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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om anställningsbarheten hos personalvetare, med fokus på 

informella kompetenser, i Sverige och Sydafrika. Studiens syfte var att utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv undersöka vilka typer av kompetenser som gör 

personalvetare, vilkas yrke är att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor på 

företags personalavdelningar, anställningsbara samt hur dessa typer av 

kompetenser värderas. Vidare var syftet att utreda om det råder en skillnad mellan 

svenska och sydafrikanska arbetsgivare vad gäller synen på ovanstående. Ur detta 

formulerades sedan fyra frågeställningar för att konkretisera syftet. Dessa syftade 

till att klargöra vilka typer av kompetenser som gör personalvetare 

anställningsbara i respektive land, hur kompetenserna värderades samt eventuella 

skillnader mellan länderna. Med anledning av att uppsatsen berör subjektiva 

bedömningar av vad som gör personalvetare anställningsbara, och att det 

empiriska materialet inhämtats från två länder med olika språk och kulturer, 

användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Vidare har Lindelöws 

kompetensmodell med medföljande kompetensdefinitioner använts för 

intervjupersonernas värdering av kompetenser. Detta i form av en 

kompetensvärderingsuppgift vi låtit våra intervjupersoner göra. Empirin bestod 

således av resultatet från intervjuer - tre i vardera land - av personer vilka ansvarar 

för, eller är delaktiga i, rekryteringen av personalvetare på respektive företags 

personalavdelningar inom respektive land. Teorierna, med vars hjälp vi 

analyserade resultatet av intervjuerna, var Ellströms uppdelning av 

kompetensbegreppet, Keens uppdelning av kompetensbegreppet och Lindelöws 

kompetensmodell. Resultatet tyder på att de svenska arbetsgivarna fokuserar 

mycket på personalvetares värderingar, erfarenheter, motivationella och 

känslomässiga handlingsförutsättningar samt kunskaper och intellektuella 

färdigheter. De sydafrikanska arbetsgivarna fokuserar mer på hur personen passar 

in och kompletterar den befintliga gruppen. Dessutom värderade de erfarenhet, 

kunskaper samt intellektuella- och sociala färdigheter högt. Värderingen av 

kompetenserna visar på små skillnader mellan länderna. Skillnader i övrigt som 

går att utläsa är att de svenska arbetsgivarna värderar intellektuella färdigheter 

högre än de sydafrikanska och att de sydafrikanska arbetsgivarna efterfrågar 

ledarskapsförmågor aningen mer än de svenska.  De tydligaste skillnaderna ges i 

utryck av olika värderingar av enskilda kompetenser, det vill säga olikheter vad 

gäller intervjupersonernas kompetensrangordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This essay is about the employability of persons working with human resources 

(HR-person) in Sweden and South Africa, with a focus on informal competences. 

The purpose of the study was to examine what kind of skills that make HR-

persons employable from an employer´s perspective, and how these types of skills 

are valued. The purpose was furthermore to investigate whether there is a 

difference in the perception of the above between Swedish and South African 

employers. Out of this, four questions were formulated in order to substantiate the 

purpose. The questions were intended to clarify what types of competences make 

HR-persons employable in the respective countries, to clarify how competences 

were valued and if there were any differences between the two countries. As the 

study involves subjective assessments of what makes HR-persons employable, 

and as the empirical material was gathered from two countries with different 

languages and cultures, only interviews were used as a method for collecting data. 

Furthermore, the Lindelöw competence model and its enclosed definitions of 

competences have been used for the valuation of competences, made by the 

persons interviewed. The empirical data thus consisted of results from interviews - 

three in each country - with persons responsible for, or involved in, the 

recruitment of HR-persons in the companies´ human resources departments within 

each country. The theories used for analyzing our results from the interviews were 

Ellström´s division of the concept of competence, Keen´s division of the concept 

of competence and Lindelöw´s model of competences. The results indicate that 

the Swedish employers focus a lot on the HR-persons values, experiences, 

motivational and emotional reasons behind the certain actions as well as 

knowledge and intellectual skills. The South African employers were instead 

focusing more on how the person fits in and complements the existing group. 

Furthermore, they highly valued the experience, knowledge and intellectual and 

social skills. Certain minor differences can however be detected in valuation of 

specific competence. As a general note, it could also be perceived that the 

Swedish employers seem to value the intellectual skills higher than the South 

African, and the South African employers have a slightly bigger demand for 

leadership abilities than the Swedish. The most obvious differences are the 

expression of different valuations of specific competences, the differences in the 

interviewees competence ranking. 
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1. Inledning  
Ett företags främsta resurs är dess personal.

1
 Således blir en av företagets främsta uppgifter att 

anställa personal med relevant och viktig kompetens för arbetsuppgiften, det vill säga att lyckas 

med sin rekrytering.
2
 Betydelsen av en god rekrytering kan bli oerhört positiv för ett företag. Dess 

framgång, konkurrenskraft och de anställdas möjligheter att vara produktiva avgörs direkt av hur 

väl företagets krav stämmer överens med medarbetarnas kvalifikationer.
3
 Rekryteringens betydelse 

framgår även i en undersökning - utförd 2007 av Öhrlings PricewaterhouseCoopers - gjord på 1600 

svenska företag vars slutsats var att en felrekrytering i snitt kostar 700 000 kronor.
4
 Givetvis är 

felrekryteringar både svåra att definiera och mäta i ekonomisk förlust, men betydelserna av företags 

förmåga att lyckas med sina rekryteringar ses av oss som uppenbara. Denna förmåga, det vill säga 

förmågan att locka till sig, bedöma, välja ut och behålla rätt medarbetare sägs ha en direkt påverkan 

på företags lönsamhet
5
. Den förmåga vi valt att fokusera på i vår uppsats är förmågan att bedöma. 

Med bedöma menar vi här den värdering av personers kompetenser som företag gör av de som 

rekryteras. Det vi valt att undersöka är vilka typer av kompetenser som företag vill ha på sin 

personalavdelning, det vill säga vilka kompetenser som gör personer vilkas yrke är att arbeta med 

personal- och arbetslivsfrågor på företags personalavdelningar anställningsbara.  

 

En betydande faktor under en personalrekrytering är den rekryterades kompetens i förhållande till 

de aktuella arbetsuppgifterna. ”Arbete och kompetens utgör en relation med många aspekter på flera 

nivåer.”
6
 Hur väl olika kompetenser stämmer överens med arbetslivet och arbetsgivarnas krav är en 

sådan aspekt.
7
 I och med detta ställs företag inför uppgiften att bestämma och definiera vilka 

kompetenser de vill ska finnas på företaget och svaret på den viktiga frågan; Vilka kompetenser vill 

företaget att de som anställs skall besitta? aktualiseras. 

 

I och med kompetensens ökade betydelse på arbetsmarknaden ställs nya krav på företag och 

frågorna som följer blir viktiga att resonera kring; Vilka kompetenser är viktiga idag? Vilka 

kompetenser kommer bli viktiga i framtiden? Hur förser vi oss, exempelvis genom rekrytering, med 

de kompetenser som i slutändan bäst bidrar till ekonomisk förtjänst för organisationen?
8
 I takt med 

att arbetsmarknaden ökar sin förändringstakt måste även arbetstagare se över sin anställningsbarhet 

genom att bevaka sitt konstanta lärande och sin personliga utveckling. Detta måste ske utöver den 

formella utbildningen då arbetstagare förväntas vara alltmer formbara av arbetsgivarna. En annan 

anledning är att värdet på akademiska meriter sjunker i och med att alltfler individer är högre 

utbildade nu än förr. Arbetsgivare kommer således att använda sig av andra kriterier för urvalet vid 

anställning genom att titta på egenskaper såsom personliga kvaliteter och attribut för att avgöra om 

personen är åtråvärd eller ej.
9
 Därmed räcker det inte att endast utveckla sina yrkeskunskaper för att 

hålla sig anställningsbar, utan även förfina andra aspekter av sig själv för att passa arbetsgivaren.
10

 I 

och med det ökande fokus på de informella kompetenserna är det dessa vi valt att fokusera på i vår 

uppsats.  
 

                                                 
1
 Malin Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi, (Natur & Kultur 2008 s.32).   

2
 Ibid, s.20. 

3
 Edith Kahlke & Victor Schmidt, Arbetsanalys och Personbedömning – att öka träffsäkerheten vid urval och 

rekrytering, (Studentlitteratur 2002 s.15). 
4
 Lindelöw s.20. 

5
 Kahlke & Schmidt s.15. 

6
 Tomas Berglund, Lars H Hansen & Pál Orbán, Arbetslivet. (Studentlitteratur 2002 s.216). 

7
 Ibid, s.216. 

8
 Magnus Söderström, Det svårfångade kompetensbegreppet. (Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet  

  1990 s.30-32 & 35-38). 
9
 Chez Leggatt-Cook, Health, Wealth and Happiness? Employers, Employability and the Knowledge Economy. 

   (Working Paper No. 21 2007 s.34). 
10

 Gun Berglund & Andreas Fejes, Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv. (Studentlitteratur 2009 

    s.137-138). 
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Det har tidigare gjorts flera studier kring vilka kompetenser som efterfrågas av personalvetare i 

Sverige. Dessa har både gjorts med avsikt att utforska vad arbetsgivarna efterfrågar och vad de 

anser om det eventuella kompetensgapet
11

  mellan utbildning och arbetsliv. Dock har vi sett en brist 

i forskningen kring svensk anställningsbarhet ur ett internationellt perspektiv. Därför anser vi att det 

är av intresse att dels utforska vad svenska arbetsgivare kompetensmässigt efterfrågar av personal 

som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor, och dessutom göra en likadan utforskning i ett 

annat land. Vi ville göra studien i ett utomeuropeiskt, engelsktalande västerländskt land. Därför 

valde vi Sydafrika. Intresset för landet föddes när vi läste om landets arbetslagstiftning. Det visade 

sig att Sydafrika har en kvoteringslagstiftning som säger att utlänningar inte ges arbetstillstånd om 

det anställande sydafrikanska företaget kan få tag i kompetensen inom landet 
12

. De har även ett 

väldigt jämlikhetsfokus där företag enligt lag är tvungna att ha en utarbetad strategi för att anställa 

en andel icke-vita till verksamheten, detta på grund av den tidigare diskrimineringen av icke-vita i 

samhället och på arbetsmarknaden.
13

  

 

Kunskap om vilka kompetenser som är viktiga internationellt kan förhoppningsvis bidra till 

förståelse och kunskap som kan vara av värde för den svenska arbetsmarknaden (och eventuellt 

delar i utbildningssystemet) då internationellt samarbete blir allt vanligare och viktigare på den 

globala arbetsmarknaden.
14

 Därför har vi valt att utforska vad för kompetenser som gör 

personalvetare anställningsbara i både Sverige och Sydafrika, i syfte att ge en bild av möjliga 

skillnader länderna emellan. Under processens gång har vi varit medvetna om den språkliga och 

kulturella problematiken vid inhämtning samt tolkning av våra resultat. Det är dock just detta som 

inspirerat och lockat oss att anta denna utmaning eftersom vi anser det vara, inom ramen för den 

problematik vi beskrev, den bästa möjligheten att lära och utvecklas. 

 

1.1 De två ländernas förutsättningar 

Då de länder vi valt att studera med största sannolikhet har olika förutsättningar för de svar vi får 

från våra intervjuer har vi valt att nedan kort beskriva några faktorer vi tror kan ha påverkat de 

resultat vi presenterar i uppsatsen. Vi är medvetna om att det finns betydligt fler faktorer som kan 

ha påverkat våra resultat, men då fokus för vår uppsats inte ligger i att beskriva de två ländernas 

skillnader har vi valt att skriva om detta relativt kortfattat. Nedan beskrivs alltså kortfattat faktorer 

som präglar arbetsmarknaden och arbetet med personal- och arbetslivsfrågor i Sverige respektive 

Sydafrika. Detta för att kunna ge en bild av de faktorer som påverkar och eventuellt skapar 

skillnader mellan vilka typer av kompetenser de två ländernas företag anser gör personalvetare 

anställningsbara. 

 

1.1.1 Kortfattat om vad som präglar den svenska arbetsmarknaden samt arbete med 

personal- och arbetslivsfrågor i svenska organisationer  

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas på senare tid av stora omställningar, främst på grund 

av den ökande globaliseringen och de nya förutsättningar som den internationella konkurrensen 

bidrar till. Dessa förändringar på den svenska arbetsmarknaden samspelar, påverkar och påverkas 

av den samtidigt förändrande arbetsorganisationen och variationer i utbud och efterfrågan på 

arbetskraft som blivit allt mer påtaglig på senare år.
15

 Tendensen i Sverige är att tjänste- och 

servicesektorn ökar och kommer att fortsätta öka på bekostnad av industrisektorn som blir allt 

mindre. Detta leder bland annat till en segmentering, det vill säga en missmatchproblematik mellan 

utbud och efterfrågan av arbetskraft och dess kompetens.
16

  

                                                 
11

 Maria Löfgren Martinsson, Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor – om professionalisering 

och utveckling av anställningsbarhet. (Pedagogiska institutionen, Lunds univeristet 2008 s.113-114). 
12

 African Embassy in Sweden, Residence on Other Grounds (Section 27).   
13

 http://www.workinfo.com/free/sub_for_legres/Data/Equity/guide-sec01.html 
14

 Tomas Berglund, Lars H Hansen & Pál Orbán s.20-21. 
15

 Lars Magnusson & Jan Ottosson, Hela folket i arbete? (Alfa Print 2002 s.7).  
16

 Ibid, s.16-17. 
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Den svenska arbetsmarknaden präglas av orörlighet då arbetstagare mer sällan byter jobb jämfört 

med andra länder. Detta beror bland annat på den arbetsrättslagstiftning (främst i form av 

turordningsreglerna) som idag gör det svårt för svenska arbetsgivare att bli av med nyanställd 

personal, samtidigt som det för arbetstagarna kan vara riskabelt att byta jobb då man förlorar sin 

plats i turordningen. Dessa regler kan i många fall också leda till att arbetsgivarna är försiktiga med 

att nyanställa personer tills vidare.
17

 Vad gäller specifikt personalvetare råder idag ingen brist på 

dessa i Sverige. Detta gör det enkelt för företagen att få utbildade personalvetare att söka de 

utannonserade tjänsterna.
18

  

 

Arbetet med personal- och arbetslivsfrågor har genomgått olika epoker under historien. Trender och 

olika fokus vad gäller arbetet med detta har bidragit till de stora förändringar som präglat arbetet 

med personal- och arbetslivsfrågor de senaste hundra åren, vilket påverkat hur det ser ut idag. 

Skiftningarna har främst bestått av huruvida fokus ligger på det humanistiska eller på den 

ekonomiska förtjänsten (produktiviteten). På senare år har båda dessa inriktningar getts utrymme på 

arbetsmarknaden och fungerar mer som förutsättningar till varandra. Idag är personalarbetets 

humanistiska fokus ett medel för att bidra till den ekonomiska förtjänsten i form av ökad 

produktivitet. Till exempel stannar personal på, eller söker sig till, ett företag med bra arbetsmiljö 

och goda möjligheter till självförverkligande. På så sätt har organisationen en god möjlighet att 

behålla eller införskaffa sig den kompetens de efterfrågar. Således präglas företagskultur i Sverige 

idag av en samklang mellan ett humanistiskt tänk och ett fokus på företagets ekonomiska förtjänst.
19

  

 

1.1.2 Kortfattat om vad som präglar den sydafrikanska arbetsmarknaden samt arbete med 

personal- och arbetslivsfrågor i sydafrikanska organisationer 

Sedan apartheidregimen föll i Sydafrika 1994 har landet genomgått en väldigt snabb förändring. 

Landet har sedan dess kämpat för att enas som land och population.
20

 En stor utmaning för 

Sydafrika idag är att anpassa sig till de politiska, sociala och ekonomiska förändringarna på 

arbetsmarknaden. Detta har resulterat i ökad mångfald bland de arbetande i Sydafrika. I och med 

denna mångfaldsökning föds nya utmaningar hos de som anställer ny arbetskraft. I de fall då de som 

anställer personal växt upp i segregerade samhällen finns stor risk för att de är dåligt förberedda 

inför de utmaningar som föds i och med den ökade mångfalden på arbetsmarknaden. Den osäkerhet 

och risk för konflikter som mångfald inom organisationen kan medföra är någonting som påverkar 

arbetsgivare i sina beslut om vem som anställs i dagens Sydafrika.
21

 Landets arbetsmarknad präglas 

idag av stora klyftor mellan den färgade och den vita arbetskraften. Även om de färgade har samma 

rättigheter idag lever det som varit kvar. Då de färgade tidigare inte hade samma möjligheter på 

arbetsmarknaden som de vita skiljer sig förutsättningarna och klyftorna består.
22

 Sydafrika har nio 

officiella språk och befolkningen består av personer med många olika kulturella bakgrunder och 

levnadsförhållanden.
23

 En av de stora utmaningar som sydafrikanska organisationer står inför är att 

på ett gynnsamt vis förhålla sig till dels den internationella konkurrensen som mer och mer styr dem 

och dels till den lokala befolkningen och landets värderingar.
24

  

  

Det råder idag en hög förändringstakt och utveckling på den sydafrikanska arbetsmarknaden. Detta 

gäller särskilt arbetet med personal- och arbetslivsfrågor där förutsättningarna ständigt förändras.
25

 

                                                 
17

 Stefan Fölster & Björn Lindgren, 350 000 svenskar vantrivs på jobbet. (Svenskt Näringsliv 2007-11-28).  
18

 Intervju med Intervjuperson A. 
19

 Maria Löfgren Martinsson s.6-8. 
20

 John Forje, Situating South Africa’s Past, Present and Future, (African Sociological Review 2009 s.185). 
21

 Ina Uys, Diversity Management: Reasons and challenges, (Politeia 2003 s.30). 
22

 Intervju med Intervjuperson F. 
23

 Intervju med Intervjuperson D. 
24

 Lynette Louw & Terence Jackson, Managing culture and change in South African organizations: The way forward for 

sub-Saharan Africa?, (Africanus 2008 s.39). 
25

 Intervju med Intervjuperson D. 
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Likt flera andra länder har Sydafrika påverkats av den ”tävlingsinriktade” globala marknaden. Den 

generella tendensen bland sydafrikanska organisationer är att de främst är resultatorienterade och att 

aktieägarvärde är en dominerande drivkraft.
26

 Organisationers strategier i arbetslivet präglas 

fortfarande av Europas kolonisationstid av Sydafrika, då främst av rationalism och individualism. 

Detta medför att sydafrikanska filosofier tenderar att ignoreras då de västerländska arbetsmetoderna 

och synsätten ses som betydligt mer legitima.
27

 Organisationerna har haft en tydlig hierarkisk 

struktur, är centraliserade och starkt styrda av statliga regleringar. Vidare låg fokuset främst på 

kunder, kvalitet, tillväxt och produktivitet snarare än arbetskraftens tillfredsställelse.
28

 Hanteringen 

av arbetskraften dominerades av ett instrumentellt synsätt där arbetarna främst sågs som resurser 

och därav gjordes generellt inte några stora satsningar på utveckling av personals kompetens.
29

 

Dock finns det indikationer på att sydafrikanska organisationer börjar röra sig mot ett mer 

humanistiskt perspektiv vad gäller hanteringen av arbetskraft, men att den instrumentella 

inriktningen fortfarande är den dominerande i praktiken.
30

 

 

En annan påverkansfaktor är att välutbildade icke-vita efterfrågas starkt av företagen då alla företag 

måste uppfylla en viss kvot med icke-vita inom företagen. Samtidigt finns det ett underskott av 

dessa personer, då icke-vita hade mycket begränsade möjligheter till utbildning under apartheid.
31

 

Dessutom kostar det att studera en eftergymnasial utbildning om man inte lyckas få ett stipendium, 

vilket bidrar till att inte alla har möjlighet att utbilda sig.
32

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett arbetsgivarperspektiv utforska vilka typer av kompetenser 

som gör personalvetare vilka arbetar på företags personalavdelningar anställningsbara, samt hur 

dessa typer av kompetenser värderas. Vidare är syftet att utreda eventuella skillnader mellan 

svenska och sydafrikanska arbetsgivare vad gäller synen på personalvetares, vilkas yrke är att arbeta 

med personal- och arbetslivsfrågor på företags personalavdelningar, kompetenser samt hur dessa 

värderas. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka typer av kompetenser gör personalvetare, vilkas yrke är att arbeta med personal- och 

arbetslivsfrågor på företags personalavdelningar, anställningsbara utifrån ett antal 

arbetsgivarrepresentanters perspektiv?  

 

1.1 Hur värderas dessa typer av kompetenser?  

 

2. Vilka eventuella skillnader finns det mellan synen på vilka typer av kompetenser som gör 

personalvetare, vilkas yrke är att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor på företags 

personalavdelningar, anställningsbara av ett antal svenska respektive sydafrikanska 

arbetsgivarrepresentanter? 

 

2.1 Vilka eventuella skillnader finns det mellan hur dessa typer av kompetenser 

värderas av ett antal svenska respektive sydafrikanska arbetsgivarrepresentanter? 

 

                                                 
26
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28
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30
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1.4 Pedagogisk relevans 

Uppsatsen är skriven inom ämnet pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vilket 

aktualiserar frågan om pedagogisk relevans i uppsatsen. En del av ämnet pedagogik handlar om 

kunskapsområdet och dess olika förgreningar. Av dessa förgreningar är begreppet kompetens 

relevant för pedagogikstudier med arbetslivsinriktning då det berör kunskap i förhållande till något, 

i detta fall arbetslivet. Kompetens är nämligen alltid i relation till en uppgift, situation eller kontext 
33

. Det utgör således en värdering av en kunskap i förhållande till ett fenomen. 

 

Då uppsatsens centrala tema är anställningsbarhet hos personalvetare behövs ett verktyg för att 

kunna analysera och mäta fenomenet. Även anställningsbarhet är ett relationellt begrepp, då i 

termer av om en individs förmåga är efterfrågad eller inte i förhållande till en tjänst eller 

arbetsmarknad 
34

. Den förmåga som värderas kan då i sin tur ses som en kompetens som bedöms i 

förhållande till kontexten. I och med att uppsatsen berör anställningsbarhet genom teorier om 

kompetensbegreppet får således även fenomenet anställningsbarhet en pedagogisk relevans. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka kompetensernas påverkan på anställningsbarheten med ett större fokus på 

de informella kompetenserna än de formella. Dessutom kommer vi uteslutande studera kompetenser 

relevanta för de aktuella arbetsuppgifterna. I och med att vi enbart studerar kompetensernas 

betydelse vad gäller anställningsbarhet ämnar vi att utesluta andra faktorer som eventuellt kan 

påverka en individs anställningsbarhet, till exempel kön, ålder och hudfärg. Hudfärg tas dock upp i 

1.1.2 och i diskussionen. Detta enbart för att det är av intresse i förhållande till anställningsbarhet 

och inte för att det är någonting vi har undersökt och därmed presenterat i resultatet eller analysen.  

 

Vi avgränsar vårt urval av företag till att endast studera privata företag som själva, ej med hjälp av 

externa parter (till exempel bemanningsföretag), sköter den externa rekryteringen av personal vars 

yrke är att jobba med personal- och arbetslivsfrågor på företagets personalavdelning. Studiens 

begränsade omfattning gör att vi enbart kommer att studera kompetensernas betydelse vid 

rekrytering, ej i förhållande till kompetensernas betydelse för värdering av den redan befintliga 

personalen. 

 

Då anställningsbarhet som begrepp är omfattande och innefattar flera olika dimensioner har vi valt 

att begränsa vår studie till att endast utgå från ett arbetsgivarperspektiv/organisatoriskt perspektiv då 

detta varit vårt syfte. Vi har därför utgått från det organisatoriska perspektivet på anställningsbarhet 

som Gun Berglund & Andreas Fejes skriver om i boken Anställningsbarhet; Perspektiv från 

utbildning och arbetsliv. Perspektivet utgår från organisationens kompetensförsörjning och hur 

organisationen förser sig med den eftertraktade kompetensen. De drivkrafter som styr 

organisationens jakt på kompetens, enligt perspektivet, är främst ekonomiska. En av de viktigaste 

strategierna för att uppnå målen vad gäller kompetensförsörjning är rekrytering av personal och 

viktiga aktörer i denna process är chefer och personalansvariga.
35

 Vi kommer alltså inte att studera 

anställningsbarhet utifrån hur individer ser på detta utan enbart på vad 

företag/arbetsgivare/personalansvariga, det vill säga våra intervjupersoner, efterfrågar för 

kompetenser hos deras framtida personalvetare. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
I detta stycke förklarar vi begrepp som ofta återkommer i uppsatsen som vi anser behöver en 

närmare definition för att läsaren ska förstå vad vi avser med dessa. 

 

                                                 
33
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1.6.1 Personal- och arbetslivsfrågor/personalvetare 

En person som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor har idag många potentiella benämningar i 

sin yrkesroll.
36

 Vi har stött på många av dessa under uppsatsprocessen och insett, för att underlätta 

för läsaren av uppsatsen, att kontinuerligt använda oss av ett samlingsbegrepp vore att föredra. 

Liksom Maria Löfgren Martinsson gjort i sin doktorsavhandling Högre utbildning och arbete med 

personal- och arbetslivsfrågor- om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet har vi 

valt definitionen personalvetare som samlingsbegrepp för personer som arbetar med personal- och 

arbetslivsfrågor. 

 

Söderström & Lindström presenterar i sin rapport en sammanfattande analys som bygger på tidigare 

definitioner av vad personal- och arbetslivsfrågor är och består av. De menar att genomgående för 

de analyserade definitionerna är att de beskriver personal- och arbetslivsfrågor som; 

 Åtgärder för att handha personalfrågor. 

 Relationen mellan företag och anställd. 

 Ett arbete med processkaraktär. 

 Ett delsystem i det totala system ett företag utgör. 

 Ett i huvudsak värdeneutralt uppfattat område.
37

 
 

Då Söderström & Lindström definierade detta för över 15 år sedan vill vi även ge en mer aktuell 

definition, gjord av Granberg. Denna beskriver personal- och arbetslivsfrågor som insatser som görs 

för att planera, genomföra och följa upp personalfrågor på företag, samt de insatser rörande 

humankapital som görs med syftet att mål skall uppnås och utveckling ske.
38

 Det arbete som 

beskrivs ovan, arbetet med personal- och arbetslivsfrågor, kommer i uppsatsen att benämnas 

likadant som dessa författare gjort. Det vill säga arbete med personal- och arbetslivsfrågor.  

 

1.6.2 Personalavdelning 

På de företag vi valt att intervjua representanter från har alla haft någon form av uppdelning där de 

som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor jobbar inom samma enhet/avdelning. Denna enhet 

har hos de olika företagen tillskrivits olika benämningar. För att underlätta läsningen i uppsatsen har 

vi valt att nämna dessa enheter/avdelningar som personalavdelningar.  

 

1.6.3 Anställningsbarhet och Employability 

Anställningsbarhetsbegreppet härstammar ursprungligen från engelskans motsvarighet 

employability. Dock anses det engelska begreppet, enligt bland andra Löfgren Martinsson, vara 

bredare än det svenska begreppet anställningsbarhet.
39

 En välanvänd definition av begreppet 

employability lyder: "a set of achievements — skills, understandings and personal attributes — that 

make graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, 

which benefits themselves, the workforce, the community and the economy.”
40

. Lee Harvey menar 

att det grundläggande för termen är lämplighet för arbete som akademiker, att inneha kunskap, 

förståelse och personliga egenskaper som gynnar ens yrkeskarriär.
41

 Begreppet har dock ingen 

entydig definition, utan definieras olika av olika författare.
42

 “En användbar definition är emellertid 
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employability som en form av arbetsspecifik, proaktiv anpassningsförmåga bestående av tre 

dimensioner - karriäridentitet, personlig anpassningsförmåga och socialt och mänskligt kapital.”
43

 

Det svenska begreppet anställningsbarhet har ingen definition i svenska lexikon, istället hänvisas 

där till den engelska motsvarigheten employability. Fler definitioner och resonemang presenteras 

senare i uppsatsen under ”3.1 Anställningsbarhet”. 

 

1.6.4 Kompetens samt formella och informella kompetenser 

Kompetens är enligt Per-Erik Ellström; 

 
”... en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings- handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”
44 

 

Formell kompetens är den ”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning.”
45

 

Formella kompetenser är de som går att mäta och intyga att man besitter och utvecklas vanligtvis 

genom utbildning. En person besitter antingen den formella kompetensen eller inte, antingen har du 

ett bevis på att du har en kompetens eller så har du det inte.
46

 

 

Informella kompetenser är svårare att mäta och är mer komplexa än de formella. De kompetenser 

som kallas informella är de som innefattar de kunskaper och färdigheter vi faktiskt har, oavsett hur 

vi tillhandahållit dessa.  Till skillnad mot den formella kompetensen bestäms den informella 

gradvis, det vill säga att man kan ha mer eller mindre av en viss informell kompetens.  Dessa kan 

införskaffas på många olika vis. Vanligtvis ökar man sina informella kompetenser genom att erfara 

situationer eller utföra uppgifter och på så vis lära sig av dessa.
47

 Vidare och fler definitioner av 

kompetensbegreppet presenteras senare i uppsatsen under ”3.2 Kompetensbegreppet”. 

 

2. Metod  
Vi redogör i detta kapitel för den metod vi använt oss av i uppsatsen. Under upplägget av studien 

har vi utgått från Kvales ”Sju stadier i en intervjuundersökning”
48

 med avsikten att på så sätt 

lättare kunna undvika metodfel och på ett systematiskt sätt visa läsaren våra ställningstaganden 

under studiens gång. 

 

2.1 Tematisering 
Under det första stadiet av studien, tematisering, hade vi en diskussion om vad för övergripande 

ämne eller tema vi var intresserade av att utforska. Det centrala i diskussionen var varför vi ville 

göra studien och därmed vad vi ville ta reda på. Med andra ord försökte vi definiera vad vi ville 

undersöka för att sedan utifrån det resonera fram ett lämpligt syfte till uppsatsen. På så sätt 

integrerades frågan varför vi ville undersöka fenomenet anställningsbarhet med vad i begreppet vi 

ville ta reda på, då blandningen av frågorna varför och vad gjorde det möjligt att snäva in studien. 

Detta skedde även parallellt med att vi försökte läsa in oss kring det övergripande ämnet 

anställningsbarhet i förhållande till kompetensbegreppet. Anledningen till detta var att vi ville och 

ansåg det nödvändigt att skapa oss en övergripande bild av befintliga studier kring ämnet. Vidare 

valde vi att ha ett explorativt syfte i uppsatsen eftersom vår avsikt var att kartlägga det problem vi 
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undersökt.
49

   

 

Efter att vi hade klargjort varför vi ville göra studien och vad vi ville ta reda på var det dags att 

besluta oss för hur vi skulle inhämta kunskap och vilka metoder som lämpar sig för detta.
50

 För att 

kunna undersöka vad som gör en personalvetare anställningsbar använde vi oss av begreppet 

kompetens, då det enligt oss är en betydande faktor till vad som gör personer anställningsbara. 

Problematiken som uppstår vid forskning som rör kompetens är att begreppet och de olika formerna 

av kompetens kan tolkas väldigt olika av varje individ. Därför valde vi att använda oss av intervjuer 

som datainsamlingsmetod, för att på så sätt kunna föra en dialog med intervjupersonerna om det vi 

avsåg att utforska. En annan fördel med intervjuer var att vi minskade risken att misstolka vad 

intervjupersonerna menade när de beskrev vilka kompetenser de ansåg göra personalvetare 

anställningsbara. Detta fann vi även vara lämpligast för att minska risken med att våra 

översättningar innebar något annat för de sydafrikanska respondenterna än vad vi avsett (se 2.10). 

Visserligen hade till exempel enkäter gett oss möjligheten att få fler svar kring värderingen av 

kompetenser och på så sätt gett en bredare bild av vad för kompetenser svenska och sydafrikanska 

arbetsgivare anser gör en personalvetare anställningsbar. Dock ansåg vi att det inte skulle svara lika 

utförligt på varför kompetenserna är efterfrågade eller bidra med en djupare förståelse för hur de 

värderas, samt att risken för tolkningsfel av definitionerna på kompetenserna hade varit större. 

Därför valde vi intervjuer framför andra datainsamlingsmetoder samtidigt som vi bestämde oss för 

att komplettera dessa med en kompetensvärderingsuppgift
51

 vi lät våra intervjupersoner göra. Vi 

bedömde att denna uppgift ger en mer tydlig bild av vad för kompetenser som kan göra 

personalvetare anställningsbara. 

 

2.2 Planering och urval 

I detta stadie återkommer ”hur”-aspekten i samband med planeringen och urvalet. Vi började med 

att försöka skaffa oss en övergripande bild över vad för information vi ville inhämta samt 

omfattningen av denna. För att underlätta detta tog vi del av tidigare studier, böcker och artiklar. Vi 

inledde informationssökandet med att gå igenom tidigare studier som varit relevanta i förhållande 

till vår frågeställning, för att ur dessa kunna få inspiration till hur vi skulle angripa fenomenet 

anställningsbarhet och kompetens. Dessa hittade vi på internetsidan www.uppsatser.se och på 

Blåsenhus universitetsbibliotek. Då använde vi oss av sökorden Anställningsbarhet, Kompetens och 

Efterfrågade kompetenser. 

 

De vetenskapliga artiklarna hittades med hjälp av sökningar i onlinekatalogerna Sociological 

Abstracts, Business Source Premier och ERIC, samt genom att titta i relevanta artiklars 

referenslistor. En av artiklarna, Comparative higher education: Potentials and limits blev vi tipsade 

om från vår handledare, denna går att finna på databasen International Bibliografy of the Social 

Sciences. Sökorden vi använde oss av är Employability, Competence, Organizational culture, 

Management, Economic development, South Africa och Human Resource development. Dessa 

sökord kombinerades ibland med varandra, till exempel användes South Africa tillsammans med 

Organizational culture och så vidare. Vid sökningen efter tidigare studier och böcker om ämnena 

anställningsbarhet och kompetens använde vi oss av DISA (disaweb.ub.uu.se) och Libris 

(http://libris.kb.se). Det krav vi ställde på litteraturen och dess innehåll som vi använde i uppsatsen 

var att den skulle kunna vara möjlig att använda till uppsatsens teori- eller inledningskapitel. Vidare 

eftersträvade vi att använda oss av litteratur med en saklig framställning och pedagogisk anknytning 

för att på så sätt undvika skrifter av exempelvis icke-akademiska konsulter. Anledningen till detta 

var att vi främst sökte en teoretisering och problematisering kring förståelsen av fenomenet och 

begreppen, vilket vi såg en brist av bland den litteraturen som skrivits av just konsulter utan 
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akademisk anknytning. Valet skedde alltså utefter vår subjektiva selektivitet och litteraturens 

tillgänglighet. Detta är en källkritisk aspekt att ha i åtanke eftersom vår egen uppfattning styrde 

vilken litteratur som användes i uppsatsen. 

 

Det urval vi använde oss av vid val av intervjupersoner var bekvämlighetsurval.
 
Nackdelen med 

denna urvalsmetod är att vår data blir svår att generalisera eftersom urvalet med största sannolikhet 

ej är representativt för vår population.
52

 Vi valde trots detta att använda bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod då vi ansåg det vara mest praktiskt lämpligt för att kunna komma i kontakt med de 

relevanta företagen. Dock satte vi upp några kriterier för detta, en urvalsram. Kriterierna för de vi 

kontaktade och sedan ämnade intervjua var att de skulle ha anställning på ett privat företag med en 

personalavdelning eller liknande. Vidare skulle intervjupersonerna jobba på avdelningen och vara 

ansvariga eller delaktiga i rekryteringen av personer som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor 

till personalavdelningen. För att kunna hitta företag som uppfyllde dessa krav i både Sydafrika och 

Sverige använde vi oss av olika hemsidor som listade verksamma företag samt genom att söka efter 

företag via sökmotorn Google. Således påverkades även urvalet av huruvida vi kunde hitta några 

kontaktuppgifter till de relevanta företagen. 

 

För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner skickade vi en e-postförfrågan
53

 på 

respektive språk till cirka 50 företag i Sverige och, på grund av vissa svårigheter med att hitta 

intervjupersoner som ställde upp i Sydafrika, till cirka 150 företag i Sydafrika. E-postförfrågan som 

skickades ut i Sverige resulterade i fyra personer som sade sig vara intresserade av att ställa upp på 

en intervju. Då en av dessa fyra inte helt uppfyllde våra kriterier valde vi att intervjua de tre svenska 

respondenterna som presenteras i uppsatsen. För att underlätta den jämförelse vi ämnade göra 

bestämde vi oss för att även intervjua tre personer i Sydafrika. Det visade sig vara svårt att hitta e-

postadresser till relevanta företag vilket resulterade i att vi i flera omgångar fick skicka ut vår e-

postförfrågan då svaren uteblev eller de tillfrågade tackade nej. Till slut fick vi tre positiva svar från 

företag som stämde överens med våra kriterier. De flesta av de företag som svarade men som 

tackade nej angav tidsbrist som anledning till det nekande svaret. Anledningen till att vi mejlade ut 

vår förfrågan, istället för att ringa, berodde dels på att vi ville att respondenterna skulle få tid på sig 

att läsa vad vi var ute efter och därefter ha möjlighet att bestämma sig i lugn och ro. Dessutom 

innebar detta att vi med mindre spilld tid lyckades nå fler än om vi hade ringt eller postat brev. 

 

Under planeringsstadiet blev även tidsaspekten en viktig faktor, till exempel i form av hur många 

intervjuer vi valde att genomföra. Tidsaspektens påverkan berodde på att vi behövde genomföra de 

svenska intervjuerna innan vi åkte till Sydafrika. Antalet intervjuer kan ses som en svaghet i 

uppsatsen då de är relativt få. Vid fler intervjuer hade vi troligen kunnat bidra med mer information 

och få en mer generaliserbar jämförelse länderna emellan. Varför vi inte hade fler berodde dels på 

att vi inte fick fler intervjuer i Sydafrika. Vi ämnade ha ett jämt antal intervjuer (tre i Sverige och tre 

i Sydafrika) då det annars skulle påverka vår komparativa ansats om ett land hade större 

representativitet än det andra. Dessutom ansåg vi att antalet intervjuer ändå var att föredra, med 

tanke på tidsaspekten, då vi ville göra grundliga intervjuer som krävde mycket tid vad gäller 

förberedelser, genomföranden och bearbetning.  

 

2.3 Förberedelse och genomförande av intervju 

Förberedelserna och genomförandet av våra intervjuer har varit viktiga moment för vår uppsats. Vi 

ansåg det vara nödvändigt att ha god kunskap kring ämnet, det vill säga anställningsbarhet och 

kompetens, innan genomförandet av intervjuerna. Därför började vi med att läsa in oss på ämnet 

och formulera grunden för vår teori innan vi konstruerade vår intervjuguide, vårt manus över 
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intervjuns frågor och dess upplägg. Först upprättade vi en intervjuguide på svenska
54

 och sedan en 

på engelska
55

. Vi ville att denna skulle vara så lik den svenska som möjligt. Vad gäller 

översättningen av frågorna till den engelska intervjuguiden så yttrade sig språkproblematiken (se 

2.10) då vi var tvungna att helt omformulera ett par frågor. Detta för att maximera chanserna att få 

fram motsvarande information som vi fick från de svenska intervjupersonerna. Vi ansåg dock att 

detta var helt naturligt för att kunna göra en lyckad översättning av den svenska intervjuguiden. En 

skillnad var dock att vi valde att ha med lite fler stödanteckningar i den engelska intervjuguiden för 

att underlätta för oss att förklara och förtydliga vad vi frågade efter. Detta gjorde vi för att undvika 

formuleringssvårigheter när vi ville förtydliga en fråga eller svara på hur vi menade. Vi ansåg dock 

att detta inte bidrog till en skillnad mellan de två intervjuguiderna då vi fortfarande ställde frågorna 

som liknar varandra i den mån det är möjligt. 

 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer då vi varken ville ha ett vardagligt samtal 

eller ett slutet frågeformulär. Intervjuguiderna består av förslag på frågor med fokusering utifrån vår 

studies syfte, samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor och möjlighet att anpassa frågorna till 

situationen.
56

 Således skapade vi halvstrukturerade intervjuguider med öppna frågor riktade mot 

uppsatsens tema. De har därmed främst en tematisk dimension då de framförallt är inriktade mot 

kunskapsproduktion. Dock har de vissa dynamiska inslag för att skapa ett smidigare samtal.
57

 När 

vi sedan kände oss färdiga med intervjuguiderna genomförde vi provintervjuer på respektive språk 

på två utomstående. Detta för att kontrollera hur frågorna uppfattades, om frågorna var tydliga och 

för att uppskatta hur lång tid de riktiga intervjuerna kunde förväntas ta. 

 

Vad gäller vem som ansvarade för intervjuerna valde vi att dela upp det så att vi fick hålla i tre 

intervjuer var. Vi är medvetna om att detta medför en metodologisk svaghet i uppsatsen då vi som 

intervjuare påverkade intervjun på ett sätt som kan innebära olikheter i den intervjuades svar på 

grund av intervjuareffekten
58

. Vi valde att göra på detta vis då vi ansåg att påverkan var relativt 

liten, samtidigt som vi båda ville dra lärdom av att leda egna intervjuer. Den av oss som ansvarade 

för intervjun koncentrerade sig enbart på frågorna och flytet i samtalet medan den andre ansvarade 

för ljudinspelningen, förde anteckningar och inflikade med följdfrågor och förtydliganden. 

Anledningen till denna fördelning var att vi ville skapa en trygg situation och undvika förvirring 

både för oss och respondenterna i och med att de då kunde fokusera på den som höll i intervjun. 

Dessutom ansåg vi att det var en fördel att vara två intervjuare främst vid de sydafrikanska 

intervjuerna, då det fanns ett extra behov av vaksamhet för feltolkning av frågorna på grund av 

språkproblematiken. Intervjuerna spelades i första hand in på en diktafon, Olympus digital voice 

recorder VN-750. Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats. Detta på grund av 

tillgänglighets-, tids- och framförallt trygghetsaspekter. En viktig strävan var att försöka bidra till att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma. Därför lät vi den intervjuade bestämma tid och plats. 

 

2.4 Framtagande av frågorna 

I intervjuguidens inledning gav vi intervjupersonen en kort beskrivning av uppsatsens syfte och 

annan viktig information denne borde vara medveten om. Sedan formulerades korta och lätta frågor 

med ambitionen att skapa ett gott samtalsklimat inför intervjuns fortsättning. Efter dessa inledande 

bakgrundsfrågor valde vi att ha mer specifika och konkreta frågor med förhoppningen att få svar på 

det mest relevanta i förhållande till uppsatsens syfte.
59

 Därefter skedde en genomgång av 

respondentens svar på den kompetensvärderingsuppgift
60 

som vi en vecka innan intervjutillfället 
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skickat till denne. Avslutningen på intervjuguiden bestod av frågor huruvida respondenten medgav 

att dennes svar används i uppsatsen samt om hon/han hade någon fråga eller någonting att 

tillägga.
61

 

 

2.5 Utskrift av intervju 

Efter genomförandet av våra intervjuer transkriberades dessa. Transkriberingen innebar att vi skrev 

ned den inspelade intervjun i text. Då tonfall, kroppsspråk och ironi eventuellt inte framgick i det 

inspelade materialet så transkriberade vi intervjuerna under de närmsta dagarna efter att de ägt rum 

för att öka våra chanser att inkludera dessa aspekter av intervjun.
62

 Detta eftersom chansen att 

komma ihåg dessa aspekter var som störst då. Intervjuerna spelades in på diktafon samtidigt som 

den av oss som inte höll i intervjun förde anteckningar. Varför vi valde att den som ansvarade för 

intervjun inte skulle anteckna var att denne då kunde fokusera helt på intervjusamtalet och vara 

trygg i vetskap om att intervjusvaren registrerades av den andre och diktafonen
63

. I transkriberingen 

skrev vi ned exakt det som sades under intervjun. Vi antecknade även uttryck, som suckar och 

skratt, samt pauser i transkriberingen. Vi angav däremot inte pausernas längd och annat vi menar 

inte inverkar på analysen.
64

  

 

Transkriptionen delades upp så att vi gjorde tre var. Vi ansåg inte att transkriberingen skulle 

påverkas av våra olika subjektiva tolkningar då intervjuerna skrevs ut exakt ord för ord. Att den 

andre närvarade gjorde också att denne kunde reagera om det mot all förmodan var något i 

transkriberingen som denne inte förstod eller kände igen. Det som vi inte uppfattade på 

inspelningen valde vi att utelämna. 

 

2.6 Analysmetod 

Hur intervjuguiden och intervjuns process samt dess transkribering såg ut påverkades av och 

bestämdes utifrån den analysmetod vi valde för vår uppsats.
65

 För att göra vårt material analyserbart 

var vi noga med att avgränsa vår intervjuguide så att den stämde överens med uppsatsens syfte. I 

analysen av vår insamlade data tolkade vi denna utifrån våra teoretiska perspektiv, vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi gjorde alltså en teoretisk tolkning
66

. Vi är medvetna om att detta kan 

medföra att vi endast uppmärksammar det som är kopplat till teorin och därmed riskerar att 

övertolka resultatet. Fördelen är dock att vi kan reflektera över resultatet och på så sätt se det ur 

flera dimensioner.
67

 För att minska risken för övertolkning har vi dessutom haft ett kritiskt och 

argumenterande förhållningssätt gentemot varandras tolkningar. 

 

2.7 Verifiering 

Det är viktigt att reflektera kring kvaliteten på de resultat vi presenterar. Detta gjorde vi genom att 

diskutera kring resultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I tolkningen av våra resultat 

tog vi utgångspunkt i det Steinar Kvale benämner dialogisk intersubjektivitet. Med detta menas att 

vi förhöll oss ömsesidigt kritiska och reflekterande kring bådas tolkningar för att i högsta möjliga 

mån försöka undvika en snedvriden tolkning av resultaten.
68

  

 

Under undersökningsprocessen försökte vi ständigt reflektera kring validiteten. Med validitet menar 

vi huruvida undersökningen och våra resultat är giltiga eller ej, om vi har mätt det vi avsett att 
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mäta.
69

 Det vill säga om exempelvis vår metod, teoridel och begreppsdefinitioner bidrar till att 

beskriva och mäta det vi avser att beskriva och mäta. Därför försökte vi i uppsatsen motivera våra 

ställningstaganden och val för att även ge läsaren möjlighet att själv avgöra vad de anser om 

uppsatsens validitet.  

 

Vi försökte även upprätthålla en god reliabilitet i uppsatsen. Med reliabilitet menas här om vår 

datainsamlingsmetod är tillförlitlig eller ej, huruvida våra resultat kan reproduceras av andra 

forskare vid andra tidpunkter.
70

 Genom att tydligt och medvetet redovisa hur vi gått till väga för att 

inhämta data till uppsatsen är vår avsikt att möjliggöra för andra forskare att kunna genomföra 

samma undersökning.  

 

Vi anser att vår uppsats tillför forskningen empirisk välgrundad kunskap, även om det skulle krävas 

betydligt fler undersökningar på samma fenomen för att kalla det generaliserbart och 

färdignyanserat. I denna uppsats finns två faktorer som starkt försämrar våra möjligheter att 

generalisera våra resultat från intervjuerna. Dels har vårt urval inte skett slumpmässigt utan har helt 

varit beroende av tillgänglighet och de tillfrågades respons på våra tillfrågningar och dels har 

intervjuerna och kompetensvärderingsuppgiften skett på två olika språk. Dessutom har intervjuer 

endast skett i två städer i Mellansverige och en stad Sydafrika. Vi uttalar oss om Sydafrika och 

Sverige trots att vi egentligen bara undersökt ett visst område i de båda länderna. Därigenom blir 

generaliserbarheten lidande och vi är medvetna om att våra resultat kan ha blivit annorlunda om vi 

hade undersökt flera områden i de båda länderna. Anledningen till varför vi inte gjorde detta är 

resurs- och tidsbrist.  

 

Vad gäller svaren på Lindelöws kompetensmodell kan ha dessa påverkats av att kategorierna, det 

vill säga de fyra grupperna Personliga förmågor, Sociala färdigheter, Ledarskapsförmågor och 

Intellektuella färdigheter, innehåller olika många kompetensbegrepp och att svaren därför blir 

snedfördelade på grund av gruppernas storleksskillnader. Även om vi var medvetna om att detta 

kunde påverka generaliserbarheten av resultaten på den delen ansåg vi att modellen var användbar, 

då den fortfarande ger en bild av vad som gör personalvetare anställningsbara med modellen som 

utgångspunkt.  

 

2.8 Rapportering 

Det sista stadiet i vår metod handlar om rapportering. Vi har i vår presentation tagit hänsyn till 

vetenskapliga kriterier och etiska aspekter samtidigt som vi strävat efter att skapa en läsvänlig text. 

Vi har genomgående i uppsatsen försökt motivera våra val med utgångspunkt från Steinar Kvales 

sju stadier. Anledningen till det var att underlätta för både läsarens förståelse och för vår egen 

disposition i denna metoddel.  

 

Respondenterna benämndes i arbetet med bokstäverna A-F för att upprätthålla konfidentialiteten
71

. 

Vi var noggranna med att inte röja våra intervjupersoners identitet, därför presenterades inga 

resultat som på något sätt kan härledas till de personer och de företag som deltagit i intervjuerna. I 

resultatet, analysen och diskussionen snedstilade vi de begrepp som är direkt tagna från någon av 

våra teorier. Detta för att det tydligt skall framgå att dessa begrepp hör till en teori och på så vis 

göra det lättare för läsaren att hänga med i vad som skrivits. 

 

Vad gäller citaten eftersträvade vi att dessa skulle vara beskrivande och följas upp med en belysning 

om vad de sade för att läsaren skall förstå dess betydelse för det vi presenterar. För att underlätta 
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ytterligare för läsaren valde vi att återge citaten i skriftform så att de är mer läsvänliga.
72

 Dessutom 

presenterade vi citaten från de sydafrikanska intervjupersonerna på engelska för att ge läsaren en 

möjlighet att själv tolka genom översättning. 

 

2.9 Etiska överväganden 

I vår studie ställdes vi inför flera etiska överväganden. Som stöd utgick vi ifrån Steinar Kvales fyra 

etiska riktlinjer han skriver om i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Innan själva intervjun 

informerade vi kortfattat om uppsatsens syfte och upplägg. Vi valde att avslöja detta i vår e-

postförfrågan för att försöka få den tillfrågade intresserad av uppsatsen och därmed förhoppningsvis 

villig att ställa upp på en intervju samt för att försäkra oss om att personerna uppfyllde de 

urvalskriterier vi hade bestämt. Dessutom ville vi undvika att respondenterna skulle känna sig 

oroliga över vad vi skulle fråga om och hur deras svar skulle hanteras. Vi var även tydliga med att 

deras deltagande var frivilligt, att de kunde dra sig ur eller avbryta intervjun när de ville och att de 

skulle behandlas konfidentiellt.
73

 Vi är väl medvetna att respondenternas svar kan ha påverkats av 

faktorer som till exempel lojalitet till företaget, därför var vi extra noga med att klargöra 

konfidentialiteten i både e-postförfrågan samt innan och efter intervjuerna. Respondenterna 

meddelades dessutom att det var frivilligt om de ville bli inspelade och att det inspelade materialet 

endast skulle behandlas av oss och användas i uppsatsen. Därefter skulle det raderas. Samtliga 

respondenter gick med på detta.   

 

2.10 Språkproblematiken och kontextens påverkan 

Komparativa studier där ett fenomen jämförs mellan olika länder möter fler praktiska problem än de 

studier som utförs inom ett och samma land. Dessa problem kan bestå av skillnader länderna 

emellan vad gäller sociala, mellanmänskliga, ekonomiska och organisatoriska faktorer.
74

 Därför har 

vi kort beskrivit de faktorer vi ansett kunna påverka våra resultat (se 1.1.1 och 1.1.2). 

 

Då vi gjorde våra intervjuer i två helt olika kulturella och språkliga kontexter försökte vi även 

beakta detta vid bearbetning och tolkning av vårt material. Kommunikationen påverkas nämligen 

alltid av den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska kontexten. Det innebär att vi var tvungna 

att försöka upprätthålla en medvetenhet om dessa faktorer för att minska risken för feltolkning. Vi 

bör således förstå ramarna för att kunna göra tolkningen av det vi i kommunikationssituationen 

erfar.
75

 Vad vi lägger för innebörd i till exempel ordet kompetens är beroende av vad vi har för 

ramar, motsvarande förhållande gäller i vårt fall för den sydafrikanska respondenten. För att kunna 

skapa en tolkningsgrund försökte vi alltså skaffa oss en gemensam ram för att förstå varandra i 

kommunikationen. Denna metodiska problematik blir extra tydlig vid en komparativ studie som 

denna, då vi måste ha en likadan definition av det vi avser tolka trots att det vi avser kan skilja sig 

mellan länderna.
76

 Detta ansåg vi var ett ytterligare argument för att välja intervjuer som 

datainsamlingsmetod, då det möjliggör en dialog kring det vi frågar efter. Dialogen möjliggör i sin 

tur skapandet av en gemensam ram av förståelse för det båda avser och därmed chansen att kunna 

jämföra respondenternas svar trots att de är från olika kontexter och i olika språk. 

 

Utöver kontexten är även språkets påverkan på kommunikationen något man måste vara medveten 

om, då det är verktyget för förmedling av det vi avser.
77

 Vi anser oss ha en relativt god engelska 

men det är dock inte vårt modersmål. Därför valde vi att vid de sydafrikanska intervjuerna 

konsekvent försöka förklara vad vi avsåg med vissa nyckelord. Om vi inte hade gjort detta hade 

risken varit stor för att vi menat något för respondenten annat än det vi avsåg fråga om, då vår 
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översättning kanske var felaktig. Vidare är ett ords nyanser kopplat till dess kontext 
78

, vilket 

innebär en ytterligare risk för feltolkning om man inte fullt behärskar språket. Med andra ord kunde 

vi i intervjusituationen uppfattat ett nyckelord men inte kopplat in kontexten och därmed dess 

nyanserade innebörd vid översättningen. Än en gång vill vi understryka att medvetenhet och 

möjligheten att fråga om innebörden är det vi ansett vara vår möjlighet att minska risken för detta. 

 

2.11 Respondenterna  

Intervjuperson A (IPA) arbetar som HR-chef på ett företag inom finanssektorn. Företaget är en del 

inom en internationell koncern och består av ett tusental anställda i Norden, de flesta av dessa 

befinner sig i Sverige. IPA har ett team under sig på sex personer som är personalchefer på olika 

delar ute i organisationen. Intervjupersonen är kvinna och har arbetat med personal- och 

arbetslivsfrågor hela sitt yrkesliv. Hon har nu varit anställd på företaget i mer än 10 år. Anledningen 

till att hon arbetar med det hon gör idag beror på hennes intresse för människors utveckling, både 

personligt och professionellt, kombinerat med intresset för den spännande verksamhet hon arbetar 

inom. Hon har en kandidatexamen innehållande psykologi, sociologi och huvudämnet arbetsrätt. 

Hennes arbetsuppgifter består främst av att leda sitt team, samarbeta med andra chefer och att ha 

kontakt med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Vid rekrytering till det hon kallar för sitt 

team är hon själv ansvarig för denna men får stöd av en person i teamet som hjälper henne vid 

behov. De direktiv hon har att utgå från är den kravprofil/modell som är gemensam för hela den 

koncern företaget är en del av.  

  

Intervjuperson B (IPB) är HR-specialist på ett företag, med olika delar/kontor beroende på region, 

inom finanssektorn. På den del av företaget vår intervjuperson jobbar finns ungefär 200 anställda. 

IPB arbetar tillsammans med tre andra personalvetare på företagets personalavdelning varav en av 

dessa tituleras HR-chef. Intervjupersonen är kvinna och har arbetat på företaget i cirka fyra år och 

har totalt jobbat med personal- och arbetslivsfrågor i drygt fem år. Hennes intresse för människor 

fick henne att vilja studera till personalvetare och utöver en personalvetarkandidatexamen har hon 

även en kandidatexamen i ekonomi. Hennes arbetsuppgifter består bland annat av rekrytering, 

introducering av ny personal, kompetensutveckling och avveckling av personer som går i pension. 

Hennes roll vid rekrytering av personer till personalavdelningen är att stötta HR-chefen som är 

ytterst ansvarig för denna. Hon har en rådgivande roll i arbetet med kravprofilen, annonseringen, 

urvalet av de som kommer till intervju, intervjun, skriva avtal med mera. Hon har inga direkta 

direktiv från ledning eller motsvarande vad gäller vad som eftersöks vid rekrytering av personal till 

deras personalavdelning. 

 

Intervjuperson C (IPC) arbetar som personalchef på en del inom ett företag i mediabranschen. Den 

del av företaget som IPC företräder har de senaste åren genomgått omfattande organisatoriska 

förändringar och har idag drygt 600 anställda. IPC har ansvar för fyra personalspecialister vilka 

tillsammans med henne utgör personalavdelningen på hennes del av företaget. Intervjupersonen är 

kvinna och har arbetat med personal- och arbetslivsfrågor i mer än 25 år, varav nästan åtta år på 

hennes nuvarande företag. Varför hon hamnat där hon är idag, vad gäller yrkeslivet, beror på att hon 

ville jobba med människor och administration. Därför valde hon att studera till PA-socionom (en 

treårig universitetsutbildning). Anledningen till att hon hamnade på det företag hon representerar 

idag är delvis att hon inte ville arbeta på en förvaltande organisation utan snarare på ett företag där 

förändringsarbete är viktigt och där det händer mycket. Hennes arbetsuppgifter är i stort att hantera 

de operativa HR-frågorna, det vill säga förhandlingar, bemanningsfrågor, hälsofrågor, 

arbetsmiljöfrågor, medarbetarsamtal, jämställdhetsfrågor, agera stöd till cheferna, utbilda cheferna i 

det som rör personal- och arbetslivsfrågor, arbetsrätt och rekrytering. Vid rekrytering till 

personalavdelningen ansvarar hon helt och hållet själv för vem som anställs. Hon arbetar fram 

kravspecifikationen och väljer ensam ut vem hon vill anställa, helt utan direktiv från annat håll på 
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företaget.  

 

Intervjuperson D (IPD) arbetar som HR-manager på ett företag inom service- och tjänstebranschen. 

Företaget som IPD jobbar på har cirka 200 anställda och växer snabbt. Företagets 

personalavdelning består av fem personer, inklusive vår intervjuperson som leder denna avdelning. 

Intervjupersonen är kvinna och har arbetat med personal- och arbetslivsfrågor i mer än tio år, varav 

fem år på detta företag. Anledningen till att hon arbetar med detta idag beror på hennes passion för 

människors beteenden i den organisatoriska kontexten samt viljan att på ett bra sätt företräda både 

företaget (med dess vinstintresse) och personalen. Utifrån dessa intressen valde hon att studera 

human resources med inriktning mot psykologi och tog motsvarande kandidatexamen i detta. Hon 

hoppas på att ta sin masterexamen inom samma ämne i januari 2012.  Hennes arbetsuppgifter är 

väldigt varierande men handlar främst om administration och att leda personalavdelningen i de 

frågor som uppstår. Dessutom samarbetar hon mycket med ledningen i frågor som rör hela 

företaget. Vid rekryteringen till personalavdelningen är hon ansvarig för denna, men får mycket 

hjälp av en av personerna i personalavdelningen som är delaktig i hela rekryteringsprocessen. Även 

om IPD är ansvarig för denna process och val av person så har företagets VD också mycket att säga 

till om vad gäller vem som slutligen anställs. IPD och företagets VD arbetar tillsammans fram den 

kravspecifikation som de använder vid rekrytering av personer till personalavdelningen. 

 

Intervjuperson E (IPE) arbetar som HR-manager på ett företag verksamt inom servicesektorn med 

kontor och verksamhet i fem städer i olika länder runt om i världen. IPE jobbar på kontoret i 

Sydafrika med drygt 300 anställda av flera olika nationaliteter, vilka utgör nästan hälften av 

företagets totala antal anställda. Intervjupersonen har fyra personer som rapporterar direkt till 

denne, tillsammans med dessa fyra utgör IPE företagets personalavdelning för verksamheten i 

Sydafrika. Intervjupersonen är kvinna och har arbetat med personal- och arbetslivsfrågor i snart tio 

år, varav knappt fem år på hennes nuvarande position i detta företag. Att hon hamnade där hon 

befinner sig idag berodde från början på att hon under sina IT-studier kände att någonting fattades, 

hon intresserade sig betydligt mer för personal- och arbetslivsrelaterade frågor. Därför avbröt hon 

sina IT-studier halvvägs och tog sedan en examen, motsvarande en treårig kandidatexamen, i 

human resource management. Variationen i det dagliga arbetet och den ständiga interaktionen med 

människor är de två främsta av anledningar till varför hon arbetar, och vill arbeta, med det hon gör 

idag. Hennes arbetsuppgifter består främst av att leda personalavdelningen och se till att allt 

fungerar som det ska. Utöver detta bär hon ansvaret för att företaget följer de sydafrikanska 

arbetsrättslagarna, att de anställda får lön, hantera olika typer av konflikter, rekrytera och utbilda 

personal, utvärdera delar av personalens arbete samt att stötta ledningen och hjälpa till vid viktiga 

strategiska beslut för företaget. Ibland har hon även ansvar för internationella projekt vad gäller 

personalarbetet på de andra kontoren, till exempel att ansvara för att starta upp deras verksamhet i 

nya länder. Vid rekryteringen av personer till personalavdelningen är det endast hon som beslutar 

om vem som anställs. Hon arbetar själv fram den kravprofil som hon utgår ifrån, ibland frågar hon 

företagets VD om dennes åsikt men det slutliga beslutet är alltid hennes. 

 

Intervjuperson F (IPF) arbetar som HR-manager på ett företag verksamt inom finansbranschen. 

Företaget är sydafrikanskt och har över 30 000 anställda i Afrika. Verksamheten är uppdelad i 

regioner inom Sydafrika och den region IPF arbetar i har de drygt 600 anställda. Regionerna sköter 

sig till stor del själva och alla har egna HR-avdelningar. Det är 14 HR-managers som rapporterar till 

IPF och tillsammans utgör de personalavdelningen för hela regionen. IPF är en man och har arbetat 

på företaget i tre år på samma position. Totalt har han jobbat med personal- och arbetslivsfrågor i 

mer än tio år. Han har läst en motsvarande kandidatexamen i ekonomi och psykologi med inriktning 

mot arbetsliv och en masterexamen i ekonomi. Efter att han tagit sina examina började han jobba 

som revisor i ett år men avskydde det och övergick till att jobba som personalvetare. Hans 

arbetsuppgifter varierar mellan att vara strategiska och operationella. Han jobbar mycket med att se 

till att den önskvärda företagskulturen är i linje med den aktuella. Generellt jobbar han med att 
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försöka utveckla verksamheten och personalen, rekrytera, skapa miljöer för att optimera 

personalens prestationer och att skapa motiverade medarbetare. Vidare jobbar han mycket med att 

försöka kartlägga vad olika kompetensutvecklingar bidrar med i ekonomisk återbäring till företaget. 

Vid rekrytering av personer till deras personalavdelning är det han som är ansvarig för - och driver - 

dem men han tar ofta hjälp från sitt arbetslag. Det gör han genom att låta några från teamet sitta 

med vid intervjuer och komma med åsikter om de som intervjuas. Han har även en centralt 

utformad kravprofil och befattningsbeskrivning att utgå ifrån vid rekryteringen. Dock är det alltid 

han som fattar det slutgiltiga beslutet.  

 

3. Teori 
Under denna rubrik kommer vi till att börja med presentera begreppet/fenomenet 

anställningsbarhet då detta är ett centralt ämne i vår uppsats. Sedan skriver vi om 

kompetensbegreppet för att ge läsaren en inblick i hur det används i uppsatsen samt vad begreppet 

innebär. Slutligen presenteras de teorier som vi använder oss av vid den senare analysen av våra 

resultat. 

 

3.1 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är en central aspekt i uppsatsen. Därför redogörs till en början för några 

definitioner för att därefter övergå till, för uppsatsen relevanta, resonemang kring fenomenet. 

 

Det kan te sig svårt att definiera begreppet anställningsbarhet då det är under konstant förändring. 

Gun Berglund delar in det i tre historiska epoker där den nuvarande epoken, epok tre, karaktäriseras 

av fokusering på individer och dess förutsättningar. Individers kompetens och dess relation till det 

organisatoriska ges stort utrymme, då i form av individers personliga flexibilitet och frihet gentemot 

arbetsgivarens efterfrågan av rätt kompetens.
79

 Nedan presenteras, trots tidigare nämnda 

svårigheter, några forskares syn på och definitioner av anställningsbarhet. Detta för att ge dig som 

läsare en överblick över begreppets innebörd innan det närmare knyter an till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

En kort definition som Berglund och Fejes presenterar i boken Anställningsbarhet lyder: “En 

individs förmåga att erhålla ett jobb, att behålla jobbet samt att vid behov skaffa sig ett nytt.”
80

 

Vidare skriver de att: 

 
“En individs anställningsbarhet innefattar både formella kvalifikationer och faktisk kompetens, 

bestående av exempelvis kunskap, förmågor, färdigheter, attityder och personliga egenskaper, som 

förvärvats genom tidigare arbetslivserfarenhet och inte minst genom olika utbildningar”.
81 

 

I litteraturen har flera andra definitioner av och syn på begreppet anställningsbarhet uppenbarat sig, 

även om de flesta i grunden liknar varandra. Maria Löfgren Martinsson tar till exempel upp några 

aspekter av vad hon menar att anställningsbarhet innebär. Möjligheten till anställning är en 

definition där utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, rörlighet, familjesituation och yrkesidentitet är 

centrala faktorer vilka påverkar vilken möjlighet en person har till anställning, det vill säga 

anställningsbarheten. Denna definition av begreppet som Martinsson tar upp består av ”att 

anställningsbarheten refererar till individens möjligheter att få och behålla en anställning liksom att 

vid behov kunna få en ny sådan”.
82

 Anställningsbarhet kan även ses som en kontinuerlig utveckling 

av identitet och kompetens samt en potentiell förmåga till handlande.
83
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Ulrika Haake & Maria Löfgren Martinsson ger en föreställning om vad anställningsbarhet är eller 

bör vara i relation till personalarbete genom att sätta olika anställningsbarhet- och lärandediskurser i 

relation till varandra. Genom detta framhåller de fyra synsätt på anställningsbarhetsbegreppets 

innehåll; performativa färdigheter, performativ utvecklingsförmåga, lärande färdigheter och 

kontinuerligt lärande, empowerment och identitetsutveckling. Performativa färdigheter är 

prestationsrelaterade och avser färdigheter som är direkt tillämpliga i arbete. Den performativa 

utvecklingsförmågan syftar istället till att ha beredskap att kunna utveckla de direkt tillämpliga 

färdigheterna i den givna situationen. Mot dessa performativa inriktningar står de med lärande 

inriktning. I synsättet lärande färdigheter ses anställningsbarhet mer som att en generell förmåga att 

kunna bidra till organisationens utveckling. Det sista synsättet fokuserar mer på anställningsbarhet 

som förmågan till kontinuerligt lärande, empowerment och identitetsutveckling. För alla synsätten 

utom det första, performativa färdigheter, är förmågan till kritisk reflektion en väsentlig del.
84

 

 

Anställningsbarhetsbegreppet kan som vi ser ovan definieras på flera olika vis och användas i olika 

sammanhang. Det vi kommer fokusera på i vår uppsats är att plocka ut den del av 

anställningsbarhetsfenomenet som innefattar kompetenser, främst informella sådana, som avgör en 

personalvetares anställningsbarhet. Vi kommer alltså att studera en av de faktorer som påverkar 

personalvetares anställningsbarhet, kompetenserna.  

 

3.2 Kompetensbegreppet 

Vi kommer i detta stycke att reda ut kompetensbegreppet med fokus på det som är relevant för 

uppsatsen. Detta med olika författares definitioner och resonemang för att ge läsaren en god 

förkunskap innan vi redogör de teorier vi valt att använda oss av.  

 

Kompetens beskrivs i SOU 1991:56 som; ”Förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss 

situation i en viss verksamhet.”
85

 Björn Axelsson skriver dessutom att ”Kompetens är relaterad till 

handling d.v.s. individen är kompetent i förhållande till en viss arbetsuppgift och yrkesroll.”
86

 

Ytterligare en beskrivning av begreppet, denna av Magnus Söderström, lyder: “Kompetens ses som 

förmågan att fullgöra en uppgift. Där ingår då kunskaper men även sociala färdigheter, inställning 

till verksamheten samt kontaktnät”.
87

 Genom att studera tidigare definitioner på begreppet 

kompetens gör Söderström en tolkning av vad han tycker är gemensamt för dessa. Han menar att 

kompetens är att dels ha erforderlig eller lämplig förmåga och kvalitet, och att dels ha förmågan att 

fungera och utvecklas på ett visst sätt.
88

 Han skriver även, i linje med de två första definitionerna, 

att “kompetens är ett villkorligt begrepp i den meningen att det för att bli intressant bör kunna 

relateras till en verksamhet, en strategi, ett mål eller en arbetsuppgift.”
89

 En gemensam aspekt för 

dessa definitioner är att det som avses med kompetens alltid är beroende av den kontext/situation 

vari det befinner sig. Kerstin Keen framhåller en annan intressant aspekt. Hon menar att vara 

kompetent även innebär att man kan utföra sin uppgift i oförutsedda situationer. Att en individ bör 

ses som kompetent om det finns en överensstämmelse mellan en situations krav och individens 

förmåga.
90

 Keen definierar kompetens som förmåga; 
 

 ”att klara en situation” 

 ”att handla” 
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 ”att se framåt och ana vad framtiden kommer att kräva.”
91

 

 

Per-Erik Ellström skriver om de närbesläktade begreppen kompetens, yrkeskunnande och 

kvalifikation. De har enligt honom en gemensam innebördskärna men även varsin specifik 

innebörd. En likhet mellan dem är dock att de alla alltid står i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext.
92

 Ellströms definition av kompetensbegreppet fokuserar främst på: 

 
”... en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings- handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”
93 

 

Till skillnad från kompetens är, enligt Ellström, kvalifikation inriktat på arbetets krav snarare än 

olika individuella attribut.
94

 “Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på 

grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 

arbetsgivaren.”
95

 Kvalifikationsbegreppet har alltså två innebörder. Den första är de formella eller 

informella kvalifikationer som föreskrivs eller efterfrågas för ett specifikt arbete. Den andra är de 

kvalifikationer som “objektivt” krävs i ett arbete eller en uppgift.
96

 Om vi tittar på begreppet 

yrkeskunnande skiljer det sig en aning från både kompetens- och kvalifikationsbegreppet. Nedan 

följer Ellströms fem olika sätt att definiera yrkeskunnande: 

 
 “Yrkeskunnande som formell kompetens, dvs. den kompetens, som förvärvas genom utbildning, 

och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt;” 
 “Yrkeskunnande som reell kompetens, dvs. den faktiska kompetens, som en individ besitter, och 

som följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete;” 
 “Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den kompetens som individen besitter, och som 

dessutom kommer till faktisk användning i arbetet;” 
 “Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening, reellt krävs för att utföra arbetet på ett 

framgångsrikt sätt;” 
 “Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för 

ett visst arbete.”
97 

 

Utifrån detta kan vi konstatera att kompetensbegreppet mer eller mindre innefattar både 

kvalifikations- och yrkeskunnandebegreppet. Detta diskuteras av Otto Granberg som menar att 

begreppet kompetens idag har tagit över alltmer och att begreppen kvalifikation och yrkeskunnande 

inte används i lika stor omfattning. Då kompetens har getts en vidare omfattning har det till stor del 

inkluderat kvalifikations- och yrkeskunnandebegreppet på så sätt att det hänvisar till att en person 

både behärskar och kan tillämpa en ämneskunskap.
98

 Granberg menar också att individen har två 

former av kompetens, formell och faktisk kompetens. Den formella är knuten till en viss utbildning 

och ofta i samband med ett behörighetsbevis, till exempel att man är legitimerad läkare. Den 

formella kompetensen fyller alltså en garantifunktion, den garanterar att individen är kompetent att 

utföra vissa uppgifter. Dock kan det fortfarande vara så att en individ formellt är kompetent men i 

praktiken är inkompetent. Ett motsatsförhållande kan givetvis också vara aktuellt, alltså att 

individen saknar formell kompetens men har faktisk kompetens att kunna utföra uppgiften.
99

 Björn 

Axelsson delar också upp en individs kompetens i olika former, men då i tre huvudgrupper av 
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dimensioner. En av dessa består i kunskaper av olika slag, att veta, förstå och känna till viktiga fakta 

som är viktiga i arbetet. Den andra huvudgruppen handlar om färdigheter, det vill säga att besitta 

den handlingsförmåga som krävs för att utföra vissa arbetsuppgifter. Den sista delen av Axelssons 

uppdelning av individens kompetens består av viljan/motivationen/lusten att använda och utveckla 

sina kunskaper och färdigheter, alltså att vilja och våga använda sig av de två ovan nämnda 

huvudgrupperna bestående av kunskaper och färdigheter. Dessa tre huvudgrupper kan tillsammans 

bidra till att definiera en individs kompetens.
100

 

 

Enligt Granberg består kompetens av de tre delarna kunskap, vilja och tillfälle. Anledningen till att 

tillfälle och vilja ingår beror på att utan ett tillfälle finns inte möjligheten att se kunskapernas 

användande. Samtidigt krävs det också en vilja att visa dessa kunskaper vid tillfället för att avgöra 

kompetensen. Grunden är dock kunskap även om de andra delarna är vitala för begreppet. Kunskap 

kan i sin tur delas in i fyra olika former som påverkar kompetensens profilering.
101

 Dessa 

kunskapsformer är: 

 

 Faktakunskap: En teoretisk kunskapsform och vetande om sakförhållanden. 

 Förståelse: Det är insikt om samband och innebörd av det man erfar eller tänker på. Även 

förståelse är en teoretisk kunskapsform. 

 Färdighet: Det är kunskap om hur man skall utföra något och att faktiskt kunna det. 

Färdighet kan beskrivas med ord men är främst en praktisk kunskapsform. 

 Förtrogenhet: Det är att veta vad man skall göra och veta handlingens följder. Förtrogenhet 

är praktisk kunskapsform som kan finnas utan att man kan uttrycka den i ord.
102

 

 

Som vi ser finns många olika definitioner av och syn på kompetensbegreppet. Vi har valt att 

presentera dessa för att ge läsaren en bild av vad kompetens är och hur olika författare ser på det. 

 

3.3 Kompetensteorier 

Nedan beskrivs de teorier om kompetens vi valt att använda i vår uppsats. Här presenteras tre 

teorier, vilka alla är uppdelningar av kompetensbegreppet. De två första teorierna ämnar vi 

använda för analysen av vilka typer av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara. Den 

sista teorin gäller värderingen av kompetenserna vilken vi även valt att använda oss av i vår 

kompetensvärderingsuppgift
103

. Samtliga av de teorier vi valt att använda oss av i vår analys är 

olika författares uppdelningar av kompetensbegreppet som kan bidra till att definiera en persons 

kompetens, i förhållande till en situation eller uppgift. Anledningarna till varför vi valt dessa teorier 

beror på att vi anser att de, trots att de liknar varandra en hel del, tillsammans omfattar det vi 

senare vill använda i vår analys. 

 

3.3.1 Ellströms uppdelning av kompetensbegreppet 

Per-Erik Ellström delar upp kompetensbegreppet i fem delar (faktorer) som påverkar en persons 

kompetens, dessa är: 
 

 Psykomotoriska faktorer: Olika typer av perceptuella och manuella färdigheter (handlag, till 

exempel fingerfärdighet). 

 Kognitiva faktorer: Olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter (till exempel 

förmåga att lösa problem och fatta beslut) 

 Affektiva faktorer: Viljemässiga (motivationella) och känslomässiga (emotionella) 

handlingsförutsättningar (till exempel engagemang och värderingar) 
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 Personlighetsfaktorer: Handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag (till 

exempel självförtroende och självuppfattning) 

 Sociala faktorer: Olika sociala färdigheter (till exempel samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga).
104

  

 

3.3.2 Keens uppdelning av kompetensbegreppet 

Keen använder sig av handen och dess fem fingrar som symbol för begreppet kompetens, där varje 

del av handen utgör varsin del av begreppet. Meningen med handen är att underlätta för en 

bedömare av kompetens att tydliggöra styrkor och svagheter hos en individ. 

 

Tummen 

Tummen symboliserar färdigheter, det vill säga förmågan att kunna göra eller hantera något. 

Dessutom är färdigheter inte endast av fysisk karaktär, de är även intellektuella och sociala. För att 

förbättra, utveckla och/eller behålla sina färdigheter måste individen öva och träna.
105

  

 

Pekfingret 

Pekfingret symboliserar kunskaper. Keen använder kunskaper som samlingsord för fakta, 

sammanhang och metoder. Uppgifternas art kräver olika kunskaper och en individs förmåga att 

klara en uppgift är ofta beroende av samspelet mellan färdigheter och kunskaper. Genom 

kombinationen av färdighet och kunskap ökar chansen till förståelse, att individen begriper vad den 

gör. Att till exempel köra bil kräver både en färdighet i att hantera bilen och kunskap om 

exempelvis trafikregler. Kunskap utvecklas bäst genom samtal, skrift och i en formell 

inlärningssituation.
106

 

 

Långfingret 

Långfingret symboliserar erfarenhet, den långa vägen till lärdom. Om färdigheter uppstår genom 

träning och kunskap uppstår genom förmedling så uppstår erfarenhet genom prövning eller 

utsättande av en situation. Att lära sig av sina erfarenheter kräver dock reflektion, att individen 

tänker över situationen, för att sedan kunna hantera en liknande situation på ett förbättrat sätt.
107

 

 

Ringfingret 

Kombinationen av färdighet, kunskap och erfarenhet leder till sakkunskap, det vill säga kunskap om 

saken i sig. Dock krävs det även kontakter och inflytande för att klara en situation. En individs 

kontaktnät, nätverk, är en viktig komponent för att nå detta inflytande. Därför ses förmågan att 

knyta kontakter och bygga relationer som en del i kompetensbegreppet. Detta innefattar även 

förmågan att kunna utnyttja sitt kontaktnät. Då en ring på fingret kan förmedla en anknytning till 

någon eller något så symboliserar ringfingret förmågan att knyta kontakter. Nätverk ger även 

möjlighet till att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra.
108

 

 

Lillfingret 

Lillfingret står för värderingar. Värderingar innefattar till exempel ansvarskänsla, syn på fenomen 

och vad man anser riktigt. Flera av värderingarna är även kulturellt bundna. En individ kan vara nog 

så kompetent inom de andra kompetensområdena, utan att för den skull kunna agera när så krävs på 

grund av dennes värderingar. Att till exempel veta vad som krävs för att utföra en uppgift med god 

kvalitet men sedan inte göra det visar på en viss värdering som kan göra individen inkompetent i 

förhållande till uppgiften.
109
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Handflatan 

Handflatan symboliserar samordning, kraft och energi. Genom samordningen av de fem fingrarna 

möjliggörs skapandet, att agera kompetent. Samtidigt krävs det antingen fysisk kraft och/eller 

psykisk energi för genomförandet. Att kraftfullt samordna fingrarna gör det möjligt att greppa 

situationen och på så sätt agera kompetent.
110

 

 

Gruppkompetens 

Kompetens finns även på gruppnivå, alltså den samlade kompetensen inom en grupp. Dock kräver 

gruppkompetens gemensamma värderingar, att alla i gruppen eftersträvar detsamma. Vad gäller de 

övriga kompetenskomponenterna är skillnad mellan individerna att föredra, då kombinationen av 

individernas styrkor ger en ökad gruppkompetens. Det ger även möjlighet till lärande av 

varandra.
111

 

 

3.3.3 Malin Lindelöws kompetensmodell 

Varför vi valde att använda oss av denna modell berodde på den del av våra frågeställningar som 

berör värderingen av de efterfrågade kompetenser vi var ute efter. Då skaparen av denna modell 

haft för avsikt att med dessa 31 kompetenser täcka hela kompetensspannet ansåg vi den vara av 

stort värde för uppsatsen. Detta för att utforma en uppgift
112

 baserad på denna kompetensmodell 

och skicka denna till våra intervjupersoner tio dagar innan intervjuns datum, för att sedan 

diskutera respondenternas svar under intervjutillfället. Kompetensernas definitioner är direkt 

kopierade från författaren, detta för att undvika att modellen skiljer sig från ursprunget och att den 

i så fall inte hade gått att använda på det vis vi velat.  

 

Malin Lindelöw presenterar en kompetensmodell vars syfte är att fungera som ett verktyg att 

identifiera krav och efterfrågan på kompetenser för organisationer vid exempelvis nyrekrytering. 

Lindelöw vill genom denna kompetensmodell bidra till ett mer gemensamt språk vad gäller 

efterfrågade kompetenser för att undvika olika tolkningar på otydliga begrepp, exempelvis social 

kompetens. Hennes förhoppning är att organisationer med hjälp av hennes modell kan lista och 

definiera de kompetenser som bedöms viktiga för exempelvis den befattning de söker anställa en ny 

person till. Modellen innehåller 31 färdigheter och förhållningssätt, med korta definitioner av dess 

innebörd, uppdelat under de fyra kategorierna; Personliga förmågor, sociala färdigheter, 

ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter.
113
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Kategorin Personliga förmågor innefattar förhållningssätt vad gäller förmågan att hantera sig 

själv och sina egna reaktioner. Nedan presenteras och definieras de färdigheter och 

förhållningssätt som hamnar under denna kategori.
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 Källa: Malin Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi, (Natur och Kultur 2008 s.238-239). 
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 Malin Lindelöw s.55. 

·Personlig mognad; Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det 

professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. 
 

·Integritet; Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. 

Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. 
 
·Självständighet; Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 
 
·Initiativtagande; Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 
 
·Självgående; Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. 
 
·Flexibel; Har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser 

möjligheterna i förändringar. 
 
·Stabil; Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på 

situationer och fokuserar på rätt saker. 
 
·Prestationsorienterad; Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är jobbfokuserad och söker aktivt 

utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfredsställelse. 
 
·Energisk; Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på sitt arbete. 
 
·Uthållig; Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projektär avslutade eller resultat 

uppnådda. 
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I kategorin Sociala färdigheter läggs de mellanmänskliga förmågorna, det vill säga hur en person 

agerar när denne skall relatera till andra.
115

 

 

 
Källa: Malin Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi, (Natur och Kultur 2008 s.239-240). 

 

I nästa kategori, Ledarskapsförmågor, sammanfattas dimensioner av just ledarskapsförmågor utan 

att innebära förmågor som endast är relevanta för personer med formellt ledarskap eller 

personalansvar.
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                          Källa: Malin Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi, (Natur och Kultur 2008 s.240).  
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·Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, 

komminucerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 
 
·Relationsskapande; Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer. 
 
·Empatisk förmåga; Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. 
 
·Muntlig kommunikation; Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är 

mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. 
 
·Lojal; Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med med fattande 

beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med 

berörda parter eller överordnad. 
 
·Serviceinriktad; Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra 

och anstränger sig för att leverera lösningar. 
 
·Övertygande; Är duktig på att påverka och övertyga. Får andra att ändra åsikt eller beteende. 
 
·Kulturell medvetenhet; Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och 

andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. 

 

·Ledarskap; Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar 

grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. 
 
·Tydlig; Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda 

parter. Påminner och följer upp. 
 
·Ekonomisk medvetenhet; Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur 

ett ekonomiskt perspektiv. 
 
·Strategisk; Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare 

konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta. 
 
·Omdöme; Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av 

hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande  och beslut. 
 
·Beslutsam; Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar 

omdöme under tidspress. 
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Den sista kategorin Intellektuella färdigheter innefattar en persons analytiska förmåga och 

förutsättningar att intellektuellt bemästra vissa arbetsuppgifter.
117

 

 
 

    Källa: Malin Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi, (Natur och Kultur 2008 s.240-241). 

 

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras det våra intervjuer resulterat i. Vi har strukturerat resultatdelen genom 

att dela upp de svenska och de sydafrikanska intervjupersonernas svar från intervjuerna i två olika 

delar. Detta för att underlätta den jämförelse vi gjort. Vi har även valt att presentera intervjusvaren 

utifrån två olika teman för att försöka göra resultaten så överskådliga som möjligt och för att göra 

en tydlig koppling till våra frågeställningar. Till sist presenterar vi en sammanräkning över 

intervjupersonernas rangordning för att visualisera skillnaderna mellan de två ländernas värdering 

av kompetenser.  

  

4.1 De svenska intervjupersonerna 

Nedan presenterar vi de relevanta resultaten från de svenska intervjuerna under två teman; ”Synen 

på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara” och ”Värdering av efterfrågade 

kompetenser (svaren på kompetensvärderingsuppgiften)”.  

 

4.1.1 Synen på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara 

IPA menar att det främst är upp till individen själv att se till att ens kompetens motsvarar det som 

behövs eller efterfrågas; ”Att se till att man är anställningsbar, så att man hänger med och ser till att 

man får utbildning/kompetensutveckling och så vidare […]” Frågan om vad som gör en 

personalvetare anställningsbar besvarar hon genom att säga att denne bör ha en grundkompetens 

inom personal- och arbetslivsrelaterade frågor samt att personen visar på ett intresse för 

organisationen; ”Ska man fungera som det vi menar med HR-personal är det otroligt viktigt att man 

är insatt i vilken verksamhet man supportar.” Hon framhåller också att erfarenheten man får av att 

agera linjechef är mycket positivt då man kommer närmare de personal- och arbetslivsrelaterade 

frågorna som man annars supportrar. Utöver erfarenhet anser hon att personlig mognad är en fördel, 

att besitta en grundtrygghet i sig själv. Det är även viktigt att personen känner med företaget och 

knyter an till dess värderingar. Detta är något hon återkommer till flera gånger under intervjun. Av 
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 Malin Lindelöw s.55. 

·Strukturerad; Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och   
håller tidsramar. 
  
·Kvalitetsmedveten; Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp 

till dessa. 
  
·Kreativ; Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett   
nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 
  
·Specialistkunskap; Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller   
kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. 
  
·Problemlösande analysförmåga; Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar 

och löser komplicerade problem. 
  
·Numerisk analytisk förmåga; Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt. 
  
·Språklig analytisk förmåga; Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av 

hög kvalitet. 
 



25 

 

ledningen har hon dessutom fått direktiv om just detta, att personen skall knyta an till de allmänna 

värderingarna, ha rätt inställning, attityd och förutsättningar för att kunna leda; ”Personer som vill 

vara med i ett företag som har spännande produkter och vill utveckla det vidare, och ett schysst 

beteende.”  

 

Enligt IPA är kompetensfrågorna något som blir allt viktigare vad gäller personal- och 

arbetslivsfrågor, då både vad som behövs för stunden och på sikt. Hon menar också att det är viktigt 

med en kombination av ett genuint intresse för verksamheten man skall stödja och för människor i 

allmänhet. Då arbetet med personal- och arbetslivsfrågor görs i samklang med affärsplanen är det 

viktigt att ha kompetensen både för att skapa samklangen och att klara av supporten åt 

linjecheferna. Dessutom är förändringstakten så pass hög att det blir viktigt att personen är flexibel. 

Med det menar hon förmågan att kunna ställa om från en typ av arbete med personal- och 

arbetslivsfrågor till ett annat. För att kunna göra detta måste personen också ha en god 

kunskapsbredd och inte bara vara specialist på ett specifikt område. Personen behöver alltså inte ha 

djup kunskap utan snarare vara van vid att kunna hantera processer, vilka hon framhåller är viktiga 

att kunna leda. På frågan om företagets syn på efterfrågade informella kompetenser ansåg hon att 

dessa blir allt viktigare: ”… att hitta rätt person, blir mer och mer viktigt idag än vad det var förr.  

Du kan ha hur bra formella meriter och kompetenser som helst, men om vi tycker att du har fel 

attityd eller värderingar, så är du inte aktuell i alla fall.” 

 

Vikten av de informella kompetenserna framgår ur hennes senaste rekrytering. Hon menar att i och 

med det höga antalet av personer med likadana akademiska bakgrunder blir personen i sig och dess 

erfarenheter mer betydande idag. Enligt henne handlar det i grund och botten om att personen 

behöver ha en grundtrygghet, vara mogen i rollen och ha lite skinn på näsan.  

 

IPB framhåller vikten av att var flexibel och våga flytta på sig för att på så sätt kontinuerligt 

utvecklas och bygga på sina erfarenheter. Själva begreppet anställningsbarhets innebörd är för 

henne att man kompetensutvecklar sig och ständigt utökar sin kunskapsbank. Avseende 

personalvetares anställningsbarhet anser IPB att det är viktigt att personen har en bredd inom 

personal- och arbetslivsfrågor och inte har avgränsat sig till endast ett område. Visserligen kan det 

vara bra att vara extra kunnig inom specifika områden men som personalvetare måste man 

fortfarande ha förståelse och kunskaper om flera delar inom arbetet med personal- och 

arbetslivsfrågor menar IPB. Bredden av kunskap och erfarenhet är också det företaget generellt 

efterfrågar vid rekrytering. 

 

IPB vill betona vikten av att ha en god kompetens, då det är företagets främsta framgångskoncept. 

Vad gäller de efterfrågade kompetenserna tar hon först upp problematiken med att kompetens och 

dess olika former kan ha olika betydelse för olika personer och att man därför först måste vara klar 

över vad som avses med kompetensen. En betydande del är dock personens inställning, attityd, 

värderingar och vilja. Dessa kompetenser ser hon som allmänt bra för en personalvetare, då det 

annars är svårt att säga vad som är viktigt för alla personalvetare på företaget då de olika 

positionerna på personalavdelningen egentligen kräver lite olika kompetenser. Dessutom anser hon 

det viktigt att ha med sig det strategiska tänket, då de arbetar mycket med strategiska frågor på 

hennes personalavdelning. Då avdelningen också är en stödfunktion för cheferna anser hon att det 

behövs en problemlösande förmåga. Detta för att frågorna kan variera mycket och kräver snabba 

svar. Därför vill hon att personen ska kunna vara tydlig i svaren. Hon tog även med en lista på 

kompetenser som hon utgick från när hon senast rekryterade till personalavdelningen: “… då hade 

vi lyssna […], vara engagerad, strukturerad, strategisk, ha en helhetssyn, självgående, 

serviceinriktad, planering och struktur, känsla för rådgivning, utåtriktad och kvalitetsorienterad. 

Detta var väl vad vi utgick ifrån och sen har vi fått dra ned det till mindre.“ När hon sedan hade 

rekryteringen utgick hon från listan på kompetenser. Utöver det tittade hon framför allt på tidigare 

meriter. Dock är alltid grundkompetenserna engagerad och personens inställning särskilt relevanta 
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vid rekryteringen.  

 

För IPC innebär anställningsbarhet att personer själva ser till att de har den kompetens som krävs 

för att vara anställningsbara. På företaget hon representerar har de en kompetenspolicy där det 

framgår just att individen själv ansvarar för att upprätthålla sin anställningsbarhet. Individen bör 

vara klar över vad tjänsten kräver av en och därmed vad man behöver utveckla för att motsvara 

detta. På frågan om vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara framhåller hon 

personers inställning, attityd och värderingar då detta är något som är svårt att förändra. 

 
”[…] inställning och attityd och värderingar, det som egentligen är själva basen, det tror jag är jättesvårt 

att bygga vidare på om det inte är något bra från början. Att man kan säga att jag kanske inte kan ett jobb 

men att jag vill lära mig det. Har man då en bra vilja finns det alla chanser att lära sig det. Så att just 

inställning tycker jag är en väldigt viktig bit.“ 

 

IPC lägger stort fokus vid behovet av olika kompetenser då detta bidrar till en så komplett 

personalavdelning som möjligt. Det eftersom de anställdas olika kompetenser då med större 

sannolikhet fyller företagets behov. Vad gäller de informella kompetenserna anser hon att de är 

minst lika viktiga som de formella. Personliga egenskaper är någonting hon framhåller som viktigt 

för de som arbetar på personalavdelningen. Integritet, samarbetsförmåga och 

kommunikationsförmåga är några personliga förmågor hon menar är särskilt viktiga. Att personen 

som anställs har ett driv värderas också högt. I rekryteringsprocessen menar hon att de formella 

kompetenserna avgör vilka som blir utvalda att komma på intervju men att de informella 

kompetenserna avgör vem av de intervjuade som slutligen erbjuds anställning. Hon berättar även att 

det ständigt handlar om vilka behov hon som chef har för tillfället; ”Vilka behov har vi som grupp? 

Och vilka krav ställs på oss utifrån?”  

 

I den senaste rekryteringen till personalavdelningen som IPC arbetar på avgjorde främst de 

kunskaper om arbetsmiljö och rehabilitering som det då fanns behov av i företaget, det vill säga de 

specialistkunskaper vilka för tillfället behövdes till personalavdelningen. Utöver detta spelade också 

intresse, engagemang och hur bra personen ansågs passa in i organisationen stora roller vid beslutet 

om vem som fick anställningen.  

 

4.1.2 Värdering av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara (svar på 

kompetensvärderingsuppgiften) 

Nedan presenteras den värdering av kompetenser våra svenska intervjupersoner gjort. Denna utgår 

från den kompetensvärderingsuppgift
118

 vi låtit våra intervjupersoner göra. De har valt ut de tio 

viktigaste kompetenserna av de 31 presenterade i uppgiften och rangordnat dessa från 1 till 10. 

Efter rangordningen återges deras motiveringar och tankar kring detta. 

 
Rangordning av IPA. 

1 Integritet 6 Samarbetsförmåga 

2 Strategisk 7 Strukturerad 

3 Personlig mognad 8 Flexibel 

4 Omdöme 9 Relationsskapande 

5 Kreativ 10 Tydlig 

 

IPA kunde på grund av tidsbrist under intervjun inte kommentera sin rangordning till fullo. Dock 

anser hon att definitionerna på kompetenserna i kompetensvärderingsuppgiften talar för sig själva 
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och därmed motiverar hennes svar. Hon framhöll ändå att anledningen till varför hon anser att 

integritet och personlig mognad är särskilt viktiga kompetenser beror på att arbetet med personal- 

och arbetslivsfrågor handlar mycket om intresse och engagemang för människor och deras 

utveckling. För att kunna möta och hantera människor ser hon dessa två kompetenser som 

nödvändiga och väldigt viktiga. 

 
Rangordning av IPB. 

1 Integritet 6 Flexibel 

2 Självgående 7 Serviceinriktad 

3 Problemlösande analysförmåga 8 Tydlig 

4 Kvalitetsmedveten 9 Strategisk 

5 Relationsskapande 10 Strukturerad 

 

IPB säger att det beror mycket på vilken befattning på personalavdelningen hon utgår från när hon 

väljer ut och rangordnar kompetenserna utifrån modellen. Hon har därför gjort sitt val utifrån ett 

generellt perspektiv. Om IPB hade fått välja utanför modellens ramar hade hon valt inställning, 

attityd, värderingar och vilja som det som av henne och företaget är mest efterfrågat av personer 

som jobbar på deras personalavdelning. Hon tänkte att integritet innefattade detta och placerade 

därför det som den mest efterfrågade kompetensen. Då deras personalavdelning fungerar som en 

stödfunktion och svaren behöver komma snabbt ansåg hon att det är viktigt att personalen på 

personalavdelningen har tydliga och väl förankrade värderingar samt att de tänker på arbetet utifrån 

ett etiskt perspektiv. Vad gäller den näst högst rankade kompetensen, självgående, valde hon den då 

hon tror att det är något som är svårt att lära upp någon samtidigt som det är väldigt viktigt eftersom 

arbetet är flexibelt och ofta kräver snabba lösningar. Problemlösande analysförmåga är en av de 

högst rankade kompetenserna då hon anser det viktigt för att arbetet präglas mycket av att hantera 

problem samt att ta reda på hur och varför de uppstår. Hon betonar vikten av att kunna arbeta 

strategiskt för att undvika dem istället för att bli tvungen att hantera dem. Varför hon rankade 

kvalitetsmedveten som den fjärde mest eftertraktade kompetensen berodde på att hon anser det 

viktigt med ordning och koll på allting samt att det är av stor betydelse att kvalitén syns utåt då 

“dålig kvalitet ger dålig image“. Relationsskapande anser IPB vara viktigt av den anledningen att 

relationer är väldigt viktiga på företaget och att den övriga personalen har lättare att komma och 

diskutera frågor om de som sitter på personalavdelningen är bra på relationer.  

 

Att vara flexibel anser IPB vara nödvändigt då arbetet på personalavdelningen varierar väldigt och 

kräver att man kan hoppa mellan olika uppgifter. Den sjunde högst rankade kompetensen, tydlig, 

anser hon vara värdefull för att undvika missuppfattningar i samtal och framför allt i de texter som 

personalavdelningen utformar till övriga delar på företaget. Att personalen på personalavdelningen 

är strategiska och strukturerade anser IPB vara viktigt eftersom dessa kompetenser bidrar till att 

personalarbetet flyter på och utvecklas. 
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Rangordning av IPC. Då denne ej ansåg att det var möjligt att rangordna de kompetenser hon valt ut som de tio 

viktigaste presenteras nedan dessa kompetenser, alla på delad förstaplats. 

1 Initiativtagande 1 Omdöme 

1 Självgående 1 Kreativ 

1 Flexibel 1 Specialistkunskap 

1 Energisk 1 Problemlösande analysförmåga 

1 Samarbetsförmåga 1 Personlig mognad 

 

De kompetenser som IPC pekat ut som de tio viktigaste motiveras kort och sakligt. Hon är tydlig 

med att vilka kompetenser som väljs ut beror väldigt mycket på vilka som för tillfället behövs på 

personalavdelningen. Att det beror på vad de saknar i kompetensväg, vad som passar in i gruppen 

som finns och hur förutsättningarna ser ut då det är dags att rekrytera en ny person till avdelningen. 

Varför hon valt kompetenserna självgående, samarbetsförmåga och omdöme förklarar hon genom 

att kort säga att dessa helt enkelt är viktiga. Initiativtagande är enligt IPC viktigt för att det är bra 

för företaget att det händer saker då hon anser att resultat uppnås mycket på grund av tagna initiativ 

av personalen. Att vara flexibel är enligt henne viktigt då personerna på hennes personalavdelning 

blir tvungna att “ändra och omprioritera saker dagligen“ och för att de möter många olika 

människor och ställs inför varierande situationer. “För att vara flexibel tror jag man behöver den 

personliga mognaden och tryggheten i sig själv“. Energisk valde hon för att hon tycker det är viktigt 

med ett driv, “att orka tugga på och vara engagerad“. Att en person är kreativ anser hon är 

nödvändigt för företags utveckling då detta uteblir om man bara förvaltar det som varit. 

Specialistkunskap är en av de kompetenser hon anser vara allra viktigast, detta på grund av att det är 

vad arbetet handlar om i första hand. Anledningen till att hon valde problemlösande analysförmåga 

berodde på att hon ser vikten av att inte stå handfallen när problem uppstår, vilket är vanligt 

förekommande i det dagliga arbetet. Den personliga mognaden är en kompetens som hon anser 

särskilt viktig när man arbetar med just personalfrågor; “ att vara trygg i sig själv och veta vem man 

är, är viktigt för att kunna ta sig an de situationer som uppstår då man arbetar med personal.“  

 

4.2 De sydafrikanska intervjupersonerna 

Nedan presenterar vi de relevanta resultaten från de sydafrikanska intervjuerna under två 

teman; ”Synen på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara” och ”Värdering av 

efterfrågade kompetenser (svaren på kompetensvärderingsuppgiften
119

)”. 

 

4.2.1 Synen på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara 

För att vara anställningsbar i Sydafrika idag tycker IPD att det viktigaste är att man är engagerad 

och intresserad av sitt arbete; ”You need to be passionate about what you do and have similar values 

as the organization has.” Dessutom menar hon att det är väldigt viktigt att företag och anställd delar 

värderingar för att underlätta samarbete och utveckling. Hon anser även att det är av stor betydelse 

att gruppen fungerar bra tillsammans och att olika personligheter och kompetenser finns inom den. 

Detta för att personerna inom gruppen på så vis kan lära av varandra och tillsammans lösa olika 

uppgifter med hjälp av de olika kompetenser de har att tillgå. Vid en rekryteringssituations 

intervjutillfälle ansåg hon att den som är påläst om det företag hon representerar är betydligt mer 

anställningsbar jämfört med den som inte har samma koll. Enligt IPD efterfrågar hon och företaget 

personer till sin personalavdelning som kan arbeta självständigt, flexibelt, fokuserat och vara bra på 

att anpassa sig efter organisatoriska förändringar. Hon menar att företagets aktuella strategi är 

väldigt viktig att ha i åtanke i samband med arbetet att identifiera vilka kompetenser som företaget 

efterfrågar, då de kompetenser företaget vill åt är väldigt beroende av den strategi företaget för 

                                                 
119

 Bilaga 6. 



29 

 

tillfället arbetar utifrån. Hon säger även att det beror väldigt mycket på vilken position på 

personalavdelningen de skall tillsätta. Något hon dock sade är gemensamt oavsett vilken position 

och vilken strategi företaget har för tillfället är att personer som arbetar på företaget skall besitta en 

personlig mognad.  

 

IPD ansåg att formella och informella kompetenser spelade lika stor roll vid deras senaste 

externrekrytering till företagets personalavdelning; ”I would say that both the informal and the 

formal competences was equally important in this situation.” 

 

Det som utmärker en anställningsbar personalvetare enligt IPE är deras kunskaper inom personal- 

och arbetslivsfrågor, det vill säga deras kunnande inom de personalvetarrelaterade frågor som är 

aktuella för arbetsmarknaden idag och den erfarenhet av dessa frågor som de skaffat sig under deras 

verksamma år inom personalvetaryrket. ”I would definitely say specialist knowledge, that is 

important today for HR. This specialist knowledge and the experience of this during your active 

years in HR […]” Vid rekrytering till IPE:s personalavdelning används olika metoder för att 

identifiera de sökandes kompetenser. Dessa består av en kompetensbaserad intervju och 

psykologiska tester för att ta reda på om den sökande besitter de kompetenser de efterfrågar, till 

exempel hur personen hanterar press och stress samt hur flexibla de är. ”We use a competency 

based interview and psychology profiling to identify the persons profile and how they handle 

pressure and stress and interruptions, and their level of flexibility.” I arbetet med den 

kompetensbaserade intervjun har de ett kompetensbibliotek som de arbetar efter. Utifrån denna väljs 

sedan de kompetenser som bäst överensstämmer med den utarbetade jobbprofilen. Då deras 

kontorslandskap är relativt öppet och de anställda ofta kommer till personalavdelningen för att ställa 

frågor och be om tjänster krävs det av de som arbetar där att de är duktiga på att hantera dessa 

avbrott. Hon anser även att en blandning och en kombination av informella och formella 

kompetenser är viktigt, att de tillsammans utmärker de personer de vill ha på företaget och 

personalavdelningen. ”I think the mix and the combination of the two is what makes someone 

suitable and successful.” 

 

Vid IPE:s senaste rekrytering fick den sökande som bäst stämde överrens med jobbprofilen 

anställningen. Dessutom var det viktigt att den person som anställdes passade in i den befintliga 

gruppen och att denne kände sig bekväm i att arbeta med de personer som finns på företaget. ”The 

culture fit is important, to be able to fit in this with the rest of the staff, feeling comfortable working 

with our environment and the rest of the team.” 

 

Det är enligt IPF viktigt för personalvetare, vad gäller deras karriärer, att ha viljan att upprätthålla 

sin anställningsbarhet och utveckla sina kompetenser. På frågan om vad som gör personalvetare 

anställningsbara nämner IPF först två nyckelkompetenser han anser vara viktiga oavsett position; 

vilja och smidighet. ”Key-competencies for me are willingness and agility, you can´t question 

everything that comes downs the line you have to be able to implement and be willing to do it.” 

Utöver det anser IPF att personalvetare med ett affärstänk gör dem anställningsbara. Detta för att 

personalvetaren idag måste ha ett marknadstänk och kunna ha en uppfattning om vart marknaden 

går för att kunna anpassa personalarbetet därefter. Smidigheten blir även viktig inom affärstänket, 

då en personalvetare måste kunna ändra uppfattning och vara ständigt anpassningsbar för att agera 

efter marknaden. Genomgående under intervjun påpekade IPF vikten av att personen har en stark 

vilja och besitter en smidighet. Han ser kunskap och erfarenhet som biljetten till intervjun men att 

det är vilja och smidighet som är nycklarna till arbetet. Dock framhåller han återigen vikten av att 

personen har ett affärstänk. Han menar att traditionella personalvetare inte efterfrågas längre utan 

att personen ska vara nytänkande och kunna behärska och uttrycka sig i ekonomiska termer.  

 

När de rekryterar har han även ett fokus på hur de aktuella personerna tänker, vad de har för 

dominerande drag. Sedan, beroende på vad det är för arbetsuppgifter och tjänst efterfrågar de en 
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viss tankedominans. De söker främst personer som inte domineras av ett utan inkluderar alla typer 

av tänk/tankedominans. Han kollar även på teamets uppsättning för att få med alla typer av 

tankedominans, att personerna kompletterar varandra. Andra kompetenser som IPF efterfrågar är 

ledarskapsförmåga, att kunna hantera människor och förändra hur saker sköts. Personalvetaren 

måste även ha ett starkt psyke och vara öppen för att förändra sitt eget tänk. På frågan om vad för 

informella kompetenser han efterfrågar svarar IPF att det är viktigt att personen kan bygga 

relationer och nätverka. Han menar att det behövs för att personen ska kunna demonstrera sina 

kunskaper och färdigheter men att det också visar mer på ett ”vi-tänk” än ett ”jag-tänk”. ”The 

ability to network through relationships, sustain relationships, focusing not on me but we.” Grunden 

i jobbet är enligt honom att arbeta med människor, därför måste man också kunna det och se till 

andra än bara en själv. 

 

När IPF gjorde en externrekrytering senast var det just personens personlighet som blev avgörande i 

slutändan. De formella kompetenserna var också nödvändiga men slutvalet skedde på grund av att 

personen var mer smidig, öppen och anpassningsbar än de andra. Detta trots att denne inte hade bäst 

formella kompetenser. 

 

4.2.2 Värdering av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara (svar på 

kompetensvärderingsuppgiften) 

Nedan presenteras den värdering av kompetenser våra sydafrikanska intervjupersoner gjort. Denna 

utgår från den kompetensvärderingsuppgift
120

 vi låtit våra intervjupersoner göra. De har valt ut de 

tio viktigaste kompetenserna av de 31 presenterade i uppgiften och rangordnat dessa från 1 till 10. 

Efter rangordningen återges deras motiveringar och tankar kring detta. 

 
Rangordning av IPD. 

1 Personlig mognad 6 Relationsskapande 

2 Integritet 7 Flexibel 

3 Stabil 8 Serviceinriktad 

4 Uthållig 9 Organiserad 

5 Självgående 10 Numerisk analytisk förmåga 

 

IPD placerade personlig mognad som den högst rankade kompetensen därför att hon anser det vara 

väldigt viktigt att personer som arbetar på hennes personalavdelning är mogna i sitt arbete med 

övrig personal. Hon menar att de som jobbar på personalavdelningen ofta hamnar i svåra situationer 

och blir tvungna att hantera dessa på ett moget sätt då det förväntas bidra till att öka trivseln på 

arbetsplatsen. Den näst och den tredje högst rankade kompetenserna av IPD är integritet och stabil. 

Hon anser att dessa kompletterar varandra väldigt bra, att de tillsammans skapar en god grund att 

stå på vid de svåra situationer som ofta uppstår och som personalavdelningen blir tvungna att 

hantera. Uthållig tycker IPD är viktigt på grund av det tuffa arbete och de påfrestande utmaningar 

man ställs inför som personalvetare på företaget. Självgående är en kompetens hon anser vara 

nödvändig för en personalvetare; ”That is one thing that you need as an HR-person. It is important 

that something goes through from A to Z. And once you have started it you can´t just run away.”  

 

Relationsskapande är enligt IPD väldigt viktigt då relationerna på arbetsplatsen i allra högsta grad 

påverkar resultatet av det jobb som utförs. Att vara flexibel är även att föredra då man måste kunna 

anpassa sig till alla de olika situationer som uppstår och inte låsa sig vid hur man alltid har gjort 

tidigare. Varför hon ansåg att serviceinriktad är en viktig kompetens beror på att en stor del av 
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arbetet för personalvetarna på hennes företag består av att stötta och hjälpa cheferna, i detta arbete 

tycker hon att vara serviceinriktad är nödvändigt. Organiserad och numerisk analytisk förmåga är 

kompetenser hon anser vara givet varför de är viktiga och motiverar detta därför inte mer än så.  

 
Rangordning av IPE. 

1 Specialistkunskap 6 Stabil 

2 Strukturerad 7 Flexibel 

3 Tydlig 8 Uthållig 

4 Personlig mognad 9 Kommunikationsförmåga 

5 Kvalitetsmedveten 10 Serviceinriktad 

 

IPE utgick, vid identifieringen och rangordningen av kompetenserna i 

kompetensvärderingsuppgiften, från den HR-generalistroll de har på företaget. Med andra ord 

utgick hon från vilka kompetenser hon ansåg vara mest eftertraktade till deras HR-generalistroll. 

Den första kompetensen hon valde var specialistkunskap, detta för att hon tycker det utmärker en 

duktig personalvetare och eftersom det är den kompetens som cheferna främst letar efter. De vill 

vara säkra på att de anställda ska vara kompetenta nog att utföra de uppgifter de förväntas ställas 

inför. Den näst viktigaste kompetensen enligt IPE är strukturerad. Varför denna kompetens är 

särskilt viktig beror på att de som arbetar på personalavdelningen ofta har flera väldigt olika projekt 

att jobba med samtidigt och att det är väldigt viktigt att ha koll på allt samt ha en god överblick. Att 

kunna planera, organisera och prioritera är därför viktigt för IPE och hennes avdelning. Varför 

kompetensen tydlig är högt rankad beror på att det är extra viktigt att som personalvetare få fram sitt 

budskap utan missförstånd och med klara förväntningar på vad som gäller. Eftersom 

personalvetarna på företaget ofta hamnar i rollen som mellanhand mellan chefen och den anställde 

är det särskilt viktigt att personalvetarna är tydliga i sin kommunikation så att alla parter känner sig 

rättvist behandlade och att man på så vis kan komma närmare en lösning på ett eventuellt problem. 

Personlig mognad är den fjärde högst rankade kompetensen. Denna är enligt IPE nödvändig då de 

situationer som personalvetare ställs inför kräver just en mognad att på ett smidigt och objektivt vis 

hantera de ibland känsliga frågor som ofta hamnar på personalvetarnas bord. Att vara 

kvalitetsmedveten är någonting som IPE tycker är särskilt betydelsefullt i termer av till exempel 

rekryteringsbeslut, att ha kunskap om och känsla för vem som kommer göra det bästa jobbet och 

bidra med mest till företaget.  

 

Den sjätte högst rankade kompetensen, stabil, är enligt IPE mycket viktig då hon anser att ett 

kontrollerat, ostressat, realistiskt och välfokuserat angreppssätt vad gäller de vanliga 

arbetsuppgifterna för personalvetare på hennes företag är av stor vikt i samband med många 

personal- och arbetslivsfrågor. Flexibilitet är en kompetens som alla på IPE:s företag behöver, då 

det handlar mycket om att anpassa sig och arbeta efter vad som förändrar företagets situation. Att 

som personalvetare vara uthållig tycker IPE är att föredra på grund av alla de känslomässigt svåra 

situationer samt de många bakslag som man får erfara i yrket med personal. Att kunna hantera 

motgångar och behålla motivationen samt slutföra sina arbetsuppgifter trots dessa motgångar är 

väldigt viktigt som personalvetare på IPE:s personalavdelning. Nästa kompetens är muntlig 

kommunikation. Varför det är betydelsefullt att på ett bra vis kunna kommunicera muntligt på 

företaget, som personalvetare, beror på att de blir tvungna att samtala med folk på alla olika nivåer 

inom företaget. Detta gör att det är viktigt att kunna föra ett gott samtal samt ha förmågan att 

anpassa sitt språk och uttryck beroende på vem de pratar med. Att vara serviceinriktad är särskilt 

nödvändigt på företaget som IPE jobbar för. Detta då personalavdelningen är en serviceavdelning 

för resten av personalen på företaget. IPE ville framhålla att om hon hade haft möjlighet att välja 

elva kompetenser istället för tio hade hon valt kulturell medvetenhet. Detta eftersom det är särskilt 
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viktigt för alla positioner på företaget i och med de många nationaliteter och kulturella bakgrunder 

de anställda har på företaget.  

 
Rangordning av IPF. 

1 Relationsskapande 6 Ekonomisk medvetenhet 

2 Strategisk 7 Problemlösande analysförmåga 

3 Personlig mognad 8 Kreativ 

4 Omdöme 9 Strukturerad 

5 Ledarskap 10 Muntlig kommunikation 

 

När IPF skulle välja kompetenser framhöll han svårigheten i att plocka ut dessa då kompetenskravet 

skiljer sig mellan befattning och uppgifter. Högst rankade IPF relationsskapande då han anser det 

viktigt att personalvetaren har förmåga att skapa och behålla relationer som bidrar till ett ”vi-tänk”. 

Efter det valde han personlig mognad då han ansåg att den motsvarade personlig erfarenhet bäst. 

Detta är något som han anser behövs i en ständigt föränderlig miljö. Liknande var fallet med 

ledarskap då det behövs någon som kan leda i förändringssituationer. Kompetenserna strategisk och 

omdöme valde IPF med motiveringen att det är kompetenser som behövs då det är flera beslut som 

måste fattas på en hög nivå och då krävs ett strategiskt tänk och gott omdöme.  

 

Tidigare framhävde han vikten av att personen skulle ha ett affärstänk, vilket också är motiveringen 

till varför han valde ekonomiskt medveten. Problemlösande analytisk förmåga och kreativ valde IPF 

med hänvisning till hans redogörelse om vilken typ av tankedominans personer har. Det viktiga med 

dem är att det finns en blandning av de båda kompetenserna för att skapa en komplett bild i arbetet 

då de kompletterar varandra. Strukturerad och muntlig kommunikationsförmåga motiverade han 

som nödvändiga för att över huvud taget kunna utföra arbetet. 

 

4.3 Sammanfattning av resultaten 

Nedan presenteras de totala värdena av resultaten på vår kompetensvärderingsuppgift
121

 vi låtit 

våra respondenter göra. Här rankas kompetenserna utifrån intervjupersonernas svar genom att 

tilldela dem poäng utifrån hur de rangordnats. Varför vi väljer att presentera dessa resultat med 

hjälp av poäng beror på att vi är av uppfattningen att det på ett tydligt vis visar hur de olika 

ländernas intervjupersoner värderar olika kompetenser utifrån vår kompetensvärderingsuppgift. 

Varför vi inte använde poängsystemet vi gör nedan i kompetensvärderingsuppgiften beror på att vi 

där ville undvika missförstånd och oklarheter. Därför har vi själva värderat placeringarna i poäng 

för en tydligare presentation i uppsatsen. 

 

Den sammanräkning över vilka kompetenser som rangordnats har skett genom att tilldela den 

kompetens som rankats högst av en respondent tio poäng, den näst högsta kompetensen nio poäng, 

den tredje högst rankade kompetensen åtta poäng och så vidare. Den tionde högst rankade 

kompetensen tilldelas således en poäng. När vi tilldelat rangordningen från IPC:s svar blev vi 

tvungna att ge varje utvald kompetens lika många poäng (5,5) eftersom en rangordning inte gjordes 

av denna intervjuperson. Varför dessa kompetenser tilldelats 5,5 poäng vardera beror på att totalt 

antal poäng som delas ut vid varje rangordning från de olika intervjupersonerna är 55. Då 55 delat i 

tio (antal utvalda kompetenser) blir 5,5. Detta för att få med IPC:s svar trots utebliven rangordning.  
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Sammanställning av intervjupersonernas kompetensrangordning 

Sverige Sydafrika 

Ranking Kompetens Poäng Kompetens Poäng 

1 Integritet 20 Personlig mognad 25 

2 Självgående 14,5 Relationsskapande 15 

3 Flexibel 13,5 Strukturerad 13 

4 Personlig mognad 13,5 Stabil 13 

5 Problemlösande analysförmåga 13,5 Specialistkunskap 10 

6 Omdöme 12,5 Uthållig 10 

7 Kreativ 11,5 Integritet 9 

8 Strategisk 11 Strategisk 9 

9 Samarbetsförmåga 10,5 Flexibel 8 

10 Relationsskapande 8 Tydlig 8 

11 Kvalitetsmedveten 7 Omdöme 7 

12 Initiativtagande 5,5 Kvalitetsmedveten 6 

13 Specialistkunskap 5,5 Självgående 6 

14 Energisk 5,5 Ledarskap 6 

15 Strukturerad 5 Ekonomisk medvetenhet 5 

16 Serviceinriktad 4 Serviceinriktad 4 

17 Tydlig 4 Problemlösande analysförmåga 4 

   Muntlig kommunikation 3 

   Kreativ 3 

   Numerisk analytisk förmåga  1 

 

5. Analys 
Nedan presenteras vår analys av de resultat våra intervjuer resulterat i. Vi analyserar dessa resultat 

med hjälp av de teorier vi presenterade under 3.3. Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker för att 

likna resultatkapitlets disposition och därmed underlätta för läsaren att förstå vad som analyseras. 

 

5.1 Analys av synen på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara 

I detta avsnitt analyseras våra resultat (från 4.1.1 och 4.2.1) med hjälp av Keens och Ellströms 

olika uppdelningar av kompetensbegreppet. 

 

IPA:s svar om att hon föredrog och uppmuntrade personalvetare som agerat linjechefer, då det gett 

en god erfarenhet, kan ses i ljuset av Keens modell om handen (Keens uppdelning av 

kompetensbegreppet). Erfarenhet motsvarar långfingret, alltså att personen har blivit erfaren genom 

att utsättas för personal- och arbetslivsfrågor på en direkt nivå. Detta upprepas även i hennes 

uttalande om att hon föredrog om personen hade lite skinn på näsan och besatt en grundtrygghet i 

sig själv. I ljuset av Keens modell blir alltså tonvikten på långfingret stort, att personen uppnått både 
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en professionell och personlig erfarenhet. En annan kompetens som IPA framhöll var att personen 

ska känna med företaget och dess värderingar. I Keens modell motsvarar detta lillfingret, att det inte 

är en motsättning mellan värderingar och uppgifter. Det framgår också att detta är någonting som 

IPA ansåg vara väldigt viktigt då hon återkom till vikten av att personen har ett intresse för företaget 

och att det till och med kan vara avgörande för anställning.”[…] att hitta rätt person, blir mer och 

mer viktigt idag än vad det var förr. Du kan ha hur bra formella meriter och kompetenser som helst, 

men om vi tycker att du har fel attityd eller värderingar, så är du inte aktuell i alla fall.” 

 

IPA hade alltså ett fokus på personers erfarenhet och värderingar, vilket motsvarar en 

kompetenshand med kraftigt lång- och lillfinger. Dock lade hon även vikt vid handflatan i Keens 

modell, alltså samordningsförmågan av fingrarna. Både ledningen och hon själv såg helst att 

personen har förutsättningar för att kunna leda och ansåg att det är viktigt att personen kan 

samordna och skapa samklang mellan arbetslivsfrågor och företagets affärsplan. IPA ansåg också att 

arbetet med personal- och arbetslivsfrågor är ett arbete i ständig förändring och att personalvetare 

därför måste kunna hantera och leda processer. Detta kan också ses genom handflatan, att personen 

kan samordna kompetenser hos andra för att agera kompetent. 

 

Om man ser IPA:s svar ur Ellströms fem delar av kompetensbegreppet tyder svaren kring frågorna 

om anställningsbarhet på ett starkt fokus på de affektiva faktorerna. Exempel på detta är att den som 

anställs till deras personalavdelning ska ha en vilja, ett genuint intresse för verksamheten i 

organisationen och dela dess värderingar. Hennes svar går också att koppla till personlighetsfaktorer 

då hon lyfte fram den personliga mognaden, flexibiliteten och att ha skinn på näsan som viktiga 

egenskaper i arbetet som personalvetare. Hon kom även in på sociala faktorer, dock inte lika direkt 

som på affektiva- och personlighetsfaktorer, då hon nämnde exempelvis ett schysst beteende som 

viktigt. Vad gäller de kognitiva faktorerna så går dessa inte att knyta an lika tydligt till hennes svar 

men det går att se exempel på detta då IPA talade om den grundkompetens inom personal- och 

arbetslivsrelaterade frågor som är viktig för personalvetare. 

 

Liksom IPA har IPB ett fokus på erfarenheter, alltså långfingret i Keens modell. Hon tittade mycket 

på tidigare meriter och även om specialistkunskap är bra anser hon det bättre att ha en bredd och att 

ha provat sig fram. Goda erfarenheter från tidigare meriter var alltså väldigt viktigt. Detta framgick 

också vid motiveringen till varför hon ansåg att flexibilitet var viktig, att det är viktigt att våga flytta 

på sig för att utveckla sina erfarenheter. Dock framhöll även hon att personens värderingar är 

betydelsefulla och att lillfingret alltså även har en liten roll vid rekryteringen. Således liknar IPA och 

IPB varandra om man ser till Keens modell, även om IPA betonade lillfingrets betydelse aningen 

mer än IPB.  

 

IPB var alltså tydlig med att de på hennes företag efterfrågade en bredd av kunskaper, erfarenheter 

och förståelse kring personal- och arbetslivsfrågor. I förhållande till Ellströms 

kompetensuppdelning tyder detta på att hon hade ett fokus på de kognitiva faktorerna, då dessa 

innefattar färdigheter och kunskaper i att hantera olika uppgifter. Fokuset på de kognitiva faktorerna 

tydliggörs ytterligare då hon angav problemlösande analysförmåga som särskilt viktigt, då kognitiva 

faktorer innefattar just förmågan att kunna lösa problem. Anledningen till att hon värdesatte 

problemlösande analysförmåga så högt berodde enligt henne på att personalavdelningen på 

företaget fungerar som en stödfunktion till cheferna. Samtidigt kan de affektiva faktorerna ses som 

betydande och allmänt viktiga för personalvetare oavsett position. Hon nämnde exempelvis 

inställning, attityd, värderingar och vilja som viktiga kompetenser vad gäller detta. Betydelsen av 

de affektiva faktorerna framgick också i ljuset av den senaste rekryteringssituationen, då det var 

engagemang och inställning som hade särskild betydelse för beslutet om vem som fick jobbet. När 

denna rekrytering ägde rum utgick hon dessutom från en lista med kompetenser; “… då hade vi 

lyssna […], vara engagerad, strukturerad, strategisk, ha en helhetssyn, självgående, serviceinriktad, 

planering och struktur, känsla för rådgivning, utåtriktad och kvalitetsorienterad. Detta var väl vad vi 
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utgick ifrån och sen har vi fått dra ned det till mindre.“ Utifrån detta ser vi att kognitiva faktorer, 

personlighetsfaktorer och sociala faktorer innefattar nästan alla av dessa kompetenser. 

 

Med Keens modell som utgångspunkt har IPC till skillnad från IPA och IPB ett starkt fokus på 

gruppkompetens. Detta för att hon framförallt tittade på hur den som anställs kan komplettera och 

passa in i den befintliga gruppen vid en rekryteringssituation. Dock ansåg även hon att värderingar 

är av stor betydelse, alltså betydelsen av lillfingret. Vidare tittade hon på personens kunskap inom 

det område personen anställs för, specialistkunskapen, vilket motsvarar pekfingret i Keens modell. 

IPC har alltså ett fokus på lillfingret, pekfingret och gruppkompetens.  

 

IPC:s svar på vilka kompetenser som gör personalvetare anställningsbara ses av oss som tydligt 

kopplat till affektiva faktorer i Ellströms kompetensuppdelning då hon nämnde inställning, attityd 

och värderingar som själva basen för en anställningsbar personalvetare. Eftersom att hon dessutom 

såg intresse och engagemang som två av de mest betydande egenskaperna vid den senaste 

rekryteringen ser vi en tydlig koppling till just de affektiva faktorerna. I övrigt ansåg hon att 

personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga var särskilt viktiga 

för personalvetare. Dessa hamnar i Ellströms uppdelning av kompetensbegreppet under sociala 

faktorer. Kognitiva faktorer är också någonting som IPC lade stort fokus vid. Detta eftersom hon 

menade att specialistkunskaperna, kunskaper om rehabilitering och arbetsmiljö, var den främst 

avgörande faktorn till varför hon anställde deras senaste tillskott till personalavdelningen.  

 

IPD lade stor vikt vid att företaget och den som anställs delar värderingar, med andra ord är 

lillfingret i Keens teori viktig för henne. Dessutom fokuserade hon mycket på det som Keen kallar 

gruppkompetens då hon ansåg att grupper presterar bättre och lär sig mer med en variation av 

personer och kompetenser. I och med IPD:s tydliga fokus på sådant som intresse, engagemang och 

värderingar vad gäller att vara anställningsbar i Sydafrika idag ser vi en tydlig koppling till 

Ellströms affektiva faktorer i hennes uppdelning av kompetensbegreppet. Detta fokus visar sig även 

vid rekryteringen av personer till hennes personalavdelning då hon värdesatte att personen är påläst 

om företaget, det vill säga visar på ett intresse och ett engagemang. Dessutom efterfrågade hon 

personlighetsfaktorer i form av flexibilitet, självständighet och anpassningsbarhet till 

personalavdelningen. Vad gäller vad som är viktigt i kompetensväg för företaget generellt nämnde 

hon ytterligare en kompetens som vi ser faller under personlighetsfaktorer, denna är personlig 

mognad.  

 

IPE menade att en anställningsbar personalvetare har värdefulla kunskaper inom personalvetaryrket 

samt god erfarenhet av detta. Utöver det ansåg hon att det är viktigt att den som anställs passar in i 

den redan befintliga gruppen. I och med detta ser vi en koppling till Keens delar av 

kompetensbegreppet pekfingret, långfingret och gruppkompetens. Kognitiva faktorer tolkar vi är 

viktiga för IPE som talade om att goda kunskaper inom personal- och arbetslivsfrågor utmärker en 

anställningsbar personalvetare. Vidare nämnde hon att de använde sig av psykologiska tester. I 

dessa mäter de till exempel den sökandes förmåga att hantera stressiga situationer och dennes 

flexibilitet, då detta är vad de efterfrågar till deras personalavdelning. Det anser vi visar på ett 

intresse från IPE:s sida för personlighetsfaktorer. Dessutom ansåg hon att en av de avgörande 

anledningarna till varför de anställde den person som senast anställdes var att denne passade in i den 

befintliga gruppen och kände sig bekväm med den. Detta tyder på att sociala faktorer även spelar en 

stor roll för IPE vad gäller vilka kompetenser som är eftertraktade, i förhållande till Ellströms 

uppdelning av kompetensbegreppet. 

 

Precis som IPD och IPE har IPF en inriktning på gruppkompetens i Keens modell, då han talade om 

gruppens uppsättning och vikten av att de anställda kompletterar varandra.  Vidare fokuserade han 

på handflatan och ringfingret i och med att han såg en fördel i om personen besitter 

ledarskapsförmågor samt att personen kan bygga relationer och nätverka. Samtidigt menade IPF att 
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kunskap och erfarenhet, Keens pek- och långfinger, är bra för att få komma på intervju. Dock är det 

de andra kompetenserna som är nycklarna till jobben. 

 

Sett till Ellströms kompetensuppdelning lade IPF stort fokus vid de affektiva faktorerna då han 

återkommande i intervjun nämnde att vilja är en av två nyckelkompetenser som gör en 

personalvetare anställningsbar. Den andra nyckelkompetensen enligt IPF är smidighet. Beroende på 

hur denna tolkas kan den placeras under antingen personlighetsfaktorer eller sociala faktorer. Om 

vi ser smidigheten som en förmåga vilken tillhör en persons personlighetsdrag och som talar om hur 

smidigt denne person agerar i arbetsrelaterade situationer så ser vi den som en personlighetsfaktor. 

Om vi istället ser smidigheten som en förmåga i förhållande till sociala situationer, att vara smidig 

vad gäller interaktionen med kollegor och andra personer man möter på arbetet så hamnar 

smidigheten som IPF talade om under Ellströms sociala faktorer. Vidare kan vi tolka IPF:s svar 

angående vikten av att ha ett affärstänk och en kunskap om marknaden i förhållande till sitt arbete 

med personal- och arbetsrelaterade frågor som att han även värdesatte de kognitiva faktorerna högt. 

Han påpekade att kunskap och erfarenhet ger personalvetaren möjlighet att söka en tjänst till deras 

personalavdelning, men att det är viljan och smidigheten som avgör vem som slutligen anställs. Likt 

IPE kan vi därför se att han såg de kognitiva faktorerna som möjligheten att söka en tjänst, och de 

affektiva tillsammans med antingen sociala faktorer eller personlighetsfaktorer som fäller 

avgörandet vem som till slut blir erbjuden tjänsten. Dessutom talade IPF mycket om tankedominans 

och vilka dominerande drag en person har. Detta, tillsammans med hans fokus på personers psyke 

och förmåga att vara öppen för förändringar och anpassningsbar vid dem, tolkar vi som att IPF 

också fokuserade mycket på det Ellström kallar personlighetsfaktorer. Han delgav även några 

kompetenser vilka faller under sociala faktorer som viktiga för personalvetare, till exempel 

förmågan att leda, hantera människor, bygga relationer och skapa ett “vi-tänk“.  

 

Gemensamt för de svenska intervjupersonerna utifrån Keens modell är alltså att de hade ett tydligt 

fokus på personers värderingar vid anställning av personalvetare. Utöver det ansåg två 

intervjupersoner att tidigare erfarenheter är av stor vikt för en persons anställningsbarhet medans en 

respondent, IPC, ansåg att den samlade gruppkompetensen som en individ bidrar med genom att 

ingå i en grupp är av stor vikt. Alla hade alltså ett fokus på lillfingret (värderingar) och två hade ett 

stort fokus på långfingret (erfarenheter). Utöver det ansågs handflatan (leda och samordna 

processer) och pekfingret (kunskaper) vara viktiga utav IPA respektive IPC. Det som var 

gemensamt för de svenska intervjupersonerna om man ser till Ellströms kompetensuppdelning är 

deras spontana och tydliga betoning på affektiva faktorer. Detta då alla ansåg det vara mycket 

viktigt att en anställningsbar personalvetare delar organisationens värderingar och att personen har 

en vilja och eventuellt ett intresse för verksamheten och arbetet. Samtliga hade dessutom ett fokus 

på de kognitiva faktorerna, även om det skiljde en del mellan deras inriktning på efterfrågad 

kunskap. Skillnaden är att IPA och IPB efterfrågade bred kunskap medans IPC efterfrågade mer 

specialistkunskap.  

 

Gemensamt för de sydafrikanska intervjupersonerna sett ur Keens uppdelning av 

kompetensbegreppet är att de alla tyckte att hur personalvetaren och dennes kompetens passar in i 

gruppen är en viktig del i vad som gör denne anställningsbar. Vidare ansåg de två 

intervjupersonerna IPE och IPF att kunskap och erfarenhet är viktiga delar för personalvetarens 

anställningsbarhet, även om IPF mer såg dessa som nödvändiga för att komma till en 

anställningsintervju. Gruppkompetens är alltså det alla fokuserade på, medans pek-och långfinger 

nämndes av två av tre. Det som var gemensamt för de sydafrikanska respondenternas svar sett till 

Ellströms kompetensuppdelning är att de alla ser personlighetsfaktorer som en del i en 

personalvetares anställningsbarhet. Vad gäller kognitiva faktorer var det två respondenters svar som 

går att koppla till att de ses som viktiga för en personalvetares anställningsbarhet, detsamma gäller 

för sociala faktorer. 
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5.2 Analys av värdering av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara (svaren på 

kompetensvärderingsuppgiften) 

Här analyseras våra resultat (från 4.1.2 och 4.2.2) med hjälp av Lindelöws kompetensmodell. Vi 

har omvandlat den rangordning som intervjupersonerna gjort på kompetensvärderingsuppgiften till 

poäng i förhållande till de fyra grupper som Lindelöw delar upp kompetenserna under, det vill säga 

personliga förmågor (förmågan att hantera sig själv och sina egna reaktioner), sociala färdigheter 

(hur en person agerar när denne skall relatera till andra), ledarskapsförmågor 

(ledarskapsförmågor ej endast i förhållande till personer med formellt ledarskap) och intellektuella 

färdigheter (analytisk förmåga och intellektuella förutsättningar att bemästra vissa 

arbetsuppgifter). 

 

 IPA:s rangordning resulterade i att personliga förmågor fick 21 poäng, ledarskapsförmågor 

17, intellektuella färdigheter 10 och sociala färdigheter 7.  

 IPB:s rangordning resulterade i att personliga förmågor fick 24 poäng, intellektuella 

färdigheter 16, sociala färdigheter 10 och ledarskapsförmågor 5.  

 IPC:s rangordning resulterade i att personliga förmågor fick 27,5 poäng, intellektuella 

färdigheter 16,5, sociala färdigheter 5,5 och ledarskapsförmågor 5,5.  

 

Gemensamt för de svenska intervjupersonerna var att personliga förmågor fick överlägset flest 

poäng enligt detta vis att omvandla deras rangordning. Dock värderade IPA ledarskapsförmågor 

betydligt högre än IPB och IPC, vilka hade en väldigt lik rangordning utifrån de fyra grupperna.  

 

 IPD:s rangordning resulterade i att personliga förmågor fick 44 poäng, sociala färdigheter 

8, intellektuella färdigheter 3 och ledarskapsförmågor 0.  

 IPE:s rangordning resulterade i att intellektuella färdigheter fick 25 poäng, personliga 

förmågor 19, ledarskapsförmågor 8 och sociala färdigheter 3. 

 IPF:s rangordning resulterade i att ledarskapsförmågor fick 27 poäng, sociala färdigheter 

11, intellektuella färdigheter 9 och personliga förmågor 8. 

 

De sydafrikanska intervjupersonernas rangordning utmynnade inte i några likheter vad vi kan se. 

Till skillnad mot de svenska intervjupersonerna ser vi istället stora skillnader då vi utgår från 

Lindelöws kompetensmodell och dess uppdelning av kompetenser. Exempelvis tilldelade IPD 

kompetenser som ligger under personliga förmågor hela 44 poäng, medan IPF:s rangordning endast 

resulterade i åtta poäng för samma kategori. Ytterliga exempel på dessa tydliga skillnader mellan 

IPD och IPF ser vi då ledarskapsförmågor fick flest poäng av IPF och inga poäng alls av IPD. IPE 

skiljer sig från de andra bland annat i och med att denne såg de intellektuella färdigheterna som de 

viktigaste samtidigt som IPD:s och IPF:s rangordning gör att dessa hamnar på tredje plats. 

 

Om vi jämför de svenska och sydafrikanska intervjupersonernas rangordnade kompetenser genom 

att räkna poängen för de båda länderna utifrån Lindelöws uppdelning av kompetenser visar det sig 

att; Intervjupersonernas svar resulterar i att -personliga förmågor får 72,5 poäng av de svenska och 

71 av de sydafrikanska, - intellektuella förmågor får 42,5 poäng av de svenska och 37 av de 

sydafrikanska, -ledarskapsförmågor får 27,5 poäng av de svenska och 35 av de sydafrikanska, -

sociala färdigheter får 22,5 poäng av de svenska och 22 av de sydafrikanska. Här ser vi ett väldigt 

jämt resultat både vad gäller fördelningen av personliga förmågor och sociala färdigheter. Det som 

istället skiljer sig en aning är att de svenska intervjupersonernas svar visade på ett större intresse av 

intellektuella färdigheter än de sydafrikanska. Samtidigt visade det sig även att de sydafrikanska 

intervjupersonerna värderar ledarskapsförmågor högre än de svenska. 
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5.3 Sammanfattat svar på våra frågeställningar 

Nedan ger vi sammanfattande svar på våra frågeställningar baserat på vår ovan redogjorda analys. 

 

Svaret på frågeställning 1 sett ur de svenska arbetsgivarnas perspektiv är att de ser mycket till 

personalvetares värderingar, erfarenhet, deras viljemässiga och känslomässiga 

handlingsförutsättningar samt personalvetares kunskaper och intellektuella färdigheter. Sett ur de 

sydafrikanska arbetsgivarnas perspektiv ser de mycket till hur personalvetaren passar in och 

kompletterar den befintliga gruppen samt dennes personlighetsdrag relaterade till 

handlingsförutsättningar. Dessutom anser de att erfarenhet, kunskaper, intellektuella färdigheter och 

sociala färdigheter utgör en anställningsbar personalvetare. Svaret på frågeställning 2 blir således 

att, utifrån de sex intervjuer vi haft, det i Sverige fokuseras betydligt mer på personalvetares 

värderingar samt viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar än vad de gör i 

Sydafrika. Dessutom ges hur den som anställs passar in i den redan befintliga gruppen mycket mer 

betydelse i Sydafrika än i Sverige. I övrigt är resultaten förhållandevis jämna vad gäller fokuset på 

kunskaper och erfarenheter länderna emellan. 

 

Vad gäller frågeställning 1.1 om hur kompetenserna värderas anser de svenska arbetsgivarna att de 

personliga förmågorna är viktigast, intellektuella förmågor näst viktigast, efter det 

ledarskapsförmågor och sist sociala färdigheter. Värderingen som de sydafrikanska arbetsgivarna 

gjort har en likadan rangordning som de svenska; högst rankas personliga förmågor, sen 

intellektuella förmågor, efter det ledarskapsförmågor och sist sociala färdigheter. Skillnaderna vad 

gäller värderingen av kompetenser mellan Sydafrika och Sverige (Frågeställning 2.1) är relativt 

små.  De skillnader som går att utläsa, även om de inte är stora, är att de svenska arbetsgivarna 

värderar intellektuella färdigheter högre än de sydafrikanska. Samtidigt efterfrågar de sydafrikanska 

arbetsgivarna ledarskapsförmågor aningen mer än de svenska arbetsgivarna. I övrigt ser vi tydliga 

skillnader i hur de enskilda kompetenserna värderats/rangordnats av ländernas intervjupersoner. 

Exempelvis rangordnades integritet mycket högre av de svenska intervjupersonerna samtidigt som 

personlig mognad sågs som betydligt viktigare av de sydafrikanska. 

 

6. Diskussion 
Resultatet från intervjuerna visar på olika synsätt vad gäller vilka typer av kompetenser som gör en 

personalvetare anställningsbar och hur dessa kompetenser värderas. Vi har sett likheter och 

olikheter mellan intervjupersonerna samt de två undersökta länderna, vad kan dessa bero på och 

varför ser resultatet ut som det gör? Detta är vad vi ämnar svara på, och diskutera kring, i detta 

kapitel. 

 

Att anställningsbarhet och kompetens är två betydelsefulla begrepp och viktiga delar i arbetet med 

personal- och arbetslivsfrågor på arbetsmarknaden idag, både i Sverige och i Sydafrika, är 

någonting som präglar både våra intervjusvar samt den litteratur vi tagit del av. Våra 

intervjupersoners syn på detta har resulterat i både intressanta likheter och skillnader. Vi tror att 

vissa förklaringar till de skillnader som uppenbarat sig främst beror på intervjupersonernas 

bakgrund samt hur landets kultur och arbetsmarknad ser ut. Vad gäller intervjupersonernas 

bakgrund, det vill säga exempelvis deras utbildnings- och arbetslivserfarenheter, tror vi att detta 

påverkat de svar vi fått. Den påverkan kan ses som tydlig vid svaren från de sydafrikanska 

intervjupersonerna, då dessa hade väldigt olika utbildningsbakgrund. Till exempel hade IPF, som 

har en ekonomisk utbildning i grunden och jobbar inom finanssektorn, ett stort fokus på affärstänk 

och ekonomisk medvetenhet under intervjun. Samtidigt var IPD:s svar, som till skillnad från de 

andra sydafrikanska intervjupersonernas utbildningsbakgrund hade en mer beteendevetenskaplig 

utbildning, väldigt humanistiska med ett starkt fokus på personliga förmågor.  
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Dessutom ser vi skillnader som vi tror beror på att de två länderna skiljer sig väsentligt inom vissa 

områden. Till exempel är vi av den uppfattningen att varför de svenska intervjupersonerna alla hade 

ett fokus på värderingar och engagemang kan hänga ihop med det faktum att det idag inte råder 

brist på utbildade personalvetare i Sverige. Eftersom det inte råder brist på utbildade personer som 

söker de utannonserade tjänsterna blir istället förmågor och egenskaper vad gäller hur personen 

faktiskt kommer fungera i de kommande arbetssituationerna viktiga, till exempel den anställdes 

värderingar och engagemang. Varför det i våra intervjuresultat inte finns samma fokus på detta hos 

de sydafrikanska intervjupersonerna kan eventuellt bero på att man i Sverige får ekonomiskt stöd 

för att studera på högskolenivå samtidigt som man i Sydafrika är tvungen att betala för detta. Det 

kan också ha att göra med den snabba utveckling som sker i Sydafrika vilket kanske kan bidra till 

att antalet utbildade inte matchar antal tjänster på samma sätt som i Sverige. En hypotes är att den 

snabba utvecklingen på den sydafrikanska arbetsmarknaden kan göra att företag blir större och 

därmed behöver fler personalvetare. Detta kan eventuellt vara en anledning till att utbudet, det vill 

säga utbildade personalvetare, inte motsvarar efterfrågan.  

 

En annan skillnad mellan de två länderna är att de sydafrikanska intervjupersonerna rankade, utifrån 

vår kompetensvärderingsuppgift, personlig mognad som den överlägset mest eftertraktade 

kompetensen samtidigt som de svenska intervjupersonerna inte ansåg det i närmelsevis lika viktigt. 

Vi tror att detta kan bero på att två av de sydafrikanska intervjupersonerna hade ett stort fokus på 

svåra situationer som kan uppstå med arbetet med människor och att dessa kräver en personlig 

mognad. Om detta betyder att de personer vi intervjuat, eller att sydafrikanska företag i allmänhet, 

har fler svåra situationer som kräver en god hantering är någonting vi endast kan spekulera kring. 

Men om vi ser till de sydafrikanska förutsättningarna för arbete med personal- och arbetslivfrågor 

kan detta hänga ihop med den mångfaldsökning som präglat den sydafrikanska arbetsmarknaden då 

landets befolkning talar flera olika språk och har varierande kulturella bakgrunder.   

 

Den högst rankade kompetensen av de svenska intervjupersonerna, integritet, fick mindre än hälften 

antal poäng av de sydafrikanska intervjupersonerna. Detta tror vi beror på att de svenska 

intervjupersonerna över lag värdesatte värderingar väldigt högt vilket också visar sig i och med att 

integritet rankas så högt. Dessutom kan en förklaring till varför denna kompetens ses som så viktig 

vara att definitionen av begreppet i Lindelöws modell innefattar flera olika aspekter om man jämför 

med många av de andra kompetensbegreppen. 

 

Hur det kommer sig att de sydafrikanska intervjupersonernas rangordning, utifrån Lindelöws 

kompetensuppdelning under fyra kategorier, skiljer sig så mycket mellan varandra tror vi kan ha att 

göra med landets nuvarande situation. Med landets nuvarande situation menar vi den höga 

förändringstakt på arbetsmarknaden som omfattar hur företag arbetar och vilka krav som ställs på 

olika branscher. Detta kan vara en förklaring till varför våra sydafrikanska intervjupersoner svarat 

så olika på kompetensvärderingsuppgiften. De svenska intervjupersonerna, vilka arbetar i ett land 

som enligt vår uppfattning haft en stabilare utveckling under de senaste decennierna har en betydlig 

mer gemensam rangordning om man ser till Lindelöws kategorisering av kompetenser. Kan detta 

bero på de två ländernas olika historier? Vilka i sin tur har påverkat arbetsmarknaden och dess 

aktuella förändringstakt och därmed de skillnader i hur arbetsgivare ser på kompetenser och hur 

viktiga dessa är för företagets personalvetare? 

 

Att de personliga förmågorna i Lindelöws kompetensmodell värderats högst av båda länderna tror 

vi kan förklaras med, vilket också IPC var inne på under intervjun, att det är förmågor som inte 

enkelt kan förändras eller utbildas i av företagen. Då det enligt oss kan ses som lättare att 

kompetensutveckla de intellektuella färdigheterna och ledarskapsförmågorna samt att för en person 

utveckla sina sociala färdigheter. En annan möjlig förklaring kan vara att kategorin personliga 

förmågor innehöll fler kompetenser än de andra kategorierna.  
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Varför de sydafrikanska intervjupersonerna till skillnad från de svenska fokuserat mycket på att 

personen som kommer att anställas skall passa in i gruppen kan eventuellt ha att göra med landets 

historia. Det vill säga den speciella lagstadgade åtskillnad mellan folkgrupper som präglade landet 

för inte mer än 17 år sedan. Då detta med stor sannolikhet påverkat dagens arbetsmarknad kan det 

vara en möjlig förklaring till de sydafrikanska intervjupersonernas fokus på hur en person passar in 

i den redan befintliga gruppen. En lag som kommit till med anledning av den tidigare 

diskrimineringen av de icke-vita i Sydafrika är den kvoteringslagstiftning som vi skrivit om. Denna 

kan bidra till att företagens valmöjlighet när det kommer till rekrytering av personalvetare blir 

lidande, vilket i sin tur kan göra att det blir svårare att hitta personer som passar in på deras 

personalavdelningar. I och med denna eventuella svårighet kan frågan huruvida personer passar in i 

gruppen vara mer aktuell i Sydafrika än i Sverige och på så sätt också utgöra ett större fokus vad 

gäller vilka kompetenser som gör en personalvetare anställningsbar. 

 

Att de sydafrikanska intervjupersonerna ser ledarskapsförmågor som aningen viktigare än de 

svenska tror vi kan bero på de relativt stora skillnaderna vad gäller kultur och bakgrund hos de 

sydafrikanska arbetstagarna. Detta tror vi delvis kan förklaras med att denna mångfald kan kräva att 

personalvetarna har bra ledarskapsförmågor att hantera de olika förutsättningar och kulturella 

bakgrunder som de sydafrikanska arbetstagarna har med sig till arbetsplatsen. 

 

Att flera av våra intervjupersoner menar att de formella kompetenserna ses som krav och de 

informella som avgörande huruvida en personalvetare som söker en tjänst får jobbet eller inte är ett 

intressant resultat enligt oss. Kan detta bero på att de som anställer värdesätter de informella mer då 

dessa påverkar den relation mellan dem och den som anställs? Kan det ha att göra med att de 

informella kompetenserna idag ses som viktigare än de formella i en personalvetares 

arbetsuppgifter? Eller beror det på att det finns många personalvetare som besitter de formella 

kompetenserna samtidigt som det råder en brist av de efterfrågade informella? Oavsett 

anledning/anledningar kan en intressant aspekt utifrån detta resultat vara huruvida utbildningar, 

både hur man i grundskolan, gymnasiet och på eftergymnasial nivå ser till betydelsen av både de 

formella och informella kompetenserna. Kan det vara så att det läggs för stort fokus vid de formella 

kompetenserna trots att det kan vara så att de informella är de som i slutändan avgör personers 

anställningsbarhet? Detta anser vi kan vara ett både intressant och nyttigt område att studera då 

eftergymnasial undervisning, enligt oss, borde fokusera främst på det arbetsmarknaden efterfrågar. 

Är inte detta, åtminstone på universitetsnivå, ett av de främsta syftena med att utbilda 

personalvetare? Samtidigt kan de informella kompetenserna vara svårare att utveckla genom studier 

än de formella, men vi tror ändå att det finns möjlighet att komma fram till metoder för att utveckla 

även dessa. Kanske borde universitetet och övriga utbildningsenheter arbeta med att förbättra och 

utveckla sätt att bättre motsvara arbetsmarknadens krav, då eventuellt genom exempelvis ett större 

fokus på de informella kompetenserna?  

 

6.1 Metoddiskussion 

En av de största påverkansfaktorerna för arbetet med vår uppsats har varit språket, alltså skillnaden 

mellan de svenska och sydafrikanska intervjuerna. Det vi främst tror har påverkat avseende 

språkproblematiken är samtalets utveckling under intervjuerna. Exempel på detta är att mängden 

följdfrågor skiljer sig mellan intervjuerna. Även om vi båda har en fullgod engelska tror vi att en 

del spontana följdfrågor ej ställts i intervjuerna med de sydafrikanska intervjupersonerna då vi båda 

hade ett starkt fokus på att följa med i det intervjupersonerna berättade. Vi anser dock att vi fått ut 

den nödvändiga information vi behövde från intervjupersonerna, även om risken finns att ytterligare 

information kan ha missats på grund av den ojämna mängden följdfrågor. Vad gäller översättningen 

av de engelska intervjuerna finns det också alltid en risk i att vi översatt fel. För att motverka detta 

har vi alltid vid osäkerhet diskuterat med varandra för att på så sätt minska den risken. Dessutom 

gick vi båda igenom det inspelade materialet och transkriberingarna för att ytterligare undvika 

feltolkningar. Även vår kompetensvärderingsuppgift som vi översatt till engelska kan ha medfört 
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skillnader i hur kompetensdefinitionerna och vår introduktion till uppgiften tolkats av de olika 

ländernas intervjupersoner. Om så är fallet försämras reliabiliteten avsevärt vad gäller resultaten 

från kompetensvärderingsuppgiften.  

 

Vidare är vi väl medvetna om att på grund av vår halvstrukturerade intervjuguide och 

intervjupersonernas oförberedda svar på dessa frågor, betyder inte nödvändigtvis de många 

spontana svar vi fått på frågorna att detta är det enda intervjupersonerna tycker. I de fall 

intervjupersonen inte för tillfället kommit att tänka på eller glömt bort någonting för stunden blir 

våra resultat inte helt talande för den verklighet vi avsett att beskriva. Vi har i våra intervjuer gjort 

vad vi kunnat för att inte leda intervjupersonen att svara på ett visst vis. Därför kan vi anta att våra 

resultat påverkats av hur samtalet utvecklats, hur intervjupersonen tolkat frågan och vad denne tänkt 

på – eller inte tänkt på – för stunden. 

 

Det kan ses som en svaghet att vi har turats om att hålla i intervjuerna. Som nämnt i 2.3 ville vi, 

trots medvetenhet om intervjuareffekten, att båda skulle hålla intervjuer på svenska och engelska, 

då det var bra lärotillfällen. Vidare kan språket påverkat även här, då vår engelska eventuellt skiljer 

sig åt. Dock anser vi att denna eventuella skillnad var så pass liten att det inte skulle påverka själva 

samtalet. Dessutom närvarade den andre vid intervjun och kunde vara aktiv trots att denne inte höll 

i själva intervjun.  

 

Utöver språkproblematiken finns det även en svårighet i att ländernas kulturer påverkar 

intervjuernas resultat. Även om vi kortfattat försökt få med en del av kulturpåverkan i 1.1.1 och 

1.1.2 så är vi medvetna om att detta inte är tillräckligt för att anses uttömmande avseende kulturens 

effekt på arbetet med personal- och arbetslivsfrågor. Dock anser vi att detta är en så pass komplex 

uppgift att det hade gått att göra en separat uppsats enbart beträffande dessa skillnader. Därför anser 

vi att våra delar angående de två ländernas olika förutsättningar tjänar både syftet att ge en viss 

inblick i olika påverkansfaktorer men också syftet att göra läsaren medveten om att skillnaden i 

resultaten kan vara knutet till skillnader länderna emellan. 

 

En annan problematik med uppsatsen är att urvalet är för litet, ej slumpmässigt utfört och inte 

tillräckligt specifikt för att generaliserbarheten ska vara fullgod. Vi är väl medvetna om detta men 

vad gäller urvalets storlek var det ej praktiskt möjligt att öka antalet intervjuer då vi inte fick fler 

svar från relevanta intervjupersoner. Varför inte urvalet gjordes slumpmässigt beror även det på att 

det inte var genomförbart på grund av svårigheterna i att hitta intervjupersoner som ställde upp. Vad 

gäller specificeringen av urvalet syftar vi på nackdelen med att vårt urval inte varit branschspecifikt. 

Även om arbete med personal- och arbetslivsfrågor kan ses som likt på större företag tror vi att 

företagets bransch också påverkar typen av arbete med personal- och arbetslivsfrågor och därmed 

vilka typer av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara och hur dessa kompetenser 

värderas. Anledningen till att vi trots medvetenhet om risken för detta inte använde oss av ett mer 

specifikt urval var för att det inte var praktiskt genomförbart i Sydafrika då vi inte fick relevanta 

svar från företag inom samma bransch, vilket vi till en början försökte. Som nämnts tidigare i 

diskussionen tror vi även att de sydafrikanska intervjupersonernas olika bakgrunder har haft en 

påverkan på vårt resultat, då främst deras olika utbildningshistorik och karriärerfarenheter. 

Utbildningen tror vi nämligen kan skapa ett visst tankesätt kring vilka kompetenser som gör 

personalvetare anställningsbara. Bästa sättet att undvika denna skillnad hade enligt oss varit att vid 

urvalet även ta med utbildningsbakgrund som ett kriterium. Dock var detta inte möjligt, av samma 

anledning som varför vi inte hade möjlighet att intervjua personer inom samma bransch, då det var 

ett begränsat antal som kunde ställa upp på att bli intervjuade.  

 

Under intervjuerna fanns också en problematik i att göra rangordningen på 

kompetensvärderingsmodellen då intervjupersonerna kan ha haft olika bild av vad HR-

generalistrollen innebar och krävde. Vi var medvetna om att detta kunde bidra med förvirring och 
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försökte därför förklara innan intervjuerna att det gällde en personalvetare med generella personal- 

och arbetslivsrelaterade frågor. Risken finns att intervjupersonerna trots det uppfattat uppgiften 

olika och att deras svar därför påverkats av detta. Vi tror dock att så inte är fallet då förklaringen av 

vad vi efterfrågade ägnades så mycket tid under intervjuerna, men risken finns alltid. Ett sätt att 

förhindra detta hade varit att upprätta en egen befattningsbeskrivning för det vi efterfrågade och 

bifogat det med uppgiften. Nackdelen med det hade varit att den förmodligen hade blivit ledande 

och att intervjupersonernas spontana rangordning då skulle försvinna.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat hur våra intervjupersoner svarat under intervjuerna är det 

faktum att vi innan intervjuerna skickat ut vår kompetensvärderingsuppgift till dem. Denna uppgift 

kan ha gett intervjupersonerna en bild av vad vi varit ute efter i intervjuerna och kan därför ha 

påverkat vilka kompetensbegrepp de använde och kom att tänka på under intervjuerna. Vi är också 

medvetna om att IPC:s rangordning, eller uteblivna rangordning, har påverkat våra resultat på så vis 

att det skulle blivit ett annorlunda resultat om hon hade rangordnat de tio kompetenser hon tog ut 

som viktigast. Men vi anser att vi gjorde det vi kunde för att få användning av hennes ofullständiga 

rangordning och ser därför att det vi kunnat göra och också gjort är att upplysa läsaren om detta. 

Dessutom kunde IPA inte motivera och kommentera sin rangordning i den omfattning vi önskat på 

grund av tidsbrist under intervjun. Detta är också en brist i uppsatsen på så vis att hennes 

kommentarer kring rangordningen kunde ha visat på ytterligare skillnader eller andra intressanta 

resultat för vår uppsats.  

 

Ett problem med studien är att vi inte har, på grund av tids- och resursbrist, verifierat 

respondenternas utsagor med den faktiska verkligheten. Det vill säga inte intervjuat andra personer 

på samma företag eller på andra vis ifrågasatt våra intervjupersoners uppriktighet i svaren. 

Innebörden av detta kan vara att de svar, till exempel delgivande av vilka kompetenser som är 

efterfrågade på ett visst företag, vi fått inte med säkerhet stämmer överens med sanningen. Man bör 

därför ha i åtanke att intervjupersonernas svar kan ha präglats av vad de själva velat framhålla om 

hur de och företaget ser på dessa frågor. Kanske fann de tillfredställelse i att måla upp en mer 

fördelaktig bild av företaget eller en bild av hur de egentligen velat att det ska vara. För att undvika 

detta har vi innan, under och efter intervjuerna varit väldigt tydliga med konfidentialiteten i 

uppsatsen. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det har varit väldigt intressant att göra en studie om hur anställningsbarheten och efterfrågade 

kompetenser hos personalvetare skiljer sig åt mellan två länder och vi anser att detta är något som 

bör forskas vidare om. Med hänsyn till att arbetsmarknaden blir alltmer global tror vi att 

internationella studier är någonting som är viktigt och kommer bli större inom svensk forskning. 

 

I vår studie har vi utgått från arbetsgivarnas perspektiv på vad för kompetenser som gör 

personalvetare anställningsbara, det utan att ta hänsyn till vad de båda ländernas utbildningssystem 

skapar för kompetenser hos personalvetarstudenter. Som nämnts tidigare finns i Sverige redan 

studier om vad för kompetenser som utbildningen skapar, vad för kompetenser som efterfrågas hos 

arbetsgivarna och vad skillnaden är mellan utbudet och efterfrågan. Därav tror vi att detta kan vara 

intressant om det sätts in i en internationell kontext, förslagsvis hur svensk personalvetarutbildning 

motsvarar efterfrågan hos internationella företag.  Dessutom anser vi att en sådan undersökning med 

internationella intervjuobjekt, med många intervjupersoner från flera olika länder, skulle kunna 

bidra med värdefull kunskap då både svenska personalvetare och personalvetarutbildningar skulle 

kunna få en insikt i vilka kompetenser som efterfrågas internationellt. 

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är, om det finns tillgängliga resurser, att göra en i 

grunden liknande undersökning som vi gjort, bortsett från jämförelsen mellan de två länderna. Men 

då med betydligt fler undersökningspersoner för att möjliggöra ett generaliserbart resultat. Vi tror 
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att en sådan studie, med ett fokus på kompetenser och anställningsbarhet, med endast svenska 

intervjuer skulle kunna ge värdefull kunskap för exempelvis svenska personalvetarutbildningar. 

Eftersom de resultat som presenteras kan ge en bild av vilka kompetenser som svenska företag vill 

att deras framtida personalvetare skall besitta.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Hej! 
 

Vi är två studenter från Uppsala, Fredrik Jemt och Linus Andersson, som studerar till personalvetare vid Uppsala 

Universitet. Under denna höst kommer vi att skriva vårt examensarbete, vilket i stora drag kommer handla om 

anställningsbarhet med fokus på kompetens, främst informella kompetenser. Vi vill undersöka vilka kompetenser som 

gör en personalvetare anställningsbar. Detta i förhållande till rekrytering av personalvetare till personalavdelningar på 

privata företag. 
 

Vi undrar om det skulle vara möjligt att besöka Er under andra halvan av september eller i oktober för en intervju med 

någon som är ansvarig för, eller på något vis är delaktig i, rekryteringen av personal som jobbar med personal- och 

arbetslivsfrågor på Ert företag? 
 

Om Ni har några frågor vänligen kontakta oss. 
 

Vi är mycket tacksamma för ett svar och hoppas att Ni är intresserade av att delta i vårt examensarbete. Ni kommer, 

både den som blir intervjuad och företaget, att behandlas konfidentiellt om ni väljer att ställa upp. 

 
Tack för Er tid! 

 
 

Bästa hälsningar, 
 

Linus Andersson    

e-post: linusandersson87@hotmail.com  

 

Fredrik Jemt  

e-post: fredrik.jemt@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Hi!  

 

We are two students from Sweden, Fredrik Jemt and Linus Andersson, who are studying Human Resource 

Management at Uppsala University in Sweden. This autumn we plan to write an academic essay for our bachelor's 

degree regarding employability. We will write about what competences, with a focus on informal competences, non-

state-sector enterprises thinks make a person employable when it comes to recruiting new staff working with human 

resources.  We intend to gather empirical data for the essay in Cape Town, South Africa.  

 

As far as we have seen, your company sounds interesting for our study and we therefore take the liberty to contact you. 

Would it please be possible for us to visit your company in Cape Town and interview someone who is responsible for 

recruitment and/or someone who is involved with the recruitment process, when it comes to recruiting staff working 

with human resources?  

 

You and your company’s participation will be on a “no names basis”. Our plan is to arrive in Cape Town in the 

beginning of November this year and we will stay until the first of December.  

 

If you have any questions please contact us.  

 

We are very grateful for an answer and hope that you are interested in participating in our bachelor exam.  

 

Thank you for your time!  

 

 

Best regards,  

 

Linus Andersson    

email: linusandersson87@hotmail.com 
 

Fredrik Jemt  

email: fredrik.jemt@gmail.com 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Introduktion 

Avsikten är att identifiera vilka kompetenser företag anser gör personalvetare anställningsbara, samt 

hur dessa värderas, i förhållande till rekrytering av personer som arbetar med personal- och 

arbetslivsfrågor till företags personalavdelningar. 

  

• Är det ok att vi spelar in samtalet på diktafon? 

• Ditt deltagande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta samtalet. 

• Uppsatsen kommer att publiceras på Uppsala universitet. 

• Du och ditt företag kommer behandlas konfidentiellt. 

• Intervjun kommer att bestå av en rad öppna frågor kring vilka kompetenser ni anser gör 

personalvetare anställningsbara och efterfrågar vid rekrytering av personalvetare samt en del 

mer konkreta frågor angående hur ni värderar kompetenserna, detta i samband med en 

genomgång av dina svar på kompetensvärderingsmodellen. 

• Har ni några frågor innan vi startar? 

 

Bakgrund 

• Berätta lite kort om ert företag? 

• Hur många anställda finns på företaget? 

• Vad är din befattning/position på företaget? 

• Hur länge har du varit anställd? 

• Hur länge har du arbetat med personal och arbetslivsfrågor (HR)? 

• Har du ansvar för några anställda, i så fall hur många? 

• Hur många personer jobbar på företagets personalavdelning/liknande? (Med HR-frågor) 

• Vad är din roll vid rekrytering av personer till er personalavdelning? (personer som jobbar 

med HR-frågor) 

• Finns det fler som arbetar med detta på företaget? 

• Hur kommer det sig att du jobbar med det du gör idag, hur hamnade du här? 

• Har du genomgått någon akademisk utbildning? I så fall vilken/vilka? 

• Har du någon utbildning som berör HR? 

• Genom vilka har du fått utbildningen/utbildningarna? 

• Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 

• Vad anser du präglar den svenska arbetsmarknaden och arbetet med HR idag? 
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Företagets och intervjupersonens syn på kompetens och anställningsbarhet 

Följande frågor kommer att likna varandra en hel del, varför de gör det beror på att vi vill få ut så 

mycket vi kan av intervjun. Alla frågor handlar om personalvetare som jobbar, eller vill jobba, med 

personal- och arbetslivsfrågor på en personalavdelning.  

 

• Hur ser du på begreppet anställningsbarhet? 

• Vad anser du gör en personalvetare anställningsbar? 

• Vad efterfrågar företaget av den person som skall anställas? 

• Skiljer sig detta från vad du efterfrågar vid anställning? 

• Hur skulle du beskriva företagets syn på efterfrågade kompetenser i allmänhet? (HR-

personal) 

• Hur skulle du beskriva företagets syn på efterfrågade informella kompetenser i allmänhet? 

• Har du några riktlinjer från ledning eller motsvarande att följa vad gäller detta? 

• Finns det någon kravprofil som ni använder er av? 

• Har du varit med och rekryterat en person till er personalavdelning åt företaget? (externt, 

annars internt) 

• Vad avgjorde att den person ni anställde fick tjänsten? 

• Vad skulle du säga föll avgörandet för vem som anställdes? De formella 

kompetenserna, de informella kompetenserna eller andra faktorer? 

• Vilka kompetenser var det i så fall som avgjorde? 

 

Värdering av kompetenser (Utifrån kompetensvärderingsmodellen) 

• Vilka kompetenser efterfrågar du själv av en person som kommer att jobba med personal- 

och arbetslivsfrågor på företagets personalavdelning? (Det vill säga svaren på modellen) 

Motivera och förklara dina val. 

• Varför är dessa kompetenser extra viktiga? 

• Har du något ytterligare du vill tillägga om intervjun, frågorna eller allmänt? 

 

Avslutning 

• Är det okej att vi använder dina svar i vår uppsats? Du och företaget kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

• Vill du att vi skickar arbetet till dig så att du kan läsa det när det är färdigt? (I slutet på 

januari) 

Tack för att du ställde upp! 
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Bilaga 4 

 

Interview Guide 

Introduction 

Our intention is to identify which competencies different companies thinks makes persons working 

with human resources employable, and how these competencies are valued, in the recruitment of 

personnel (working with human resources) to companies human resource departments. 

 

• Is it okay that we are recording the interview on a dictaphone?  

• Your participation is completely voluntary and you may cancel the interview if you want to. 

• The essay will be published at Uppsala University in Sweden. 

• You and your company will be on a "no name basis" in the essay, which means that you will 

be   confidential. 

• The interview will consist of a series of open questions about which competencies you 

require and think makes an HR-employee employable when recruiting (to your company´s 

HR department) as well as some more specific questions about how you value the 

competencies in these situations. The valuation is made in conjunction with a review of your 

answers on the competence valuation model. 

• Do you have any questions before we start?  

 

Background 

• Please tell us shortly about your company? 

• How many persons are employed by the company? 

• What is your title/position in the company? 

• For how long have you been employed by the company? 

•  For how long have you been working with human resources? 

•  Are you responsible for any employees, if so - how many? 

•  How many people are working with HR-issues at your company's human resources 

department? 

• What is your task/function in the recruitment of personnel to your human 

resources department? (Personnel working with HR-issues) 

• Is it anybody else that is involved in this at the company? 

• How come you are working with these issues today, how did you end up here? 

• Do you have any academic education? If so, what program/courses did you 

study? 
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• Have you studied anything that is related to human resources? 

• By who have you received this education? 

• What are your current work related duties? 

• How do you think characterize the South African labor market, and work with HR, today? 

 

The company's approach to skills and employability 

These following questions may seem rather the same but it is because we want to get as much 

information as possible from the interview. All the questions are regarding persons working, or who 

wants to work, with human resource related questions on a company´s human resource department. 

 

•  What is your view of the concept of employability? 

• What makes, in your opinion, personnel working with human resources employable? (What 

is significant for an employable HR person?) 

• What is your company looking for when recruiting new personnel for the human resources 

department? 

• Does this differ from what you look for in the same situation? 

• Does this differ from what you are looking for when you recruit? 

• How would you describe your company's approach to the demanded competences in 

general? (regarding personnel working with human resources) 

• How would you describe your company's approach to the requested informal competences 

in general? 

• Do you have any guidance from the management or equivalent to comply with as regards 

this? 

• Do you have any profile of demands regarding what you are looking for when recruiting 

personnel to your human resources department? (Criteria for who you seek, for example a 

list of competencies) 

• Have you been involved in the recruitment process of a person working with human 

resources for your company? (External/internal) 

• What decided that this person was hired? 

• What would you say was most important; the formal competences, informal 

competences or other factors? 

• What competences were the most significant in this situation? 
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Valuation of skills (by the Valuation of competencies) 

•  What competencies do you seek in a person working with human resources on your 

company's human resource department? (The informants answers from the valuation of 

competencies document) Motivate and explain your choices. 

• Why are these competencies extra important? 

•  Is there anything else you want to say about the interview, the questions or in general? 

 

Finish 

•  Is it okay that we use your answers in our essay? You and the company will remain 

confidential. 

• Would you like us to send you a summary that you can read when it's finished? (At the end 

of January) 

 

Thank you for your participation! 
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Bilaga 5 

Kompetensvärderingsuppgift 
 

I följande uppgift presenteras 31 kompetenser. Av dessa ber vi Dig välja ut de tio kompetenser som 

Du anser är viktigast hos en person som ska anställas till Ditt Företags personalavdelning. Valet 

skall ske utefter vad Du anser är viktigast för Företaget och tjänsten. Dessa tio kompetenser ber vi 

Dig sedan rangordna från 1 till 10, där 1 motsvarar den viktigaste kompetensen och 10 den lägst 

rankade av de tio utvalda kompetenserna. Vi ber Dig, för att underlätta för Dig i din rangordning, 

utgå från att Du skall anställa en HR-generalist. Det vill säga en person som kan jobba på alla 

positioner på Er personalavdelning. Detta för att Du därför inte behöver tänka på vilken position du 

skall utgå ifrån då dessa, förmodar vi, skiljer sig åt och därmed kräver olika kompetenser. 

Definitioner av kompetenserna står på sida två och tre. Skriv in din rangordning av kompetenserna i 

tabellen på sida tre. 

 

Du skall alltså ta ut de tio kompetenser som Du anser är viktigast av de 31 som står i modellen 

nedan och sedan ranka dem inbördes gentemot varandra från 1-10. 

 

Personliga förmågor Sociala färdigheter Ledarskapsförmågor Intellektuella 

färdigheter 

Personlig mognad 

 

Samarbetsförmåga Ledarskap Strukturerad 

Integritet 

 

Relationsskapande Tydlig Kvalitetsmedveten 

Självständighet Empatisk förmåga Ekonomisk 

medvetenhet 

Kreativ 

Initiativtagande Muntlig 

kommunikation 

Strategisk Specialistkunskap 

Självgående Lojal Omdöme Problemlösande 

analysförmåga 

Flexibel Serviceinriktad Beslutsam Numerisk analytisk 

förmåga 

Stabil Övertygande  Språklig analytisk 

förmåga 

Prestationsorienterad 

 

Kulturell medvetenhet   

Energisk 

 

   

Uthållig 

 

   

 

 

  1= Viktigaste kompetensen 

10= Den lägst rankade av de tio utvalda 
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Personliga förmågor 

 Personlig mognad; Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det 

personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till 

situationen                                                                       
 Integritet;  Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på 

frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i 
arbetet                                                  

 Självständighet;  Har mod att agera efter sin egen övertygelse                                                                                 

 Initiativtagande;  Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat                                                                                                       

 Självgående;  Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina 

processer vidare                                                                                        
 Flexibel;  Har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt 

och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar                       
 Stabil;  Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller 

ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker 
 Prestationsorienterad;  Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är 

jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig 

tillfredsställelse                                                                                                
 Energisk; Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på sitt arbete                                                                                                          

 Uthållig;  Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt 

är avslutade eller resultat uppnådda                                            
 

Sociala färdigheter 
 

 Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. 

Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 
 Relationsskapande; Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och 

underhåller relationer. 
 Empatisk förmåga; Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över 

personens känslor. 
 Muntlig kommunikation; Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. 

Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. 
 Lojal;  Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. 

Handlar i enlighet med fattande beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och 

riktlinjer. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda 

parter eller överordnad. 
 Serviceinriktad;  Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och 

förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. 
 Övertygande;  Är duktig på att påverka och övertyga. Får andra att ändra åsikt eller beteende. 

 Kulturell medvetenhet;  Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar 

en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och 

handlingssätt väljs. 
 

Ledarskapsförmågor 
 

 Ledarskap;  Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå 

gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar 

engagemang och delaktighet 
 Tydlig; Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att 

förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp 
 Ekonomisk medvetenhet; Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och 

effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv 
 Strategisk; Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga 

betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta 
 Omdöme; Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information 

och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och 
beslut 

 Beslutsam; Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller 

svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress. 
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Intellektuella färdigheter 
 

 Strukturerad; Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och 

håller tidsramar 
 Kvalitetsmedveten; Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid 

att man lever upp till dessa 
 Kreativ; Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett 

nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 
 Specialistkunskap; Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt 

sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra 
 Problemlösande analysförmåga; Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina 

beståndsdelar och löser komplicerade problem 
 Numerisk analytisk förmåga; Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt 

 Språklig analytisk förmåga; Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna 

dokument av hög kvalitet 
 

 

 

 

 

 

Vi ber Dig skriva in de rangordnade kompetenserna i tabellen nedan. 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

 

 

 

1= Viktigaste kompetensen 

10= Den lägst rankade av de tio utvalda 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 

Valuation of competences 
 

The following model presents 31 competencies. Out of these, we ask you kindly to select the ten 

competencies that you think are the most important ones for a person to be employed with your 

Corporate Human Resource department. Please make the selection on the basis of what you think 

would be best (most important) for the company and the service. We ask you to rank each of these 

competencies from 1 to 10, where 1 represents the most important competence and 10 the lowest 

ranked out of the ten selected competencies. We want you, to make it easier for you in your ranking, 

to assume that you are employing an HR-generalist. By that we mean a person who can work in any 

position at your human resources department. Our intention is that you do not need to think 

about what position you should assume you are hiring for when these, we presume, are different 

and thus require different competencies. Definitions of the competencies are presented on page 2 - 

3. Please type your ranking of the competencies in the table on page 3. 

 

You shall thus take out the top ten competencies that you believe are the most important ones 

out of the 31 who are presented in the table below and then rank them towards each other from 1-

10. 

 

 

Personal abilities Social skills Leadership Abilities Intellectual skills 
 

Individual maturity 

 

Ability to co-operate Leadership Organized 

Moral soundness 

 

Relationship building Explicit Quality-conscious 

Personal independence Capacity for empathy Economical awareness 

 

Creative 

Initiating Oral communication 

skills 

Strategic Specialist knowledge 

Self-acting Loyal Judgement Problem-solving 

analytical skills 

Flexible Service-minded Resolute Numerical 

analytical skills 

Unfaltering Persuasive  Linguistic 

analytical skills 

Achievement oriented 

 

Cultural awareness   

Energetic 

 

   

Persevering 

 

   

 

 

1 = The most important competence 

10 = The lowest ranked of the ten selected 
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Personal abilities 
 

• Individual maturity;  Is comfortable, stable and has self-awareness. Sees relations in its proper perspective, 

distinguishes between the personal and the professional. Behaves in a way that is 

appropriate to the situation. 
• Moral soundness; Has well-founded and distinct values and the ability to think conceptually at the 

issues from an ethical perspective. Is governed by ethics and values in his/her 

profession in a critical situation. 
• Personal independence; Has the courage to act according to his/her own convictions. 
 

• Initiating; Takes the initiative, initiates activities and achieve results. 
 

• Self-acting; Takes responsibility for the task. Structures the approach and manage the procedures 

by himself/herself. 
• Flexible; Has the ability to easily adapt to changing circumstances. Can quickly change his/her 

approach and attitude. Sees the possibilities in changes. 
• Unfaltering; Is calm, stable and controlled in stressful or pressured situations. Retains a realistic 

perspective on situations and focuses on the right things. 
• Achievement oriented; Sets high goals for herself/himself and works hard to achieve them.  Is job-focused 

and actively seeks challenges. The work results in personal satisfaction. 
• Energetic; Has the ability to work hard and spend time, energy and commitment to his/her work. 
 

• Persevering; Remains motivated and effective, despite setbacks and  disappointments. Works on 

the project until it is completed or the results are obtained. 
                                            

Social skills 
 

• Ability to co-operate; Works well in a team. Relates to them in a responsive and smooth manner. Listens, 

communicates and solves conflicts in a constructive way. 
• Relationship building; Are extroverted and socially active in professional contexts. Creates contacts and 

maintains relations. 
•  Capacity for empathy; Has the ability to place himself/herself in someone else's position or situation without 

taking over the person's feelings. 
• Oral communication skills; Speaks clearly, eloquently and engaged in individual meetings and in small and large 

groups. Listens and is responsive to the counterparty and adapts to the situation. 
• Loyal; Expresses a positive attitude to his/her work, the business and/or the organization. 

Acts in accordance with the decisions made, the business plans, goals, policies and 

guidelines. Addresses criticisms only in an appropriate context or directly with 

stakeholders or his/her superior. 
• Service-minded; Is calm, attentive and complaisant in his/her treatment. Have the interest, willingness 

and ability to help others and strive to deliver solutions. 
• Persuasive; Are good at influencing and persuading. Get others to change their views or behavior. 
 

• Cultural awareness; Values differences and understands how background, culture and group identity affect 

oneself and others. Has the ability to take this into account when decisions are made 

and actions are selected. 
 

Leadership Abilities 
 

• Leadership; Lead, motivate and provide others with the necessary authority to effectively achieve 

common goals. Coordinating groups and become a reference point for others. Creates 

commitment and  participation. 
• Explicit; Communicates in a clear manner. Ensures that the message gets through and that the 

expectations are clear to all concerned. Reminds and follows up. 
• Economical awareness;  Understand and apply business principles. Focuses on costs, revenues and efficiency 

from an economic perspective. 
• Strategic; Thinks strategically and have a broad perspective on issues. Looks at things long-

term significance, further consequences and adjusts his/her actions to this. 
• Judgment; Makes proper considerations and priorities. Considers complex information and 

different types of deference and shows sound judgment in statements, actions and 
decisions. 

• Resolute; Makes quick decisions and takes action acts based on them, despite limited 

information or difficult circumstances. Displays judgement under pressure of time. 
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Intellectual skills 

 

• Organized; Plan, organize and prioritize the work in an effective manner. Sets up and keeps 

timeframes. 
• Quality-conscious; Is thorough and well aware of the goals and quality standards. Puts a lot of emphasis 

on living up to these. 
• Creative; Frequently provides ideas and new approaches in work-related issues. Has creative 

thinking that can be applied in practice and produce results. 
• Specialist knowledge; Understands the professional aspects of the work particularly well. Continuously 

develops/maintains his/her specialist expertise. Is a knowledge resource for others. 
• Problem-solving analytical skills; Works well with complex issues. Analyze and break down problems into its 

components and  solve complex problems. 
• Numerical analytical skills; Understands numerical data. Solves numerical data quickly and accurately. 

• Linguistic analytical skills; Understands complex linguistic data, both spoken and written. Produce their own 

high-quality documents. 
 

 

 

Please write the hierarchy of the competences in the table below. 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

1 = The most important competence 

10 = The lowest ranked of the ten selected 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your participation! 
  

 

 


