

respondentens tonläge och liknande.  

 

2.2.4 Våra respondenter 

 

De respondenter vi har fått möjlighet att få intervjua för den här studien är följande:  

 

Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på Scania i Oskarshamn 

Mats Erlandsson, Maintenance Manager på Scania i Oskarshamn 

Arne Gustavsson, Technical Support på Volvo i Olofström  

Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström  

Jonas Knutsson, Communication Manager på Volvo i Olofström   

Magnus Petersson, Quality Engineer på Scania i Oskarshamn 

Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i Oskarshamn 

Christine Thörn, Competency developer på Scania i Oskarshamn  

 

Vi har också haft ett kortare samtal och fått en rundvandring av Stefan Vallerius, HR- 

Manager på Volvo i Olofström.  

 

2.3 Forskningens kvalité  

 

2.3.1 Etiska aspekter 

 

Vi har genom hela studien arbetat för att använda och återge det empiriska resultatet och 

teoretiska referenserna på ett trovärdigt och korrekt sätt. Trost (2010) påtalar vikten av 

att behandla respondenterna på ett etiskt korrekt sätt. Det här har vi gjort genom att inför 
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samtliga intervjuer erbjuda respondenterna möjligheten till att vara anonyma och frågat 

om det varit okej att vi spelat in samtalet. Vidare har vi också informerat samtliga 

deltagande respondenter att när studien publiceras kommer det bli en offentlig handling, 

och genom det gett respondenterna möjligheten att läsa igenom och godkänna texten 

innan vi publicerar den.  

 

Vi är medvetna om att en av våra respondenter är en nära familjemedlem till en av oss 

som författar den här studien. Det kan medföra en risk till en alltför välvillig inställning 

hos oss när den här intervjun tolkas. Beslutet om att ändå genomföra intervjun tog vi för 

att den här respondenten är mycket kunnig inom det ämnet som vår studie behandlar. 

Det blev därför oundvikligt att inte genomföra en intervju med den här respondenten om 

vi ville få ett bra empiriskt material. För att hantera den här risken som ändå fanns med 

att intervjua en nära familjemedlem, har vi genomgående försökt att tolka respondentens 

svar med samma kritik som till våra övriga respondenter.  

 

2.4 Forskningsprocessen 

 

2.4.1 Tolkning av intervjuer 

 

När vi tolkat vårt empiriska material som framkommit från våra intervjuer har vi 

genomgående försökt besvara frågor som: vad det är för fenomen som visar sig och vad 

fenomenet innebär. Att tolka det insamlade materialet på det här sättet menar Jakobsson 

(2011) är att genomföra en hermeneutisk studie, eftersom hermeneutik bygger på 

tolkning av olika fenomen genom analys och tolkning av intervjuer eller texter. Vidare 

fortsätter Yin (2013) att en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt medför 

möjligheter för tolkning, vilket skapar en situation där vi som forskare tolkar 

respondenternas svar på ett sätt som skiljer sig mot hur en annan forskare skulle ha 

tolkat. Bryman och Bell (2013) fortsätter att diskutera att det inte är möjligt att vara 

fullständigt objektiv vid en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt.  

 

Det här gör att vi genom vår studie kommer tolka våra intervjuer med viss subjektivitet 

och att vår tolkning kommer skilja sig mot hur en annan forskare skulle tolkat vår 

empiriska datainsamling. För att ändå kunna hålla tolkningen av respondenternas svar 
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trovärdiga har vi genomgående diskuterat hur vår tolkning av empirin ska bli för att 

reliabiliteten ska bli stark i studien. Vi har också genomfört samtliga av våra intervjuer 

och tolkningar av respondenternas svar gemensamt för att skapa en stark tillförlitlighet. 

Vi är dock medvetna om att studiens resultat skulle kunna se annorlunda ut om det hade 

genomförts av andra författare. 

 

2.4.2 Disposition 

 

Ett sätt att genomföra ett arbete som präglas av kreativa uppslag är att frångå 

standardiserade modeller för hur en uppsats ska struktureras och istället strukturera upp 

uppsatsen efter teman (Widerberg, 2002). Vår uppsats består till en början av en 

introduktion följt av ett metodkapitel. Det som följer de två första delarna är våra två 

teman: kompetens och konkurrensstrategier. För att kunna bestämma våra teman för 

uppsatsen blev det aktuellt att använda teorinära förhållningssätt, vilket syftar på att det 

utifrån en eller flera teorier ställs upp teman som sedan önskas belysas i empirin 

(Widerberg, 2002). Vi har följt Widerbergs (2002) rekommendation om att enligt 

teorinära förhållningssätt bestämma våra teman utefter de teorier vi har framtagit för att 

sedan belysa likadana teman även i empirin. Uppsatsens avslutande del kommer att 

bestå av slutsatser som vi kan dra utifrån den tidigare presenterade teorin och empirin. 
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3 Kompetens  

”De anställda har lång arbetslivserfarenhet. Det går inte att ersätta med en robot. De kan 

bara känna på en plåt och avgöra att det är en hålighet i den. Helt otroligt! Har svårt att 

tänka mig att en robot kan avgöra det lika bra.” - Christine Thörn, Competency 

developer på Scania i Oskarshamn. Citatet har valts ut för att påvisa vikten av anställdas 

kompetens.   

 

3.1 Teori 

 

3.1.1 Teorins roll och betydelse 

 

Kompetens är ett av våra centrala teman för den här studien och därmed är det av stor 

teoretisk betydelse. Vi har genom kompetens identifierat två grenar som också blivit av 

vikt för studien. De två grenarna, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, har 

vi kunnat koppla till teori som handlar om generell och specifik kompetens. Generell 

och specifik kompetens är två viktiga strategier för organisationer att beakta i dagens 

teknologiska samhälle. Anledningen till att kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling, alltså generell och specifik kompetens, är de två mest väsentliga 

delarna av kompetens är för att de bygger vidare på varandra. Kompetensförsörjning 

behandlar hur en organisation arbetar externt med att påverka exempelvis utbildningar 

till att möta verksamhetens kompetensbehov, och delvis det interna arbetet med att 

kartlägga kompetenser. När kartläggningen är färdig och det har framkommit vilka 

kompetenser som saknas eller behövs, blir det aktuellt med kompetensutveckling för de 

anställda. Det blir det eftersom det börjar arbetas praktiskt med att tillgodose 

kompetenser som behövs i organisationen och det är det som kompetensutveckling 

innebär. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling blir därför nödvändigt för 

organisationer som verkar i en omvärld där den tekniska kompetensen är avgörande för 

verksamheten.  

 

Kartläggningen inom kompetensförsörjningen blir vidare aktuell för att organisationer 

ska identifiera vilken kompetens som saknas eller behövs, och det kan vidare hanteras 
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genom rekryteringar eller kompetensutveckling i form av internrekryteringar. Beroende 

på olika organisationers situation, kan antingen nyrekrytering eller internrekrytering bli 

aktuellt att använda som strategier för att införskaffa rätt kompetens. Vi ansåg därför att 

det var aktuellt att lyfta för- och nackdelar med de två strategierna. Båda kan användas 

som strategier vilket blir ett svar på den teknologiska utvecklingen och det nya 

kompetensbehovet den föder.   

 

3.1.2 Generell och specifik kompetens 

 

I organisationer används ofta begreppet kompetens i sammanhang där det beskrivs en 

anställds eller en hel organisations kompetens och förmågor som är nödvändiga för att 

utföra diverse arbetsuppgifter (Hansson, 2001). Jürgens och Krzywdzinski (2014) 

menar att det går att skilja på kompetens utifrån generell och specifik kompetens. 

Generell kompetens är det som erhålls via utbildning i form av studerande på 

gymnasial- eller högskolenivå. Specifik kompetens är istället det som utvecklas vid 

intern träning och kompetensutveckling i organisationen för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter (Jürgens & Krzywdzinski, 2014).  

 

3.1.3 Kompetensförsörjning 

 

Kompetensförsörjning syftar till att tillgodose organisationers behov av arbetskraft, 

både i dagsläget och ur en framtidsaspekt (Granberg, 2008). Anttila (2005) redogör att 

det är nödvändigt för organisationer att se till att de anställda har förmågan och 

förutsättningarna för att lösa sina arbetsuppgifter, för att i sin tur kunna vara 

konkurrenskraftiga. Det är genom det här som kompetensförsörjningen blir essentiell, 

eftersom det ger de anställda förutsättningarna för att utveckla sin kompetens och klara 

sina arbetsuppgifter (Anttila, 2005).  

 

En väsentlig del i kompetensförsörjningen utgår ifrån tydliga direktiv och policys som 

utformas för att tydliggöra hur organisationer ska arbeta med olika områden.  

De här områdena kan syfta till dokument som behandlar uttalade policys för interna 

utbildningar inom organisationen samt hur tillvägagångssättet ska vara vid 
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rekryteringar. Kompetensförsörjning påträffas i både stora och mindre organisationer, 

men framhävs ha större värde i stora organisationer (Anttila, 2005).  

 

3.1.4 Kartläggning av kompetenser 

 

För att skapa bra förutsättningar för en effektiv kompetensförsörjning i organisationer är 

det väsentligt att kartlägga den befintliga interna kompetensen (Jürgens & 

Krzywdzinski, 2014). En kartläggning av kompetensen menar Anttila (2005) syftar till 

att skapa en samsyn mellan organisationen och de anställda kring vilka kompetenser 

som är nödvändiga att införskaffa ytterligare. Det här kan göras utifrån organisatoriska 

strategier, planer eller utifrån att ta hänsyn till förändringar i omvärlden som 

organisationen verkar i.  Genom att möta omvärldens krav sker en anpassning. Det som 

vill uppnås med den här samsynen är att organisationen skapar sig en bild över den 

befintliga kompetensen, samt utvärderar om den matchar både verksamhetens och 

omvärldens krav (Anttila, 2005).  

 

En effektiv kompetensförsörjning kan bli avgörande för en organisation som befinner 

sig i en förändringsprocess (Anttila, 2005). Jönsson och Schölin (2016) fortsätter på 

Anttilas (2005) resonemang när de uttrycker att, en av de största förändringarna 

organisationer står inför idag är den teknologiska utvecklingen. Drejer och Riis (1999) 

påvisar vikten av att organisationer idag måste säkerhetsställa att de har den 

kompetensen som behövs för att kunna hantera den nytillkomna teknologin.  

 

Det första steget i en kompetensförsörjningsprocess, vid en planerad förändring, anser 

Anttila (2005) är att genomföra en analys över vilka förändringar organisationen står 

inför. Därefter behöver organisationen göra en kartläggning över sin befintliga 

kompetens och vilken kompetens som blir nödvändig att införskaffa i och med 

genomförandet av förändringen. Om kartläggningen resulterar i slutsatsen att 

organisationen saknar den kompetens som är nödvändig för att kunna genomföra den 

planerade förändringen, blir nästa steg att utvärdera hur organisationen införskaffa sig 

den kompetens som saknas (Anttila, 2005). Jürgens och Krzywdzinski (2014) uttrycker 

att den saknade kompetensen kan införskaffas på två olika sätt: genom 
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kompetensutveckling av befintliga anställda i form av exempelvis internrekrytering, 

eller genom kompetensförsörjningsåtgärder i form av rekryteringar.  

 

3.1.5 Rekryteringar  

 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) beskriver att den första fasen i 

kompetensförsörjningsprocessen utgår ifrån att få in rätt kompetens i organisationen. 

Det menar Nilsson et al. (2011) vidare kunna ske i form av bland annat rekryteringar. 

Det blir därmed viktigt att attrahera potentiella anställda, som besitter rätt kompetenser, 

till att bli intresserade av en anställning i organisationen. Jürgens och Krzywdzinski 

(2014) menar i och med den teknologiska utvecklingen måste det ställas andra krav på 

teknisk kompetens vid rekryteringar till industrier. Det här behövs eftersom dagens 

industrier präglas av mer av automatisering än tidigare. Haglund och Ögård (1995) 

poängterar vidare vikten av att satsa på rätt kompetenser i ett tidigt skede för att 

organisationen ska kunna hålla sig konkurrenskraftig i och den teknologiska 

utvecklingen.  

 

3.1.6 Svårigheter med rekryteringar  

 

En svårighet med rekryteringar som Nilsson et al. (2011) belyser är att hitta en individ 

som delar organisationens värderingar, kultur och attityd. En person som inte delar 

organisationens värderingar och attityder kan få det svårt att passa in i kulturen. Det kan 

i sin tur resultera i att den rekryterade inte utför sina arbetsuppgifter i linje med 

organisationens behov. Det tar ett tag för en utomstående att sätta sig i in i en 

organisations rutiner, processer, kultur och arbetssätt anser Autor, Levy och Murne 

(2003). Det finns en inlärningskurva som avgör när en individ har lärt sig hantera de 

nya arbetsuppgifterna vid en ny anställning. Jürgens och Krzywdzinski (2014) 

poängterar att inlärningskurvan tenderar att påverkas utifrån hur mycket teknologi som 

en anställd förväntas kunna hantera i organisationen. Inlärningskurvans längd menar 

Jürgens och Krzywdzinski (2014) kommer specifikt att påverkas om tekniken som finns 

i organisationer kräver en hög grad teknisk kompetens. 
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3.1.7 Kompetensutveckling 

 

För att det ska kunna finnas effektiv kompetensutveckling i organisationer behövs det 

ett varierat arbetssätt och olika tillvägagångssätt för att använda kompetensen i olika 

uppdrag och arbetsuppgifter. Kompetensutvecklingen innebär att organisationen 

anskaffar, skapar och behåller kompetensen. Det innebär även att kompetensen överförs 

mellan de olika anställda (Hansson, 2001). En väsentlig del i kompetensutvecklingen 

handlar om utvecklingen som sker hos de anställda vid genomförandet av deras 

arbetsuppgifter. Utvecklingen innefattar de anställdas förutsättningar att hantera sina 

arbetsuppgifter och kan ske genom upplärning från kollegor i organisationen (Antilla, 

2005).  

 

Enligt Jönsson och Schölin (2016) är kompetensutveckling en viktig faktor gällande 

produktivitet och innovation, vilket har en inverkan på organisationens förmåga att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Det medför att organisationer är villiga att investera 

både finansiellt och tidsmässigt på olika utbildningar för att öka kompetensen hos sina 

anställda i organisationen. Organisationer bör ha både interna och externa faktorer i 

åtanke för att få uppnå ett bra resultat med kompetensutvecklingen. Interna faktorer 

hänvisar till själva organisationen och kan vara att ta tillvara på möjligheten till ett 

kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. Externa faktorer refererar till konkurrens och 

krav från omvärlden som organisationen verkar i. En extern faktor som påverkar 

kompetensutvecklingen för dagens organisationer är den teknologiska utvecklingen 

(Jönsson & Schölin 2016).  

 

3.1.8 Internrekrytering 

 

Jürgens och Krzywdzinski (2014) menar att kompetensutveckling av de befintliga 

anställda, i form av exempelvis internrekrytering, är ett bra sätt att säkerhetsställa att 

organisationen har den nödvändiga kompetensen som behövs. Det finns fördelar för 

organisationer med att behålla sina befintliga anställda enligt Heraty och Morley (1998), 

eftersom de redan besitter specifik kompetens och erfarenhet för utförandet av 

organisationens arbetsuppgifter. Vidare uttrycks det att det är på grund av 
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organisationers storlek, som graden av hur mycket organisationer kan använda sig av 

internrekrytering påverkas (Heraty & Morely, 1998).  

 

Asatiani och Penttinen (2016) poängterar att teknologins framfart och automation i 

organisationer medför att nya arbetsroller uppkommer som ersätter tidigare mer 

repetitiva arbetsuppgifter. Winthorp (1958) är övertygad om att när automation ersätter 

rutinmässiga arbetsuppgifter kommer det här leda till att det erbjuds nya tjänster internt 

till de befintliga anställda. De befintliga anställda kommer tas till vara på och erbjudas 

kompetensutveckling för att kunna utföra mer komplicerade arbetsuppgifter, exempelvis 

läsa av och tolka kontrollinstrument, reparationer och underhåll av avancerade maskiner 

(Winthorp,1958).  

 

3.1.9 Anställdas förmåga och kapacitet att genomgå kompetensutveckling   

 

Med ökad automation i industrier menar Mather (2016) att det också kommer bidra till 

att fler anställdas arbetsuppgifter blir ersatta av robotar eller maskiner. Winthorp (1958) 

har innan Mather (2016) resonerat liknande om att befintliga anställda kommer ha 

arbetsuppgifter som blir ersatta av automation, men tillägger också att det i en del fall 

kommer att ges möjlighet att få kompetensutveckling. Det här är för att de befintliga 

anställda ska kunna hantera de nya maskiner och robotar som automationen medför. 

Repetitiva och manuella arbetsuppgifter kommer därmed att omvandlas till att bli mer 

kognitiva.   

 

Winthorp (1958) påtalar att det finns en del industriella psykologer som menar att en 

anställds kapacitet och förmåga är också de som avgör nivån som krävs för att kunna 

hantera ny utrustning med en komplexare design. Förmågan att betjäna och serva den 

här typen av ny utrustning kräver en kapacitet och förmåga på en nivå som i majoriteten 

inte kan hittas hos anställda som funnits på plats i en industri innan automatiseringen. 

Antalet anställda vars kapacitet och förmåga som kommer att anses undermålig kommer 

att öka ju mer tiden går, ju mer komplicerad designen för utrustningen blir, ju fler nya 

typer av mekanisering som appliceras, ju fler nya principer av automation och ju fler 

nya verktyg och kontroller som implementeras. Att kunna hantera de här nya verktygen 
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och kontrollerna kommer med stor säkerhet bli svårare att hantera än tidigare 

(Winthorp, 1958). 

 

3.2 Tolkning av empiri 

 

3.2.1 Kompetensförsörjning 

 

Vi kan fastställa att samtliga respondenter resonerar att en konkurrenskraftig 

organisation behöver arbeta med att de anställda ska ha förutsättningarna för att kunna 

utveckla sin kompetens och därav klara av sina arbetsuppgifter. Det här är även något 

Anttila (2005) framför i sitt resonemang. Det framkommer i intervjuerna att det finns 

tydliga policys kring kompetensförsörjningens utövning i form av utbildningar och 

matriser. Ett tydligt exempel flera av respondenterna lyfter är kompetensmatriser där det 

går att utläsa kompetens utifrån individen och den totala kompetensen på avdelningen. 

Det går också att se i matrisen vilka utbildningar som behövs för att uppnå en särskild 

kompetensnivå. Christine Thörn, Competency developer på Scania i Oskarshamn 

beskriver att kompetensmatrisen innefattar vilken kompetens som är obligatoriskt för 

olika arbetsroller och vad som anses vara fördelaktigt för en arbetsroll att inneha i sin 

kompetens. Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström fortsätter på 

Thörns resonemang och uttrycker att det finns policys kring lagstadgade utbildningar, 

vilket kan vara att en anställd exempelvis måste förnya sitt truckkort. Policys i form av 

kompetensmatriser är något vi kan utläsa som väsentligt för industrier att använda, 

eftersom de ger en bra överblick över organisationens kompetens. Överblicken ges för 

både för den enskilda individen och för avdelningars totala kompetens. 

 

Vi identifierar våra undersökningsobjekts kompetensmatriser som en del av Anttilas 

(2005) resonemang rörande direktiv och policys. Flertalet av respondenterna påvisar 

vikten av obligatorisk och lagstadgad utbildning. Däremot anser vi att det finns en 

utmaning med att genomföra den delen av kompetensförsörjningen som inte är 

obligatorisk eller lagstadgad. I industrier behövs det en ständig övervakning av 

maskiner och robotar som medför att det är svårt för anställda att lämna sin position för 

att genomgå olika utbildningar. Vi upplever att det här är mest förekommande på 

avdelningar som har få anställda eller anställda med en högre teknisk kompetens. 



 

 

 

- 29 - 

Genom det här kan vi anta att det förekommer en prioritering av kompetensförsörjning i 

industrier, där den lagstadgade och obligatoriska prioriteras primärt medan den övriga 

kompetensförsörjningen prioriteras sekundärt. I och med den här sekundära 

prioriteringen anser vi att organisationer som använder sig av det här tillvägagångssättet 

kan få svårigheter att möta teknologins utveckling och därmed förlora 

konkurrenskraftighet.   

 

Vi kan utläsa att ett sätt att tillgodose sig med rätt kompetens på längre sikt, som enligt 

Granberg (2008) är en väsentlig del i kompetensförsörjningen, är att samarbeta med 

skolor och att vara delaktig i deras utbildningsplaner. Sören Bredhammar, Senior 

Adviser Maintenance på Scania i Oskarshamn beskriver att Scania ligger i framkant när 

det kommer till den teknologiska utvecklingen och automatisering.  

 

”Skolor vill komma och titta på oss och använda oss som referens i sina utbildningar 

framöver och därigenom lära upp sina elever.” - Sören Bredhammar, Senior Adviser 

Maintenance på Scania i Oskarshamn 

 

Både Bredhammar och Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i 

Oskarshamn sitter med i ledningsgrupper på olika skolor och ges därav möjligheten att 

få påverka och utvärdera utbildningsplanen varje år. Det medför att Bredhammar och 

Svensson kan bidra med synpunkter och påverka utbildningsplanens innehåll. De anser 

att det är väsentligt att ha en bra relation och samarbete med skolor, kan utbildningar 

bättre matchas med organisationens kompetensbehov. Den generella kompetensen som 

Jürgens & Krzywdzinski (2014) definierar som den kompetens en anställd får från 

gymnasial- och högskoleutbildningar kan vi utläsa ingår i kompetensförsörjningen. 

Därmed kan vi fastställa att när organisationer likt Scania är inblandade och påverkar 

olika skolors utbildningsplaner går det att tolka som strategiskt och långsiktigt arbete 

med deras kompetensförsörjning. Vi identifierar inblandning i skolors utbildningsplaner 

som ett sätt för organisationer att tillgodose sig med rätt kompetenser, och sin tur också 

en möjlighet för skolan att säkerhetsställa att deras elever får en anställning vid avslutad 

utbildning eftersom de besitter rätt kompetenser.  
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”Kommer det ut en svetsare från industriprogrammet blir det lite svårt eftersom vi inte 

har manuella svetsjobb på det sättet längre. Vi har därför ingen användning av det 

längre. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med lärarna.” - Per-Ola Svensson, 

Engineering Project Supervisor på Scania i Oskarshamn 

 

Jonas Knutsson, Communication Manager på Volvo i Olofström berättar att Volvo har 

utformat utbildningar för att tillgodose sig med kompetenser kring teknik. 

Utbildningarna innefattar även praktik där organisationen ges möjligheten att bedöma 

eventuella rekryteringar. Knutsson beskriver även att det finns elevingenjörsprogram 

där anställda kan söka utbildningen internt, men även individer utifrån kan söka 

utbildningen externt. Att implementera egna utbildningar utifrån Volvos 

tillvägagångssätt anser vi är ett sätt att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och 

öka intresset för den teknik som används i industrier idag. Att arbeta utifrån det här 

tillvägagångssättet stämmer överens med Haglund och Ögårds (1995) tankegång kring 

att det är viktigt att tidigt säkerhetsställa att rätt kompetens finns att tillgå för eventuella 

rekryteringar. För att organisationer ska öka sina chanser att få in rätt kompetens och 

kunna möta det ständigt nya tekniska kompetensbehovet, konstaterar vi att 

implementering av olika utbildningar och inblandning i utbildningsplaner är nyckeln för 

en framgångsrik kompetensförsörjning i industrier. 

 

Avslutningsvis uppfattar vi Antillas (2005) resonemang är intressant, gällande att 

kompetensförsörjning sker i större utsträckning i stora organisationer. Det framkommer 

tydligt av respondenterna att kompetensförsörjning spelar en väsentlig roll i hur 

organisationerna förser sig med rätt kompetenser i nuläget och på sikt. Vi upplever att 

en av anledningarna till att Scania och Volvo kan arbeta med kompetensförsörjning 

både i nuläget och på sikt är genom deras storlek och resurser. I och med deras storlek 

och resurser kan båda organisationerna investera i kompetensförsörjning som 

tillgodoser det befintliga kompetensbehovet, medan det ytterligare kan arbetas proaktivt 

med att säkra upp att kommande kompetensbehov blir tillgodosedda. Vi kan urskilja att 

det hade varit en avsevärd skillnad i hanteringen av kompetensförsörjningen i nuläget 

och den som sker på längre sikt om organisationen hade varit av mindre storlek. På 

grund av att det i mindre organisationer med stor sannolikhet finns mindre resurser att 

avsätta till kompetensförsörjningen. Det bidrar till att de mindre organisationerna måste 
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välja mellan att tillgodose den kompetensförsörjningen som behövs i nuläget, gentemot 

kompetensförsörjningen som är nödvändig på längre sikt. Vi utläser att majoriteten av 

de mindre organisationerna kommer att välja att tillgodose det nuvarande 

kompetensbehovet och därigenom kommer behöva göra nödlösningar för att möta det 

framtida förändrade kompetensbehovet.  

 

3.2.2 Kartläggning av kompetenser 

 

Inom begreppet kompetensförsörjning finns det redskap som kan användas i olika 

situationer. Enligt Anttila (2005) kan exempelvis kartläggning, som är ett av redskapen, 

bli tillämpligt att använda om en organisation befinner sig i en förändringsprocess. 

Jönsson och Schölin (2016) menar att en av de största förändringarna organisationer står 

inför idag är den teknologiska utvecklingen, vilket leder oss till att anta att kartläggning 

blir ett väsentligt redskap i kompetensförsörjningsprocesser som innefattar teknologiska 

förändringar.  

 

Det framkommer under våra intervjuer att det har implementerats flera 

automationsinitiativ på både Scania och Volvo under de senaste åren. På Volvo har ett 

av de större initiativen varit deras AGV:er. Arne Gustavsson, Technical Support på 

Volvo i Olofström berättar att AGV:er, automated guided vehicles, har implementerats 

på Volvo för att reducera truckanvändningen i produktionen. Samtliga respondenter från 

Scania beskriver istället implementeringen av deras nya karossanläggning, med en hög 

automatiseringsgrad, som en stor förändring för verksamheten. Initiativet 

implementerades i samband med att Scania valt att lansera en ny produkt, deras nya 

hytt-modell.     

 

Det första steget i en kompetensförsörjningsprocess, vid en förändring, resonerar Anttila 

(2005) är att genomföra en analys över vilka förändringar organisationen står inför. 

Samtliga respondenter från båda organisationer har redogjort att en förändring de står 

inför är den teknologiska utvecklingen. Den medför i sin tur att det behöver 

implementeras ny teknik utifrån den teknologiska utvecklingen framfart. I Volvos fall 

framför Gustavsson att en av anledningarna till att AGV:er infördes var att öka 

kostnadseffektiviteten i produktionen och reducera felmarginaler som uppkommer i och 
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med den mänskliga faktorn. Scanias bakomliggande motiv till uppkomsten av nya 

kaross beskriver Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i 

Oskarshamn var att designa en ny hytt för att besvara omvärldens krav. Det innebar att 

det uppkom ett behov av nya maskiner och robotar som kunde möta det nya 

produktionskravet som uppstod genom den nya hytten.  

 

Nästa steg vid en förändring menar Anttila (2005) är att kartlägga den befintliga 

kompetensen och vilken kompetens som blir nödvändig att införskaffa i och med 

förändringen. Kartläggningen kan exempelvis ha en utgångspunkt i kompetensmatriser 

där det går att utläsa individers och avdelningars totala kompetens. Om slutsatsen blir 

att kompetens saknas behöver organisationen utvärdera hur den saknade kompetensen 

ska införskaffas. Vi upplever att de två mest tillämpliga sätten att genomföra det här på 

är att följa Jürgens och Krzywdzinski (2014) råd om att antingen intern- eller rekrytera. 

Utifrån flertalet av våra respondenter på både Scania och Volvo har vi tilldelats 

informationen att organisationerna arbetar med kartläggning med utgångspunkt i sina 

olika kompetensmatriser för olika arbetsroller. Respondenterna anser vidare att 

kompetensmatrisen är en bra grund till att se vad för kompetenser som saknas i 

organisationen.  

 

”Ju mer teknologi organisationer har, desto mer kunskap och kompetens krävs för att 

förstå den” - Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström 

 

Vid implementeringen av AGV:er på Volvo kartlades nödvändig kompetens som 

krävdes och utifrån det blev de befintliga anställda erbjudna kompetensutveckling och 

internrekrytering för att matcha det nya kompetensbehovet som förändringen krävde. 

Respondenterna på Scania upplever att det kommer uppkomma utmaningar med att 

matcha kompetensen i den nya anläggningen i och med att den höga tekniska 

kompetensen som blir väsentlig för att kunna arbeta där. Deras tillvägagångssätt för att 

hantera de här utmaningarna var primärt att internrekrytera befintliga anställda till den 

nya anläggningen. Samtliga anställda har dock inte velat bli internrekryterade till de nya 

tjänsterna i den nya anläggningen, och vid de tillfällena har Scania fått rekrytera istället. 

Vi kan därför sammantaget utläsa att båda kartläggningarna som Volvo och Scania har 

genomfört varit lyckade. I den meningen att organisationerna lyckades kartlägga den 
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kompetens som saknades och även använde olika strategier till att införskaffa den. Vi 

tror dock att strategier som både internrekrytering och nyrekrytering kan passa olika bra 

beroende på vilken situation en organisation befinner sig i vid en förändring.  

 

3.2.3 Rekryteringar 

 

En väsentlig del i kompetensförsörjningen enligt Nilsson et al. (2011) är att tillgodose 

sig med rätt kompetenser, vilket kan ske utifrån rekryteringar. Vi kan utläsa att 

rekryteringar är ett steg som sker efter kartläggningen av organisationens befintliga 

kompetens, för att anskaffa sig den kompetens som organisationen saknar eller kommer 

att behöva på sikt. Enligt flertalet av våra respondenter är det viktigt att få kandidater till 

att bli intresserade av teknik och välja en teknisk utbildning i ett tidigt skede. Det 

uppnås genom att ha god kontakt med gymnasium och högskolor för att marknadsföra 

sig själva som företag och attrahera potentiella anställda. Sören Bredhammar, Senior 

Adviser Maintenance på Scania i Oskarshamn berättar exempelvis om att bli inbjuden 

till ETEC för att marknadsföra Scania som en attraktiv arbetsgivare för potentiella 

framtida anställda. Att erbjuda sommarjobb till gymnasieelever och praktik är också ett 

sätt att attrahera potentiella rekryteringar. Vi kan identifiera att det i en konkurrensutsatt 

bransch även finns en konkurrens kring potentiella anställda med rätt teknisk bakgrund. 

Det blir därmed väsentligt att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera potentiella 

anställda i ett tidigt skede, vilket stämmer överens med Haglund och Ögårds (1995) 

resonemang.  

 

Jürgens och Krzywdzinski (2014) menar att den teknologiska utvecklingen och 

automatisering av industrier medför att organisationer måste ställa högre krav på en 

teknisk grundkompetens vid rekryteringar idag. Flertalet av våra respondenter 

poängterar vikten av att ha en högre teknisk grundkompetens vid en nyrekrytering idag. 

Vi kan därmed identifiera att rekryterade behöver ha en högre generell kompetens när 

det gäller teknik, som enligt Jürgens och Krzywdzinski (2014) erhålls genom gymnasial 

eller högskoleutbildning. Vi anser att en högre teknisk grundkompetens i sin tur medför 

att anställda som rekryteras idag har bättre möjligheter att kunna hantera den 

nytillkomna tekniken. Samtidigt som de har bättre möjligheter att genomgå 

kompetensutveckling i form av mer avancerade utbildningar. Trots det framkommer det 



 

 

 

- 34 - 

av en del respondenter att rekryterade som kommer direkt från skolan saknar en del 

teknisk kompetens för att hantera tekniken, och att de behöver genomgå en del 

utbildningar. Det får oss att reflektera över om det beror på att organisationerna har 

teknik som är specialanpassad, och att det därför behöver ges utbildning för att få den 

specifika kompetensen som behövs. Vidare får det oss att reflektera kring att det behövs 

tydligare kravprofiler kring vilken teknisk kompetens som efterfrågas vid en 

rekrytering.  

 

”För att vi ska lyckas idag krävs det otroligt mycket mer av varje individ. Dels att det 

finns en teknisk kunskap och kompetens. Kraven idag på våra anställda är oerhört 

mycket större än vad det var tidigare.” - Stefan Håkansson, Competence Manager på 

Volvo i Olofström. 

 

3.2.4 Svårigheter med rekryteringar  

 

Vi kan identifiera att det finns en del svårigheter vid rekryteringar i organisationer som 

präglas av automatisering och en hög teknologisk utveckling. Ett flertal av 

respondenterna resonerar likt Autor, Levy och Murnes (2003) att det kan ta ett tag för en 

utomstående att bli insatt i organisationens processer, rutiner och arbetssätt. Vid tidigare 

rekryteringar menar Nilsson et al. (2011) att det viktigaste har varit att hitta en kandidat 

som besitter rätt personlighet som passar med organisationens kultur och värderingar. I 

dagens teknologiska samhälle menar Jürgens och Krzywdzinski (2014) att det har 

skiftat till att istället bli kompetensen, och i industrier den tekniska kompetensen, som 

värdesätts högst vid rekryteringar. Det här får oss att reflektera över om det har gått från 

att vara rätt personlighet på rätt plats, till att istället bli rätt kompetens på rätt plats. 

 

Jürgens och Krzywdzinski (2014) resonerar att inlärningskurvan blir längre om det 

krävs en hög teknisk kompetens för att hantera teknologin. Det finns därmed en fördel 

med att rekrytera någon med teknisk kompetens, eftersom den individens 

inlärningskurva reduceras. I och med den teknologiska utvecklingen utläser vi även 

fördelar med att rekrytera anställda med en teknisk kompetens för att behålla sin 

konkurrenskraftighet. En svårighet med att rekrytera en potentiell anställd efter en 

specifik kompetens, är att organisationen kanske inte alltid hittar någon som har rätt 
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personlighet och delar organisationens värderingar. Befintliga anställda har redan en 

medvetenhet kring organisationen och de har också rätt personlighet, värderingar samt 

är även insatta i organisationens rutiner. Därav finns det en fördel med att i en del 

situationer använda internrekrytering gentemot nyrekrytering.   

 

3.2.5 Kompetensutveckling 

 

Jönsson och Schölin (2016) menar att det finns både interna och externa faktorer som 

påverkar kompetensutvecklingen. De interna faktorerna syftar främst till själva 

organisationen och kan vara att ta tillvara på möjligheten till ett kontinuerligt lärande. 

Det kontinuerliga lärandet i organisationer har flertalet av våra respondenter både 

beskrivit förekomma i form av utbildningar och i praktisk upplärning. Sören 

Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på Scania i Oskarshamn förklarar att det är 

fördelaktigt att ha en anställd som har stor kompetens inom ett visst område, för att den 

anställde senare ska kunna lära upp andra anställda som behöver liknande kompetens. 

Upplärning sinsemellan kollegor är något Anttila (2005) förespråkar. Vi kan utläsa att 

den här formen av upplärning är en vanlig företeelse inom industrier.  

 

”Ett bra sätt att få upp kompetensen är genom praktiskt utövande med vägledning” - 

Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på Scania i Oskarshamn 

 

På Scania finns det alltid en handledare med under upplärningsprocessen och Per-Ola 

Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i Oskarshamn menar att det ofta är 

en teamleader. Svensson ger ett exempel på hur kompetensutveckling har hjälpt Scania 

det dagliga arbetet med att berätta att det i dagsläget finns det en anställd som är expert 

på pulverapplicering. Pulverapplicering är en teknik som används på lastbilens chassi. 

Den här anställde har fått kompetensutveckling av Scania för att kunna vara hela 

organisationens och även andra intressenters bollplank inom sitt område. Det är inte 

ovanligt att den här anställde åker till Thailand för att konsultera Scanias produktion där 

inom området pulverapplicering. Den här anställde har nu även erhållit 

kompetensutveckling för att kunna bredda sin kompetens till målning och inte bara 

pulverapplicering. Svensson menar med det här resonemanget att om Scania har ett 

behov och nytta av en särskild specifik kompetens, kommer anställda att uppmuntras till 
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att erhålla kompetensutveckling inom det här. Jonas Knutsson, Communication 

Manager på Volvo i Olofström menar att det också på Volvo finns en learning by 

doing-filosofi som tillämpas för flertalet av arbetsrollerna.  

 

Hansson (2001) menar att om kompetensutvecklingen ska vara effektiv krävs det ett 

varierat arbetssätt och olika tillvägagångssätt för att hantera kompetensen i olika 

uppdrag och arbetsuppgifter. Utifrån Hanssons (2001) resonemang ser vi en svårighet 

för Scania och Volvo att få en effektiv kompetensutveckling. Mycket av deras 

kompetensutveckling handlar om upplärning utifrån handledning av en kompetent 

kollega inom ett område, vilket kommer att här reducera mängden handledaren kan 

arbeta fullt ut i produktion. På grund av att den nyanställde har en inlärningskurva kan 

den rekryterade inte prestera fullt ut. Det framkommer däremot av Sören Bredhammar, 

Senior Adviser Maintenance och Mats Erlandsson, Maintenance Manager på Scania i 

Oskarshamn att de upplever att under en upplärningstid, kommer det att medföra att 

övriga anställda på samma avdelning får en tyngre arbetsbörda. Erlandsson redogör för 

mer praktiska problem med att skicka iväg anställda på utbildning och lära upp praktisk 

medan det finns produktionskrav på en industri. Erlandsson menar att samtidigt som det 

implementeras ny teknik och automation sker i en större utsträckning i produktionen, 

måste de anställda samtidigt kunna ta hand om tekniken. Utifrån det uppkommer 

svårigheter med att skicka iväg anställda på kompetensutveckling och utbildning, när 

den dagliga driften behöver sin rätta mängd anställda för varje skift. Det här menar 

Erlandsson har resulterat i övertid och annat för att produktionen ska uppnå sina krav. 

På Scania har det här resulterat i att utbildningar får erbjudas vid fler tillfällen. 

 

”Vi hanterar utbildningen likadant som en produktionsmaskin och genomför utbildning 

på 2-skift istället.” - Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i 

Oskarshamn 

 

Arne Gustavsson, Technical Support på Volvo i Olofström resonerar liknande 

föregående respondenter på Scania och förklarar att det tog ett till två år innan de 

anställda på underhåll började gå utbildningen på Volvo som berörde deras nyaste 

teknik, PLC-systemet. Gustavsson menar att det upplevdes på grund av det här som att 

organisationen inte var helt i fas med sin kompetensutveckling. Knutsson håller med 
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Gustavsson och uttrycker att de anställda inte hunnit utbilda sig i sina nuvarande 

matriser ännu. Vi har kunnat utläsa att det mest effektiva sättet att lära upp en nyanställd 

i en industri är genom att i praktiken visa hur rutiner och arbetsuppgifter ser ut, och i en 

del fall även genom utbildningar. Dock upplever vi att i och med den teknologiska 

utvecklingen och utifrån att nya maskiner och robotar implementeras, kommer 

effektiviteten i den här typen av upplärning och utbildningar snart att vända. Det 

kommer inte längre vara effektivt att avsätta en teamleader till att lära upp en anställd 

eftersom det kommer ta för lång tid, och som Erlandsson uttrycker kommer det leda till 

för mycket produktionsbortfall. Det här leder oss till att fastslå att den praktiska 

inlärningen och att skicka iväg anställda på utbildning inte är det mest effektiva 

tillvägagångssättet längre.  

 

Kompetensutvecklingen är avgörande för en organisations produktivitet, innovation och 

förmåga att vara konkurrenskraftig på marknaden. Jönsson och Schölin (2016) menar 

därför att det leder till att organisationer måste vara villiga att investera både tidsmässigt 

och finansiellt på olika utbildningar för att öka kompetensen hos sina anställda. Att både 

Scania och Volvo är villiga att investera tidsmässigt, till den graden att det nästan 

sänker effektiviteten, har redan fastslagits här ovan. Vi anser däremot att det var 

intressant att jämföra Jönsson och Schölins (2016) resonemang angående den finansiella 

delen kring vad som erbjuds för anställda i dagsläget hos våra undersökningsobjekt. I 

och med Scanias nya karossfabrik har det framkommit ett nytt kompetensbehov, 

eftersom tekniken på nya kaross kräver en högre teknisk kompetens än tidigare. Det har 

bidragit till att organisationen har behövt utveckla och bistå sin anställda med 

utbildningar på en högre teknisk nivå för att de ska kunna hantera de nya maskinerna 

och robotarna. Enligt Svensson har ett av sätten att lära de anställda de nya robotarna 

varit att hyra in mindre övningsrobotar för att de anställda ska ha en möjlighet att lära 

sig de nya styrsystemen. Det har varit uppskattat från de anställda sida, eftersom de får 

möjligheten att känna sig trygga med styrsystemet innan de går ut och börjar arbeta i 

produktionen. Svensson poängterar vikten av att Scania var tvungna att erbjuda den här 

typen av kompetensutveckling för sina anställda för att de anställda skulle kunna 

hantera arbetsuppgifterna i den nya fabriken. Utifrån den här finansiella investeringen 

anser vi att Scania är väl medvetna om vad som behöver investeras i 
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kompetensutveckling för att också få en produktivitetsökning, mer innovation och mer 

konkurrenskraft på marknaden.   

 

”Kompetensen som vi behövde i och med nya kaross kunde vi ju inte gå och handla på 

stan, den fanns inte. Vi var först ut, det är ju världens modernaste karossfabrik som står 

här ute och det är klart, det var ingen som kunde den” - Per-Ola Svensson, Engineering 

Project Supervisor på Scania i Oskarshamn 

 

På Volvo anser Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström att 

kompetensutveckling handlar om betydligt mer än att bara gå en kurs. Håkansson 

förklarar att det hade kunnat genomföras en hel del för kompetensutvecklingen som den 

ser ut i dagsläget i organisationen. Knutsson håller med Håkansson och uttrycker att den 

nuvarande kompetensutvecklingen som organisationen erbjuder inte riktig matchar det 

nya kompetensbehovet som uppkommit i och med teknologins utveckling. Vi upplever 

att det är intressant hur två anställda som Håkansson och Knutsson, som är starkt 

kopplade till kompetensutveckling, kan vara eniga i att Volvos kompetensutveckling för 

kollektivtjänster behöver utvecklas, medan Stefan Vallerius, HR-manager på Volvo i 

Olofström är av en helt annan åsikt. Vallerius resonerar att det inte kommer behövas 

mycket mer kompetensutveckling för de anställda med en kollektivtjänst. Vallerius 

menar att det handlar mer om att anställda ska förstå de komplexa systemen, hur de 

fungerar och senare även kunna göra enklare korrigeringar själva. Vallerius anser därför 

inte att anställda exempelvis kommer behöva ha kompetens kring programmering av 

maskiner och robotar om det skulle krävas. Utifrån det som framkommit från Volvos 

respondenter kan vi anta att det kommer skapa svårigheter för Volvo att genomföra 

större finansiella investeringar, eftersom de som arbetar med kompetens inte är överens. 

Att öka sin produktivitet, innovation och konkurrenskraftighet genom 

kompetensutveckling kommer därför att bli svårt att genomföra för Volvo.  

 

3.2.6 Internrekrytering 

 

Att internrekrytera har flera fördelar anser Heraty och Morley (1998) eftersom att 

befintliga anställda redan besitter specifik kompetens och erfarenhet av utförandet av 

organisationens arbetsuppgifter. Det här håller Magnus Petersson, Quality Engineer på 
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Scania i Oskarshamn med om och uttrycker att det finns ett värde i att 

kompetensutveckla sina anställda, och därigenom internrekrytera, gentemot att behöva 

rekrytera. Eftersom de befintliga anställda har en företagshistoria med sig och genom 

det förstår en organisationens värderingar och visioner bättre än vad en nyanställd skulle 

gjort. Winthorp (1958) är övertygad om att när automation implementeras till den grad 

att det ersätter olika arbetsuppgifter, kommer det här medföra att organisationer 

internrekryterar och kompetensutvecklar befintliga anställda till att utföra nya 

arbetsroller. Det är också fördelaktigt enligt Per-Ola Svensson, Engineering Project 

Supervisor på Scania i Oskarshamn att organisationer inskaffar sin egen kompetens 

genom exempelvis internrekrytering. Svensson berättar vidare att i och med Scanias 

geografiska läge i Sverige, är det att föredra för organisationen att försörja sig själva 

med olika kompetenser. På Scania blir det därmed viktigt att ta till vara på de resurser 

som redan finns i organisationen på grund av verksamhetens geografiska position.  

 

”Jag som har ingenjörer på min avdelning, jag frågar ju ofta vill du bli chef? För vi 

försöker ju försörja oss själva med chefer och det är inte lätt alltid, det är inte alla som 

vill bli det.” - Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på Scania i 

Oskarshamn 

 

Vi kan utläsa att det på Scania finns en långsiktig tankegång kring hur 

kompetensutvecklingen genomförs, delvis för att de befintliga anställda redan förstår 

organisationens värderingar och visioner, och delvis på grund av deras geografiska 

position. Det har genomförts stora satsningar på Scanias anläggning i Oskarshamn. För 

att kunna använda de här resurserna på bästa sätt måste Scania i Oskarshamn se till att 

själva utbilda sina anställda till att ha den kompetens som blir nödvändig att inneha i 

nuläget och på sikt. Vi upplever genom det här att Scania har ett mycket långsiktigt och 

hållbart tänk kring sin internrekrytering och kompetensutveckling, eftersom de redan 

idag är medvetna om sina brister med sin geografiska position.  

 

Om vi tar utgångspunkt i Heraty och Moreleys (1998) resonemang som syftar på att det 

är organisationens storlek som avgör utsträckningen av internrekrytering i 

organisationen, anser vi att en av en anledning till att Scania kan uppmuntra befintliga 

anställda till internrekrytering i hög utsträckning är på grund av sin storlek. Vi tror 
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därmed att Scania inte hade kunnat använda internrekrytering och kompetensutveckling 

i lika stor utsträckning om det hade varit en mindre organisation, och därmed hade deras 

geografiska läge kunnat bli ett för stort hinder att överkomma.  

 

3.2.7 Anställdas förmåga och kapacitet att genomgå kompetensutveckling   

 

Det finns industriella psykologer som menar att en anställds förmåga och kapacitet är 

det som avgör nivån som krävs för att kunna hantera nya mer avancerade maskiner och 

robotar. I majoriteten av industrier går det inte att hitta den här nivån hos de anställda 

som inte är insatta i dagens teknikutveckling. Winthorp (1958) resonerar att antalet 

anställda vars förmåga och kapacitet som anses undermålig kommer att öka med tiden 

utifrån avancerad teknik som implementeras.  

 

När ny teknologi implementeras anser flertalet av respondenterna på Scania att det alltid 

är svårt till en början att få med samtliga anställda, eftersom anställda kan ha olika 

svårigheter med att lära sig den nya tekniken. Det här medför i sin tur att den delen av 

de anställda med en mindre teknisk kompetens ofta hamnar efter. Därmed tror 

respondenterna på Scania att samtliga anställda kanske inte har förmågan eller 

kapaciteten till att lära sig den nya tekniken. Det finns anställda på Scania som arbetat 

på en mer manuell och mindre automatiserat verkstad i 30 år som börjar närma sig 

pensionsåldern. Mats Erlandsson, Maintenance Manager på Scania i Oskarshamn 

menar att det inte blir lätt för de här anställda att genomföra en robotutbildning med 

deras förmåga och kapacitet. För de anställda som börjar närma sig pensionsåldern och 

som upplevde att de inte hade förmågan eller kapaciteten till att genomgå nya 

utbildningar för att kunna hantera nya maskiner eller robotar, erbjöds det avtalspension 

och avgångsvederlag. Det här genomfördes för att de anställda skulle få möjligheten att 

gå hem och delvis för att det inte hade varit ett strategiskt beslut från organisationens 

sida att erbjuda de här anställda den nya utbildningen och kompetensutvecklingen. 

Utbildningen för dem som närmade sig pensionsåldern skulle ha kostat lika mycket som 

avgångsvederlaget. Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på Scania i 

Oskarshamn berättar att implementering av ny teknik och nya utbildningar kommer att 

passa bättre för de anställda som är yngre, eftersom de är vana vid dagens teknik i form 

av mobiltelefoner och liknande. Gapet med utbildningen för den yngre generationen blir 



 

 

 

- 41 - 

inte lika stort som det blir för den äldre generationen som inte besitter en liknande 

teknikvana. Vi har därmed kunnat utläsa att våra respondenter på Scania är mycket 

medvetna om Winthorps (1958) resonemang, eftersom de har liknande dialoger 

sinsemellan internt. Vi upplever att det här påvisar en tydlig självinsikt om sin 

organisation och i sin tur kan hjälpa Scania med att matcha kapaciteten och 

kompetensen hos anställda med en passande arbetsroll i verksamheten.  

 

Bredhammar uttrycker därför att det är viktigt för att kunna fånga upp och 

kompetensutveckla samtliga anställda i en organisation, att krävs en utformning av 

kompetensplaner för varje individ. Bredhammar menar att det är viktigt att 

utbildningarna har flera nivåer, från en grundnivå till en hög nivå. Erlandsson håller 

med i det här resonemanget när och menar att all utbildning behöver vara 

individbaserad, eftersom kraven för utbildningen och vad de anställda kan ta till sig 

skiftar från individ till individ. Christine Thörn, Competency developer på Scania i 

Oskarshamn uttrycker att även om utbildningen blir individanpassad, måste anställda 

kunna genomgå utbildningen som är avsatt för deras nivå. Om en anställd inte klarar av 

en utbildning kopplad till en särskild arbetsroll, har den anställde inte heller tillräckligt 

med kompetens för att klara av arbetet.  

 

Scania är en stor organisation vilket gör att de oftast har flertalet möjligheter att 

omplacera, men om det inte går att hitta nytt arbete åt en anställd kan det resultera i 

uppsägning på grund av arbetsbrist. Det första steget är däremot att försöka hitta 

lösningar för att de anställda ska kunna hitta en ny arbetsroll internt. Vi anser att utifrån 

Scanias storlek blir det möjligt att ha tillvägagångssätten med omplacering och 

individanpassning. Scania kan avsätta resurser till att individanpassa utbildning för att 

lyckas kompetensutveckla fler anställda, samtidigt som det går det att omplacera internt 

i verksamheten. Vi anser dock att det hade sett annorlunda ut om Scania hade varit en 

mindre organisation med färre avdelningar att omplacera till. I en sådan situation där en 

mindre organisation står inför en liknande situation som Scania anser vi att det hade 

resulterat i betydligt fler uppsägningar både från organisationens och de anställdas sida. 

Det hade exempelvis inte kunnat erbjudas kompetensutveckling på individnivå, utan det 

hade funnits en typ av utbildning som samtliga anställda hade behövt genomgå om de 

skulle kunna få nya arbetsuppgifter och en ny arbetsroll. I och med Winthorps (1958) 
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resonemang kring att majoriteten av de anställda i industrier under längre tid inte har 

möjligheten att genomgå utbildningar för att kunna hantera ny teknik, anser vi att det 

här i sin tur har resulterat i att anställda slutar. I en situation med mindre organisation 

med inga möjligheter att omplacera eller individanpassa utbildningen, kan det här i 

värsta fall leda till en massuppsägning på grund av arbetsbrist, där det sedan får 

rekryteras istället för att få in rätt kompetens.  

 

Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström förklarar att anställda 

inte alltid har förutsättningar till att utveckla sin kompetens ännu längre. Håkansson 

menar att på en del avdelningar på Volvo finns det anställda som kan bygga på sin 

kompetens via kompetensutveckling, medan andra anställda har nått sin topp.  

 

”En del anställda kan utveckla sin kunskap och kompetens, men det finns ju en del som 

har nått sin topp också. Och de måste organisationen försöka byta ut. Förr i tiden fanns 

det utrymme för de som kanske inte presterade på topp, men nu finns ju inte det” - 

Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström 

 

Vi tycker det är intressant att Håkansson nämner att det var enklare att tillåta anställda 

att prestera sämre förr än i dagsläget, eftersom vi utläser att det har att göra med den 

teknologiska utvecklingen. Hade inte det funnits nya krav från omvärlden på 

produktivitet, effektivitet och innovation hade det med stor sannolikhet inte varit samma 

krav på anställda att besitta kompetens att hantera den nya tekniken. Den teknologiska 

utvecklingen medför dock att konkurrensen i bland annat fordonsbranschen härleder till 

att det inte går att behålla anställda som inte har kapaciteten att utveckla nödvändig 

kompetens för att hantera den nya tekniken. 
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4 Konkurrensstrategier   

”Vi kräver mer och mer av de anställda. Vi kräver också mer av produkten. Kunderna 

kräver mer av oss.” - Christine Thörn, Competency developer på Scania i Oskarshamn. 

Vi vill med det här citatet klargöra att eftersom kraven på organisationer i dagens 

samhälle har ökat, måste det finnas strategier kring att hantera det här. En typ av 

strategier som blir tillämplig är konkurrensstrategier.   

 

4.1 Teori 

 

4.1.1 Teorins roll och betydelse  

 

Vårt andra centrala tema för den här studien är konkurrensstrategier. De bakomliggande 

motiven till hur det väljs att arbeta med både kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling kopplas ofta ihop med hur en organisation strategiskt väljer att 

arbeta med konkurrenskraftighet. Vidare ansåg att vi att det fanns en viktig koppling att 

dra mellan konkurrenskraftighet, automation och kostnadsledarskap. För att kunna vara 

konkurrenskraftig i dagens samhälle krävs det automatisering. Inom 

kostnadsledarskapet är det centrala att reducera kostnaden för produktion och logistik, 

genom bland annat standardisering. Vi har genom det här sett att automation kan vara 

ett sätt att i kostnadsledarskapet reducera kostnader, eftersom automation erbjuder en 

standardisering av processer i form av tidsåtgång och kvalitet. Att kompetensutveckla 

sina anställda är också något som anses vara fördelaktigt inom kostnadsledarskapet 

vilket också blir av väsentlig vikt för vår studie. Vi ansåg vidare att eftersom 

kostnadsledarskapet används för att kunna vara konkurrenskraftig i dagens samhälle, 

var det nödvändigt att lyfta att kompetens går att användas som en konkurrensstrategi. 

För att kunna vara konkurrenskraftig inom kostandsledarskapet, och på sin marknad, är 

det viktigt att reflektera kring hur mycket en anställd kan bli ersatt i en industri innan 

det slutar vara kostnadseffektivt. Samtidigt som det också är essentiellt att reflektera 

kring hur länge det går att behålla anställda utan att implementera maskiner och robotar 

innan det slutar vara kostnadseffektivt.   

 

4.1.2 Kostnadsledarskap 
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Kostnadsledarskapet menar Hansson (2015) handlar om att genom standardisering och 

arbete med ständiga förbättringar kan tillämpa en lägre kostnadsnivå än sina 

konkurrenter. Den här typen av ledarskap förekommer vanligtvis i organisationer som 

producerar standardiserade produkter. Fordonstillverkningsindustrier präglas av en 

marknad med hög konkurrens enligt Jürgens och Krzywdzinski (2014), vilket gör det 

nödvändigt att erbjuda bra kvalitet till det lägsta priset för att överleva. Hansson (2015) 

förklarar att en affärsidé som grundar sig på ett kostnadsledarskap kan fokuseras på 

åtgärder som reducerar kostnader på olika sätt. De olika sätten att reducera kostnader 

kan exempelvis vara utveckling av logistiks- och produktionsprocesser. Pasban och 

Nojedeh (2016) förklarar att ett sätt att reducera kostnaderna för en organisationers 

mänskliga resurser är att implementera automatisering. 

 

4.1.3 Kompetens som konkurrensstrategi 

 

Kompetens är essentiellt för organisationerna möjlighet att överleva och vara 

konkurrenskraftig (Hansson, 2001). Genom att omvärlden ständigt förändras ändras 

även förutsättningarna för organisationer. Den föränderliga omvärlden har medfört att 

möjligheten att kunna konkurrera på marknaden helt avgörs utifrån organisationers 

förmåga att ta tillvara på de anställdas kompetens och kunskap på ett effektivt sätt 

(Pasban & Nojedeh, 2016). Att besitta en specifik kompetens är en förutsättning för att 

organisationer ska kunna hantera en situation, genomföra en åtgärd eller uppnå ett 

särskilt resultat (Hansson, 2015).  

 

Blandningen av kompetensstrategier måste enligt Hansson (2015) vara mycket specifik 

för att den ska kunna skapa konkurrensfördelar som är svåra att kopiera för 

organisationer. Dock är det flertalet organisationer som har mycket likartade 

kompetensstrategier fastän de än inom samma bransch. Att besitta konkurrensfördelar 

som är svåra att kopiera är nödvändigt i en bransch där konkurrensen är hård och det 

finns brist på kompetens. Organisationer behöver också ha ett tydligt varumärke i sin 

bransch, eftersom det blir att mer betydelsefullt i takt med att konkurrensen ökar om 

potentiella anställda (Hansson, 2015).  
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Enligt Hansson (2001) krävs det i dagens samhälle en ständig beredskap för att sätta in 

eller stötta olika åtgärder för kompetensutveckling. För att klara av den här beredskapen 

krävs det att organisationer har en fortlöpande kontakt med konkurrenter och kunder, 

samtidigt som organisationer håller sig uppdaterade på förändringar som sker i sin 

bransch. Det blir därmed av stor vikt att iaktta faktorer som sociala förändringar, 

samhällsekonomi och anställdas engagemang (Hansson, 2001). Kim, Yang Lee och Cho 

(2016) förklarar att det är nödvändigt att kompetensen i organisationer anpassas efter 

den teknologiska utvecklingens framfart. Det är en utmaning organisationer står inför 

idag. Drejer och Riis (1999) menar att det är svårt att matcha kompetens med 

teknologins utveckling och att ständigt vara uppdaterad för att kunna hantera den 

senaste teknologin. 

 

4.1.4 Den mänskliga kompetensen gentemot automation 

 

En organisations anställda är den mest värdefulla kompetensen. Utan anställda kan och 

används inte teknologin och organisationen kan inte producera något. Därför är det av 

yttersta vikt att de anställda ges förutsättningarna att uppnå den grad av kompetens som 

är nödvändig för att hantera teknologin inom organisationen (Drejer & Riis, 1999). 

Mather (2016) förklarar att en anställd kan utföra ett antal olika parallella uppgifter 

samtidigt, vilket resulterar i flexibilitet och kreativitet. Det medför även en ökad chans 

att kunna hantera oväntade uppkomna problem med en högre grad av flexibilitet än en 

robot eller maskin. En robot eller maskin kan prestera utifrån ett genomförande av max 

två till tre parallella uppgifter. Det uppkommer även en svårighet för maskiner och 

robotar vid oförutsedda problem som uppstår, eftersom de inte har flexibiliteten att 

situationsanpassa sitt utförande. Därav presterar robotar och maskiner med full kapacitet 

vid uppgifter av en repetitiv art med en hög grad av precision och exakthet. När det 

kommer till precision och exakthet i sitt utförande samt att reducera kostnader är robotar 

och maskiner överlägsna de anställda (Mather, 2016).  

 

4.2 Tolkning av empiri 

 

4.2.1 Kostnadsledarskap 
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Grundtanken med kostnadsledarskap är att reducera kostnader för logistiks- och 

produktionsprocesser enligt Hansson (2015). Därigenom utläser vi att automation blir 

tillämpligt i utvecklingen i logistiks- och produktionsprocesser, och utifrån det 

reducerar kostnader. 

 

”Det finns alltid en kostnadsbild. En robot vill aldrig ha en löneökning.” - Mats 

Erlandsson, Maintenance Manager på Scania i Oskarshamn 

 

Vi uppfattar att dagens industrier står inför ett dilemma, eftersom de förväntas vara 

konkurrenskraftiga samtidigt som det hela tiden utvecklas ny teknologi. Det är 

nödvändigt att arbeta med standardisering och ständiga förbättringar för att kunna 

tillämpa en lägre kostnadsnivå än sina konkurrenter enligt Hansson (2015). Utifrån det 

anser vi att industrier inte har något annat alternativ än att automatisera sig för att kunna 

vara kostnadseffektiva och därav kunna konkurrera på marknaden. Det framkommer av 

flertalet respondenter att fordonsindustrin är en konkurrensutsatt bransch. Jürgens och 

Krzywdzinski (2014) menar att det medför en nödvändighet i att kunna leverera 

produkter med hög kvalité till lägre priser än sina konkurrenter för att överleva på 

marknaden. Det uppfattar vi är ett bakomliggande motiv till att automatisera sin 

verksamhet. Christine Thörn, Competency developer på Scania i Oskarshamn beskriver 

att parametrar som effektivitet och att vara vinstdrivande måste finnas för att 

organisationen ska fungera idag. Utifrån det kan vi utläsa ytterligare en anledning till 

organisationers kostnadseffektivitet genom automation idag. Flertalet av våra 

respondenter redogör för ett överensstämmande resonemang likt Pasban och Nojedeh 

(2016) om att automatisering är ett sätt att reducera kostnaderna för organisationens 

anställda.  

 

”Vi ska fördubbla vår kapacitet i Oskarshamn fast vi ska inte bli fler anställda som 

jobbar här. Vi ska hamna på de där 2000 - 2200 anställda, vilket innebär att det behövs 

en del robotar. Det är också det vi har gjort. Smartare lösningar för att minimera 

arbetsinsatsen på produkten.” - Per-Ola Svensson, Engineering Project Supervisor på 

Scania i Oskarshamn 
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Vi har däremot kunnat konstatera att automatisering inte alltid är den bästa lösningen 

för att vara kostnadseffektiva. Det framkommer av en del respondenter att 

produktlivscykeln för produkterna måste beaktas, främst i Volvos fall på grund av att de 

är en personbilsindustri. Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström 

beskriver att bilmodeller blir omoderna och byts ut, och att tillverkningsprocessen 

kräver olika typer av teknik. Stefan Vallerius, HR- Manager på Volvo i Olofström 

menar att det kommer att behövas nya maskiner och robotar till varje bilmodell, och att 

det därför kan bli olönsamt att implementera en för hög grad av automation i 

verksamheten. Vi anser därför att det är nödvändigt att utvärdera implementering av nya 

maskiner och robotar, och utifrån det göra avvägning om det lönar sig att genomföra 

investeringen.  

 

”Det är en ekonomisk brottningsmatch med att ta in ny teknologi utan att veta om det 

lönar sig.” - Jonas Knutsson, Communication Manager på Volvo i Olofström 

 

Respondenter på Scania poängterar att på grund av att organisationen är global, går det 

inte att automatisera i lika stor utsträckning i anläggningarna som finns runtom i 

världen. Det finns en markant skillnad mellan implementering av automatisering i 

Sverige i jämförelse med andra länder, exempelvis Brasilien. I Brasilien är kostnaderna 

för organisationers mänskliga arbetskraft betydligt lägre än i Sverige. Därför kan vi anta 

att automatisering blir mindre kostnadseffektivt i ett land där arbetskraftskostnaderna är 

låga. Det blir inte lika lönsamt att investera i robotar och maskiner som det blir i 

Sverige, i och med att Sverige har höga arbetskraftskostnader.  

 

”Automatisering är ett motiv för att bli mer kostnadseffektiva. Men eftersom Brasilien 

har en låg kostnad för sin arbetskraft blir det inte lika kostnadseffektivt att automatisera 

i en lika stor utsträckning som för oss i Sverige. Organisationen lär inte investera i en 

robot som svetsar och utför en arbetsuppgift som tre anställda utförde manuellt. Här 

väljer organisationen att behålla de tre personerna på den positionen som står och 

svetsar manuellt” - Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance Scania 

Oskarshamn 
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Vi anser att det blir svårt för dagens industrier att försöka stå emot den teknologiska 

utvecklingen, eftersom det blir en nödvändighet att följa den för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Samtidigt kan vi konstatera att det är viktigt att beakta 

att det finns en annan sida som måste finnas i åtanke som implementeringen av 

automation medför: ett förändrat kompetensbehov för att hantera den nya tekniken. 

Automatisering implementeras för att reducera kostnader för de anställda, men en 

organisation måste även beakta att automatisering medför ökade kostnader för 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att kunna möta det nya 

kompetensbehovet som uppkommer. Med andra ord går det att reducera kostnaderna för 

tillverkningsprocessen, men det medför kostnader för att besitta den kompetens som 

krävs för att hantera tekniken.  

 

En annan aspekt kring automationens kostnadseffektivitet vi kan utläsa är att det 

minskar arbetsbelastningen för anställda. Ett flertal respondenter påvisar att det är 

nödvändigt att automatisera delar av produktionen av ergonomiska skäl. Magnus 

Petersson, Quality Engineer på Scania i Oskarshamn beskriver att effektivitet är av vikt 

för att produktionen ska öka i hastighet, medan ergonomi är essentiellt för att få det 

mesta utav sina anställda. Vi kan därmed identifiera att kostnadseffektivitet ur ett 

långsiktigt perspektiv kan vara att minska arbetsbördan på de anställda och därav 

minska kostnaderna för arbetsskador och sjukskrivningar.  

 

4.2.2 Kompetens som konkurrensstrategi 

 

Vi har genomgående under studien kunnat utläsa att kompetens är en väsentlig 

konkurrensstrategi för att kunna följa den teknologiska utvecklingen, och därav kunna 

hantera nytillkommen teknologi. Samtliga respondenter från våra undersökningsobjekt 

intygar att kompetens är nödvändigt för att överleva och vara konkurrenskraftig på 

marknaden. Ett flertal av respondenterna är även inne på liknande resonemang som 

Pasban och Nojedehs (2016) har kring att konkurrenskraftighet kan avgöras utifrån 

organisationens förmåga att ta tillvara på sina anställdas kompetens. Vi kan därmed 

konstatera att det finns strategier från båda våra undersökningsobjekt att satsa på, 

utveckla och bevara sina anställdas kompetens. Vidare uppfattar vi från flertalet av våra 
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respondenter att det är väsentligt för organisationer att utveckla en hög teknisk 

kompetens för att kunna hantera nytillkommen teknik som sker i form av 

automatisering. Vi utläser att teknisk kompetens blir nödvändigt för organisationer som 

väljer att implementera ny teknik i takt med teknologins framfart på marknaden.  

 

”Jag tycker fortfarande att människan är viktigast, men det vi behöver är helt klart 

tekniska kompetenser. Det är tack vare alla anställda vi går runt, men vi hade stått still 

väldigt ofta om vi inte haft en hög teknisk kompetens i företaget” - Christine Thörn, 

Competency developer på Scania i Oskarshamn 

 

Vi kan utläsa vikten av kompetens som en kompetensstrategi i ett tydligt exempel som 

delges av samtliga respondenter från Scania. Under lågkonjunkturen 2008 togs ett 

strategiskt beslut om att inte säga upp någon anställd, utan att istället gå ner på 

fyradagars-vecka för att kunna ha råd att erbjuda utbildningar och kompetensutveckling 

för samtliga anställda. När lågkonjunkturen sedan var över hade Scania anställda som 

var redo att sätta igång och arbeta igen direkt, samtidigt som de anställda besatt en 

högre kompetens än innan lågkonjunkturen. Samtliga respondenter från Scania menar 

att det här resulterade i en högre kompetensnivå i organisationen.  

 

”Andra organisationer fick ju en kompetensutvecklingsresa när lågkonjunkturen var 

över för att de sagt upp flera av sina anställda, och tappade mycket när de skulle köra 

igång till full produktion och volym igen. Det gjorde inte Scania. Vi kunde bara trycka 

på startknappen. Vi gick ju till och med ner på fyradagars-vecka och gav upp lite 

bonusar och grejer för att ingen skulle behöva gå hem. Och det var jättebra, där tänkte 

Scania helt rätt!” - Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på Scania i 

Oskarshamn 

 

Flertalet av respondenterna lyfter att kompetensbehovet följer den teknologiska 

framfarten, vilket är något Kim, Yang Lee och Cho (2016) också påvisar i sitt 

resonemang. Ny teknik innebär att det behövs en ny kompetens för att kunna hantera 

den. Flera respondenter påvisar vikten av att hålla sig uppdaterade om förändringar som 

sker i omvärlden rörande organisationens bransch, vilket är något Hansson (2001) lyfter 
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fram i sitt redogörande. Respondenterna bekräftar vidare att det finns en svårighet i att 

matcha kompetens, vilket styrker Drejer och Riis (1999) resonemang. Här kan vi utläsa 

att det är avgörande att följa den teknologiska utvecklingen på marknaden för att ha en 

möjlighet att matcha kompetensbehovet som uppkommer med ny teknologi i med en 

teknologisk utvecklingen som sker i ett allt högre tempo. Vidare kan vi identifiera att 

den teknologiska utvecklingen medför att det krävs en högre kompetens och mer av de 

anställda i dagens industrier. Det är ytterligare en redogörelse som får oss att utläsa att 

kompetens behöver vara en konkurrensstrategi i dagens industrier.  

 

Vi uppfattar att det finns en risk med att implementera ny teknik för att hålla sig 

konkurrenskraftig innan organisationen grundligt har undersökt om organisationen har 

kapaciteten att hantera den. Vi anser att organisationer står inför en utmaning i att 

behöva göra en avvägning innan det väljs att implementera ny teknik för att försäkra sig 

om att organisationen har kapaciteten att kunna hantera den. Här upplever vi att det är 

nödvändigt att undersöka om de befintliga anställda har kapacitet att hantera den nya 

tekniken, och om det är genomförbart utifrån kompetensutveckling. Det går även att 

rekrytera för att tillgodose sig med rätt kompetens, men samtidigt är det en hög kostnad 

om organisationen behöver rekrytera en stor mängd anställda. Vi identifierar därav att 

kompetens blir en avgörande faktor i valet av att implementera ny teknologi, vilket 

påvisar att kompetens är en essentiellt för att vara konkurrenskraftig. Det styrker 

Hanssons (2001) resonemang kring att kompetens är nödvändigt för att överleva. 

 

”Det är viktigt att organisationer följer teknikutvecklingen hela tiden. Att organisationen 

är med ute i världen, tittar på och ser bra teknik, vilket gör att när organisationen 

kommer dit och ska göra en investering förstår tekniken. Organisationen vet varför det 

är viktigt att satsa på den och vad det innebär för organisationen att välja den tekniken. 

Det förhindrar att det inte blir en ”happening” efter att organisationen har installerat allt 

och inte är med på banan. Det tror jag är viktigt” - Sören Bredhammar, Senior Adviser 

Maintenance på Scania i Oskarshamn 

 

4.2.3 Den mänskliga kompetensen gentemot automation 
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Samtliga respondenter i studien är överens om att det behövs en mänsklig faktor i 

organisationer för att verksamheten ska fungera. Drejer och Riis (1999) menar att de 

anställdas kompetens alltid kommer behövas för att hantera den teknik som 

implementeras. Ett flertal av respondenterna anser däremot att det går att automatisera 

verksamheten i en hög utsträckning, men att det i slutändan alltid kommer likt Drejer 

och Riis (1999) resonemang behövas anställda som har kompetensen att hantera 

teknologin.    

 

”I min värld behöver organisationer ha en viss human touch i verksamheten” - Christine 

Thörn, Competency developer på Scania i Oskarshamn 

 

Mather (2016) beskriver att anställda kan hantera oväntade uppkomna problem med mer 

kreativitet och flexibilitet än en maskin eller robot. Flertalet av våra respondenter håller 

med Mathers (2016) beskrivning när de uttrycker att det behövs en mänsklig faktor vid 

utförandet av arbetsuppgifter som kräver flexibilitet eller kreativitet. Exempel på 

arbetsuppgifter som kräver en mänsklig faktor enligt flertalet av respondenterna är 

problemlösning, kontroll av kvalité på produkten samt övervakning av maskiner och 

robotar. Respondenterna menar att anställda har en förmåga att kunna situationsanpassa 

och ta olika beslut utifrån den uppkomna situationen. Mats Erlandsson, Maintenance 

Manager på Scania i Oskarshamn förklarar att det snarare blir ineffektivt att låta 

maskiner och robotar utföra arbeten som kräver en hög grad av flexibilitet, eftersom det 

resulterar i för mycket efterarbete och kontrolljobb för att bedöma om arbetet har utförts 

korrekt. Vi kan därav utläsa att anställdas kompetens är mer tillförlitlig när det kommer 

till arbetsuppgifter där det krävs flexibilitet och situationsanpassning, än om arbetet 

utförs av maskiner och robotar i nuläget. Därför behövs det en mänsklig faktor även i 

teknologiska organisationer.  

  

”Just det här att förstå tekniken och systemen och snabbt kunna identifiera vad som är 

fel är ju en oerhört viktig kompetens. Anställda måste kunna organisationens 

processer.” – Stefan Håkansson, Competence Manager på Volvo i Olofström 
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Mather (2016) tydliggör i sitt resonemang att maskiner och robotar utför arbetsuppgifter 

med en högre precision än om arbetet utförs av en människa, vilket är något samtliga av 

våra respondenter intygar. Vi kan utläsa att monotona och repetitiva arbeten i stor 

utsträckning kan automatiseras, eftersom arbetet kan utföras med en del förutsägbarhet 

och inte behöver den mänskliga faktorn i form av flexibilitet i lika hög utsträckning. 

Vidare vill vi påvisa att det kan vara fördelaktigt att automatisera arbeten där det finns 

en hög säkerhetsrisk vid mänskligt felande. Det är ett sätt för organisationer att 

effektivisera sin tillverkning och produktivitet samt att värna om sina anställda.  

 

”Det gäller ju även det här med truckkörningen att en anställd tar ogenomtänkta beslut, 

den kör lite för fort i en kurva och så välter trucken. Då har den anställde inte vunnit 

någonting för då har den ju skapat ett problem som den inte hade haft om du hade haft 

kört lugnt. Det är ju därför folk krockar och sånt.” - Stefan Vallerius, HR- Manager på 

Volvo i Olofström. 

 

Vi kan utläsa att det är nödvändigt för organisationer som verkar i en konkurrensutsatt 

bransch att implementera teknologi i form av automatisering för att vara 

kostnadseffektiva och produktiva. Samtidigt behövs anställdas kompetens för att kunna 

hantera teknologin som implementeras. Här behöver de anställda och maskiner 

samspela för att organisationen ska kunna prestera och möta marknadens krav på att 

leverera en produkt med bra kvalité till det lägsta priset. Vidare kan vi identifiera att 

arbetsroller kommer att förändras i och med automatiseringen. Därav kan vi konstatera 

att det i nuläget krävs både anställda, maskiner och robotar som arbetar parallellt med 

varandra för att verksamheten ska vara framgångsrik och konkurrenskraftig på 

marknaden. 
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5  Slutsatser 

”Det finns ett kinesiskt ordspråk när det blåser vindarnas förändring: antingen bygger 

du ett vindskydd och tar skydd eller bygger du en väderkvarn. Och ska du vara med får 

du nog bygga en väderkvarn.” - Sören Bredhammar, Senior Adviser Maintenance på 

Scania i Oskarshamn. Med det här citaten vill vi påvisa vikten av att följa förändringar 

och därigenom den teknologiska utvecklingen. I våra slutsatser kommer det framkomma 

att om organisationer ska kunna överleva på marknaden idag är krävs det här.  

 

5.1 Kompetensförsörjning  

 

I dagens teknologiska samhälle krävs det att organisationer arbetar med 

kompetensförsörjning på nya och innovativa sätt för att kunna tillgodose det förändrade 

kompetensbehovet som den teknologiska utvecklingen medför. Det blir därför 

nödvändigt att organisationer påverkar utbudet av kompetens, och därigenom den 

generella kompetensen som kompetensförsörjningen utgör, i ett tidigt skede. Ett 

tillvägagångssätt för organisationer genomförande här på är att ha nära kontakt och 

samarbete med skolor för att kunna påverka utbildningsplanen till att matcha det nya 

kompetensbehovet. Det blir av stor vikt att säkerhetsställa att utbildningsplanen 

överensstämmer med kompetensbehovet. Annars finns det en risk att potentiella 

anställda vid avslutad utbildning inte besitter de kompetenser organisationerna är i 

behov av. 

 

Vi har i vår studie kunnat utläsa att det i industrier idag finns både obligatorisk och 

lagstadgad utbildning som anställda behöver genomgå för att lagligt kunna arbeta med 

sina arbetsuppgifter. Utöver den lagstadgade och obligatoriska utbildningen finns det 

utbildning som inte är av laglig vikt för anställda att genomgå, men det är fördelaktigt 

eftersom det är den utbildningen som ofta behandlar att bemöta ett nytt 

kompetensbehov. Vi har kunnat utläsa fordonstillverkningsindustrier idag behöver 

prioritera den lagstadgade och obligatoriska utbildningen primärt, och den fördelaktiga 

utbildningen sekundärt. Det här är ett tillvägagångssätt som inte är hållbart ur ett 

långsiktigt perspektiv i och med teknologins utveckling. För att kunna hantera ny 

teknologi som finns att tillgå idag är det av stor vikt att organisationer har utbildat sina 

anställda för att kunna hantera tekniken, och det genomförs utifrån att investera i och 
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genomföra de sekundära utbildningarna. Vi har däremot kunnat utläsa att det krävs 

mycket resurser för att kunna utföra både de primära och sekundära utbildningarna, och 

det därmed kan uppstå en utmaning för mindre organisationer i att hantera det. Om en 

mindre organisation har mindre resurser, kan vi dra slutsatsen att den kommer att satsa 

på den lagstadgade obligatoriska utbildningen. Det här tillvägagångssättet är ett 

kortsiktigt alternativ, eftersom det inte kommer genomföras utbildningar som matchar 

det förändrade kompetensbehovet som den teknologiska utvecklingen medför.  

 

För att kunna förstå vad det är för kompetenser som behövs i en organisation i nuläget 

och på sikt är det nödvändigt att genomföra en kartläggning av befintliga kompetenser, 

och därav ha en möjlighet att utläsa vilka kompetenser som saknas i organisationen. 

Inför tekniska förändringar och implementeringar är det av ännu större vikt att 

genomföra en kartläggning. När det har kartlagts vad för kompetens som finns att tillgå 

för att matcha kompetensen i dagsläget, är nästa steg att skapa en strategi för hur den 

saknade kompetensen ska införskaffas. Vid införskaffningen av den kompetens som 

saknas i organisationen är det möjligt att använda kompetensutveckling, och genom det 

internrekrytera, eller nyrekrytering. Vi har kunnat utläsa att vilken strategi som är mest 

tillämplig, antingen internrekrytering eller nyrekrytering, är situationsbaserad beroende 

på vad det är för förändring som implementeras. En utmaning vi kan identifiera för 

organisationer är att avgöra vilken strategi som blir mest tillämplig eftersom det finns 

för- och nackdelar med båda.  

 

Om strategin blir att rekrytera efter kartläggningen av kompetens i organisationen 

finns det utmaningar att iaktta. I och med att fordonstillverkningsbranschen är mycket 

konkurrensutsatt när det kommer till att hitta potentiella anställda, är det nödvändigt att 

organisationer arbetar långsiktigt för att attrahera rätt kandidater. Ett tillvägagångssätt 

kan vara att organisationer marknadsför sig på skolor tidigt för att öka medvetenheten 

hos kandidater som kan besitta efterfrågad kompetens. I och med att kompetensbehovet 

skiftar beroende på vilken ny teknik som implementeras, är det viktigt att organisationer 

har tydliga kravprofiler vid sina rekryteringar för att kunna reducera mängden 

kandidater som inte är aktuella. Om en nyrekrytering blir lyckad, kommer det ändå 

innebära att den nyanställde har en inlärningskurva innan den har kommit in i 

organisationens rutiner, arbetssätt och processer. I och med att kompetensen är 
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avgörande för potentiella anställda idag, kan det medföra att personligheten inte iakttas 

lika mycket vid en nyrekrytering. Det här skapar en utmaning för organisationer med att 

få den nyanställde att förstå och utöva organisationens värderingar och kultur. Det 

organisationer måste avgöra är om det är mer fördelaktigt att rekrytera in en anställd 

med rätt teknisk kompetens som framkommit från deras kartläggning, men som 

eventuellt inte passar in personlighetsmässigt i organisationen. Gentemot att 

internrekrytera en anställd med vetskapen att personen fungerar personlighetsmässigt i 

verksamheten, men inte om personen ifråga kan uppnå  

nödvändig kompetens via intern kompetensutveckling.  

 

5.2 Kompetensutveckling 

 

I och med att kompetensförsörjning och kompetensutveckling är de två delarna som 

utgör kompetens, är också kompetensutveckling viktigt att hålla uppdaterat gentemot 

nya kompetensbehov som uppkommer. Kompetensutvecklingen som sker i 

fordonstillverkningsindustrier är ofta i form av upplärning kollegor sinsemellan. Det 

förekommer också en del utbildningar, men främst de praktiska arbetsrollerna lärs ut via 

upplärning som tidigare varit det mest effektiva tillvägagångssättet. Eftersom de 

praktiska arbetsuppgifterna tidigare varit av lättare, repetitiv art och därmed mest 

effektiva att lära sig genom praktisk utövning. Det uppstår däremot en svårighet i att 

använda den här typen av upplärning när arbetsuppgifterna går från att vara repetitiva 

samt praktiska till att bli mer avancerade och kognitiva, vilket automationen medför.  

 

Svårigheten kommer grunda sig i att det kommer ta längre tid för en kollega att lära upp 

en annan anställd när arbetsuppgifterna blir mer avancerade, vilket i sin tur kommer 

medföra en effektivitetsreducering. Vi har därmed kunnat dra slutsatsen att, för att ha en 

effektiv kompetensutveckling, krävs det en kombinerad praktisk med teoretisk 

utbildning för arbetsuppgifter som är mer kognitiva. Anledningen till att utbildningen 

behöver vara kombinerad är för att de som genomgår den dels behöver en teoretisk del 

för att kunna förstå konceptet med de nya arbetsuppgifterna. De som genomgår 

utbildningen behöver även få testa att utföra arbetsuppgiften praktiskt innan de ska 

arbeta med full kapacitet i produktion. Att erbjuda övningstillfällen på exempelvis nya 

robotar är ett sätt att få anställda trygga med arbetssätten innan de går ut i produktionen. 
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Det här ska i sin tur medföra att tryggheten ökar deras arbetsprestation. För att 

kompetensutvecklingen ska vara effektiv krävs det att en hel organisation använder ett 

likvärdigt arbetssätt kring upplärning. Det behövs därmed en generell plan för hur 

resurser ska fördelas och för att den typen av plan ska kunna upprättas krävs det en 

samsyn i organisationen från personer i ledande positioner. Det måste finnas en samsyn 

för att en generell plan ska kunna införas, och det kommer inte vara genomförbart om 

inte samtliga personer i ledande positioner är överens om hur mycket automation som 

behöver implementeras i verksamheten. 

 

En annan strategi för att tillgodose en organisation med rätt kompetens är att 

internrekrytera de befintliga anställda till att kunna möta det nya kompetensbehovet. 

Fördelen med den här strategin är att de befintliga anställda redan känner till 

organisationens värderingar, kultur och rutiner, vilket inte en nyanställd skulle göra. En 

annan fördel med internrekrytering är att det är en bra strategi för organisationer som 

har svårt att attrahera potentiella anställda med rätt kompetenser utifrån sitt geografiska 

läge eller liknande. Det kan därmed vara fördelaktigt om en organisation är medveten 

om sina mindre attraktiva delar för att kunna arbeta långsiktigt med att internrekrytera 

sig till rätt kompetens istället för att försöka rekrytera utan framgång.  

 

Det som måste beaktas vid internrekrytering är att samtliga anställda inte har samma 

förutsättningar för att kunna arbeta i en ny arbetsroll. Anställda har olika kapacitet och 

förmågor som medför att exempelvis deras tekniska kompetens ser olika ut. På grund av 

att anställda har olika kapacitet och förmågor, kommer det resultera i att 

kompetensutvecklingen som finns att erbjuda vid internrekrytering inte fungerar för 

samtliga anställda. En del organisationer kommer därför att lägga mycket resurser på 

kompetensutveckling som inte genererar något för verksamheten, utan endast kostar 

pengar. Ett sätt att utöka mängden anställda som kan genomgå kompetensutvecklingen 

är utifrån en individanpassning av utbildningarna. Det här anser vi kan hjälpa de 

anställda vars förmåga och kapacitet är begränsad inom det området som 

kompetensutvecklingen behandlar, till att också kunna internrekryteras till nya mer 

avancerade arbetsroller.  
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Vi har även kunnat utläsa att i de fall en anställd inte har förmågan eller kapaciteten att 

hantera en ny arbetsroll, som ofta framkommit genom att arbetsroller har 

automatiserats, har första lösningen varit att omplacera den anställde till en annan 

arbetsroll internt. Det här tillvägagångssättet uppfattar vi som effektivt och ett bra 

alternativ i stora organisationer, eftersom det ofta finns flera andra avdelningar som inte 

kräver en lika hög teknisk kompetens för sina arbetsroller. Vi ser dock en utmaning för 

mindre organisationer att använda det här tillvägagångssättet, eftersom det inte finns 

samma möjligheter att omplacera till en annan avdelning om en anställd inte har rätt 

teknisk kompetens. Det här anser vi beror på att mindre organisationer inte har vakanta 

platser i samma utsträckning på sina avdelningar för att omplacering ska vara möjligt. 

Mindre organisationer som implementerar automation som ersättning av olika 

arbetsroller kan därmed behöva hantera en övertalighet i de anställda som i slutändan 

kan resultera i uppsägning på grund av arbetsbrist.  

 

5.3 Kostnadsledarskap  

 

Vi har genom vår studie kunnat dra slutsatsen att kostnadsledarskap är en ledarstil som 

är mest fördelaktigt att tillämpa i tillverkningsindustrier som kräver en standardisering 

av produkter och effektiva arbetssätt för att slutligen kunna erbjuda bra kvalité till 

marknadens lägsta pris. Att implementera automation för uppnå den kostnadseffektivitet 

som kostnadsledarskapet uppmuntrar till kan vi utläsa som fördelaktigt. Eftersom det 

medför att organisationer kan nå lägre kostnadsnivåer och producera mer på mindre tid. 

Automationen blir även av stor vikt att implementera i ett kostnadsledarskap om en 

organisation verkar i en konkurrensutsatt bransch. Genom automation är det möjligt 

med en mindre mängd anställda, eftersom maskiner och robotar tar över de 

arbetsuppgifterna som tidigare utförts av anställda. Det här genererar i sin tur inte lika 

höga arbetskraftskostnader för organisationer. Vidare kommer automationen först och 

främst ersätta lättare repetitiva arbeten, vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på den 

allmänna ergonomin i organisationen. Om ergonomin är bra i en organisation, kan den 

generera minskade kostnader för bland annat arbetsskador och sjukskrivningar.  

 

Det som organisationer måste beakta innan de implementerar ett kostnadsledarskap och 

även automation, är beroende på vad för typ av tillverkningsindustri eftersom det har en 
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inverkan på kostnadseffektiviteten. Produkter i olika branscher har olika lång 

produktlivscykel, vilket medför att det i en del fall kommer kosta mer för en 

organisation att implementera maskiner och robotar för en produkt än vad det kommer 

att generera utifrån vad de kommer att tjäna på det. Vi har exempelvis kunnat se prov på 

den här situationen i personbilsindustrin där olika bilmodeller blir omoderna snabbt och 

det är svårt att förutsäga hur mycket de kommer sälja. I en sådan tillverkningsindustri 

blir automation mer en risk än en tillgång.  

 

En annan situation som vi har kunnat utläsa som medför att automation är mindre 

lönsamt är om organisationen finns globalt. I Sverige blir det fördelaktigt att 

implementera mer automation på grund av de höga arbetskraftskostnaderna, medan i ett 

land som exempelvis Brasilien där arbetskraftskostnaderna är betydligt lägre. Det blir 

därmed mer lönsamt att behålla anställda och utföra mer arbetsuppgifter manuellt i 

länder med lägre arbetskraftskostnad än att implementera automation. Det 

organisationer behöver beakta i en sådan situation är ett långsiktigt tänk och reflektera 

kring vilken anläggning runtom i världen det är lönsamt att investera automation i. Det 

behövs genom det här läggas upp en plan som beaktar arbetskraftskostnader, produkten 

och andra faktorer som avgör om det är mest lönsamt att investera i just den 

anläggningen i den delen av världen.  

 

5.4 Kompetens som konkurrensstrategi  

 

I dagens fordonstillverkningsindustrier är det av stor betydelse att kompetens börjar 

tillämpas som en strategi för att hålla sig konkurrenskraftig. Idag har det mer övergått 

till att det är kompetensen som är det mest väsentliga hos en potentiell anställd. Mer 

väsentlig än personligheten hos en potentiell anställd. Det är lätt att bortse kompetensen, 

eftersom den inte står först i ett led utan är mer en bakomliggande faktor till hur en 

organisations effektivitet och produktivitet ser ut. Effektiviteten och produktiviteten 

avgörs av hur väl en organisation kan implementera och hantera ny teknik, vilket i sin 

tur kräver teknisk kompetens. Om en organisation besitter eller har möjlighet att 

införskaffa en specifik kompetens kan bli avgörande för om en teknik kan 

implementeras i verksamheten, vilket i sin tur kan vara avgörande för en organisations 

konkurrenskraft.  
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En utmaning med att använda kompetens som en konkurrensstrategi är att även om en 

kompetens skulle finnas att tillgå eller införskaffa i en organisation, kan ny teknik 

implementeras för snabbt. Resultatet av att ny teknik implementeras utan att 

organisationen fullt ut kan hantera den, blir att organisationen tappar 

konkurrenskraftighet. Det är därför viktigt att använda kartläggningen noggrant inför en 

teknisk förändring för att undvika att kompetensen som behövs inte bara finns hos en 

anställd som snart ska pensioneras, utan att den kompetensen är långsiktigt tillgodosedd. 

Det är av stor vikt att en organisation gör en avvägning innan en teknisk 

implementering. Avvägningen görs utifrån hur mycket det kommer att kosta att 

tillgodose sig med nödvändig kompetens, samt om det ens är möjligt att uppnå den 

kompetens som är nödvändig, gentemot att inte implementera tekniken. Kompetens är 

därmed den avgörande faktorn för om en organisation kan implementera ny teknik eller 

inte.  

 

5.5 Den mänskliga kompetensen gentemot automation  

 

Vi har kunnat identifiera en utmaning kring att implementering av automation i en hög 

utsträckning kan medföra riskerar med att organisationer förlorar det mänskliga värdet i 

olika arbetsuppgifter. Vi har kunnat dra slutsatsen genom vår studie att det krävs ett 

samspel mellan anställda och automation för att tillverkningsindustrier ska bli 

framgångsrika. Att implementera för mycket maskiner eller robotar kan medföra att 

förmågor som flexibilitet och kreativitet försvinner. Att kunna situationsanpassa olika 

händelser eller problem som uppstår, för att sedan utöva problemlösning på ett kreativt 

och flexibelt sätt kommer inte förekomma om den mänskliga faktorn i 

tillverkningsindustrier försvinner. Samtidigt går det inte att förlita sig fullt ut på de 

anställda heller, eftersom produktions, effektivitets- och konkurrenskraven idag kräver 

att det finns en särskild grad av automation i industrier för att kunna matcha 

marknadens krav. Det krävs därför även här en avvägning på hur mycket automation 

som kan implementeras innan det ger motsatt effekt mot vad som avses.  

 

5.6 Avslutningsvis  
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Sammantaget har vi kunnat identifiera att organisationer arbetar med kompetensen hos 

sina anställda i sina automatiserade verksamheter genom flera olika tillvägagångssätt. 

Två nödvändiga delar som organisationer behöver kunna hantera för att matcha det nya 

kompetensbehovet är kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. För att 

arbeta med kompetensförsörjningen på ett hållbart sätt är det viktigt för organisationer 

att blanda sig i olika skolors utbildningsplaner. Samtidigt att de kartlägger sina 

befintliga och saknade kompetenser utifrån ny teknik som implementerats och om en 

kompetens saknas antingen rekrytera eller internrekrytera. Om organisationer ska kunna 

hantera sina anställdas kompetens genom kompetensutveckling blir ett tillvägagångssätt 

att utöva utbildningen via praktisk upplärning sinsemellan kollegor. Det här 

tillvägagångssättet leder in på att det via kompetensutvecklingen blir tillämpligt att 

använda sig av internrekrytering, och i en del fall även omplacering av anställda för att 

få rätt kompetens på rätt plats. Vi har även kunnat dra slutsatsen att kompetens i dagens 

samhälle måste börja iakttas som ett tillvägagångssätt för att kunna hantera 

konkurrensen som finns på organisationers olika marknader. Kompetensen blir ett 

tillvägagångssätt för att hantera konkurrensen i och med att det är kompetensen, eller 

möjligheterna till att rekrytera in rätt kompetens, som avgör vilken teknik en 

organisation kan implementera.  

 

Vi har förutom ett antal tillvägagångssätt, som personer i ledande positioner kan 

använda för att hantera kompetensen för sina anställda i dagens teknologiska 

organisationer, också kunnat identifiera ett antal utmaningar som personer i ledande 

positioner står inför. En av utmaningarna vi kunnat utläsa är hur organisationer ska 

kunna prioritera all typ av kompetensförsörjning som finns. Både den lagstadgade, 

obligatoriska och den mer fördelaktiga. I och med att kompetensförsörjning kräver 

resurser kan det för en del organisationer bli svårt att tillgodose samtliga av sina 

anställda.  

 

Det kan även uppstå utmaningar för organisationer kring om det saknas kompetens i 

verksamheten och vilken strategi som blir mest fördelaktigt att använda för att 

införskaffa sig den kompetens som saknas. Det måste därför göras en avvägning utifrån 

situationen om nyrekrytering eller internrekrytering är aktuellt. Vi har kunnat utläsa om 

en organisation väljer strategin nyrekrytering, kan det uppkomma utmaningar med att 
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attrahera kandidater på grund av att fordonsbranschen är en mycket konkurrensutsatt 

bransch. Samtidigt som det kan vara svårt att få en potentiell anställds personlighet och 

kompetens att överensstämma med organisationens behov. Organisationer kan vidare 

stöta på utmaningar vid den praktiska upplärningen som sker kollegor sinsemellan på 

grund av att utbildningarna som krävs idag också internt behöver vara mer avancerade 

för att förstå den nya tekniken som implementeras. Om det uppstår en situation där en 

anställd inte har förmågan eller kapaciteten till att erhålla kompetensutveckling för att i 

sin tur kunna internrekryteras till en annan roll, behöver även organisationer iaktta 

utmaningen som kan uppkomma kring att omplacera en anställd. Om det är en 

organisation som är av mindre storlek, med färre avdelningar kan det uppstå 

problematik kring vart den anställde med den otillräckliga förmågan eller kapaciteten 

ska omplaceras.  

 

I organisationer idag behövs det ständigt göras en avvägning kring hur mycket 

automation som kan implementeras innan kompetensbehovet som uppkommer blir för 

svårt att matcha för organisationen med exempelvis nyrekrytering eller 

internrekrytering. Avseenden som produkters produktlivscykler, om organisationer har 

anläggningar utomlands där arbetskostnader för anställda är lägre är också delar som 

måste iakttas vid automatisering. Om inte tidigare nämnda delar iakttas när en 

organisation avgör hur mycket automation en organisation kan implementera innan det 

förlorar sin kostnadseffektivitet, kan det medföra att organisationen förlorar 

konkurrenskraftighet. Den slutliga och ultimata utmaningen som vi har kunnat 

identifiera i den här studien är hur organisationer ska kunna behålla den mänskliga 

faktorn på en marknad som kräver att verksamheter ständigt automatiseras. Om 

automation implementeras i för hög utsträckning förlorar organisationer effektiviteten 

och flexibiliteten som krävs för att kunna lösa oförutsedda problem som uppstår i 

verksamheten. Samtidigt som om organisationen behåller sina anställda och 

implementerar automation i en mindre utsträckning, kommer organisationen inte kunna 

möta marknadens ökade krav på produktivitet och effektivitet.  

 

Vi vill därför avsluta den här studien med att uttrycka att utifrån våra två 

undersökningsobjekt, ser vi ingen möjlighet att de kommer kunna automatisera sin 

tillverkning fullt ut inom den närmsta framtiden. Vidare har vi kunnat utläsa att mycket 
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av den automation vi har fått ta del av i den här studien har varit lovande för att kunna 

göra tillverkningsprocessen helt automatiserad. Däremot upplever vi att på grund av att 

den mänskliga faktorn fortfarande saknas i dagens teknik, går det inte att använda 

automatisering fullt ut. Automatisering kan exempelvis inte i dagsläget utföra 

kvalitetskontroller och liknande på produkter, utan det kräver en mänsklig kreativitet 

och flexibilitet. Vi ser därför i dagsläget ingen nära framtid som påvisar att anställda 

kommer bli ersatta av maskiner eller robotar. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga A – Operationaliseringstabell 

 

Begrepp Frågor Syfte Referenser 

 

 

Automatisering 

 

• Har det gjorts/ 

kommer göras 

någon specifik 

implementering av 

automation hos er? 

 

• Finns det en 

framtidsplan som 

syftar på att 

implementera mer 

automation istället 

för att använda 

vissa arbetsroller? 

(Ex: 

maskinoperatörer, 

montörer, 

truckförare) 

 

• Skulle ni i er 

organisation kunna 

automatisera vissa 

arbetsroller helt, 

ex: 

maskinoperatör, 

montör eller 

truckförare, eller 

kräver dessa 

rollerna “human 

touch” för att 

fungera? 

 

 

 

Syftet med 

uppsatsen var att 

ta reda på hur 

organisationer 

hanterar 

kompetens för 

anställda i allt mer 

automatiserade 

verksamheter.  

 

Vi såg därför det 

som tillämpligt att 

använda teori och 

sedan bygga 

intervjufrågor på 

den här för att 

kunna få mer 

information kring 

automation.  
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Kompetens 

• Finns det några 

specifika 

svårigheter som 

uppkommit med 

att matcha 

eventuellt nytt 

kompetensbehov i 

och med den 

teknologiska 

utvecklingen? 

Vilka svårigheter? 

 

• Anser du att 

kompetens är 

uppdelat i olika 

delar?  

Efter vi hade 

identifierat 

automation som 

en del, kunde vi 

identifiera 

kompetens som 

en nödvändig del i 

organisationer 

idag för att kunna 

hantera 

automation. 

Anttila, M (2005). 
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• Hur arbetas det 

med 

kompetensförsörjn

ing i 

organisationen i 

dagsläget? 

 

• Hur mycket tid 

och resurser läggs 

det i dagsläget på 

kompetensförsörjn

ing? 

 

• Kommer mängden 

resurser och tid 

förändras något 

inför framtiden? 

Tror ni att 

teknologi/ 

automatisering 
kommer vara en 
avgörande faktor 

för att bestämma 

detta?  
 

• Hur arbetas det 

med 

kompetensutveckl

ing i 

organisationen i 

dagsläget? Skiljer 

det sig från olika 

arbetsroller? 

 

• Hur mycket tid 

och resurser läggs 

det i dagsläget på 

kompetensutveckl

ing? 

 

• Kommer 

mängden resurser 

och tid förändras 

något inför 

framtiden? Tror 

ni att teknologi/ 

automatisering 
kommer vara en 
avgörande faktor 

för att bestämma 

detta?  
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development on the 
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case studies of auto 

makers in China. The 
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Konkurrensstrategier 

• Eftersom det hela 

tiden kommer ny 

teknologi, inom 

bland annat 

industri-

automation, är det 

svårt att hinna 

med att anpassa 

kompetensen för 

att kunna hålla sig 

konkurrenskraftig

a? 

 

• Anser ni att 

kompetens är en 

av de viktigaste 

konkurrensstrateg

ier en 

organisation kan 

använda i dagens 

samhälle?  

 

• Är automation 

avgörande för en 

organisations 

kostnadseffektivit

et och 

konkurrensfördela

r i dagens 

samhälle enligt er 

mening?  

 
• Om svar ja: anser 

ni då att en 

helautomatiserad 

verksamhet är att 

sträva efter eller 

behövs det en viss 

”human touch” 

för att det ska 
fungera?  

 

Eftersom vi valde 

att undersöka 

automation i 

fordonstillverk-

ningsindustrin 

som präglas av 

konkurrens blev 

det naturligt att 

undersöka också 

hur det strategiskt 

arbetas med att 

vara 

konkurrenskraftig.  
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