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Sammanfattning	  
Kompetensförsörjning	  har	  det	  talats	  om	  allt	  sedan	  50-‐talet,	  kanske	  mer	  nu	  är	  någonsin	  i	  vår	  
globaliserade	  och	  föränderliga	  värld.	  Medvetenheten	  kring	  att	  det	  är	  personalen	  som	  utgör	  stora	  
delar	  av	  företagen	  har	  ökat.	  I	  och	  med	  detta	  blir	  kompetensförsörjningsarbetet	  en	  viktig	  del	  i	  det	  
dagliga	  arbetet.	  Men	  hur	  arbetar	  företag	  med	  detta	  att;	  hitta,	  behålla	  och	  utveckla	  personal?	  

	  
Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  undersöka	  det	  strategiska	  kompetensförsörjningsarbetet,	  utifrån	  ett	  
arbetsgivarperspektiv.	  Vi	  vill	  komma	  åt	  det	  praktiska	  arbetet	  kring	  kompetensförsörjning.	  Uppsatsen	  
syftar	  därför	  till	  att	  undersöka	  hur	  strategierna	  ser	  ut	  och	  vilka	  moment	  som	  ingår	  i	  arbetet.	  
Undersökningen	  lägger	  fokus	  på	  den	  strategiska	  kompetensplaneringen.	  Då	  vi	  ämnade	  undersöka	  
den	  strategiska	  biten	  i	  kompetensförsörjningsarbetet	  så	  fann	  vi	  det	  passande	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  
ansats	  och	  att	  intervjua	  Human	  Resources-‐	  personer	  på	  sex	  olika	  företag.	  För	  att	  få	  en	  helhetsbild	  av	  
det	  strategiska	  kompetensförsörjningsarbete	  ansåg	  vi	  att	  det	  är	  lämpligt	  att	  använda	  sig	  av	  intervju	  
som	  ansats.	  
	  
I	  resultatet	  av	  studien	  visar	  det	  sig	  att	  dessa	  sex	  företag	  har	  en	  stor	  medvetenhet	  kring	  
kompetensförsörjningsarbetet,	  det	  pågår	  kontinuerliga	  processer	  kring	  detta.	  	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord:	  Kompetensförsörjning,	  Strategisk	  kompetensförsörjning,	  Talent	  management	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Innehåll	  
Sammanfattning	  ........................................................................................................................................	  	  

1.	  Inledning	  ..............................................................................................................................................	  1	  

1.1	  Bakgrund	  .......................................................................................................................................	  1	  

1.2	  Definitioner	  ...............................................................................................................................	  2	  

1.3	  Syfte	  ..............................................................................................................................................	  2	  

1.3.1	  Frågeställningar	  ......................................................................................................................	  2	  

2.	  Teoretiska	  referensramar	  ....................................................................................................................	  3	  

2.1	  Malin	  Lindelöws	  kompetensbaserade	  personalstrategi	  ................................................................	  3	  

2.1.1	  Förberedelser	  för	  rekrytering	  .................................................................................................	  4	  

2.1.2	  Urval	  .......................................................................................................................................	  5	  

2.1.3	  Fortlöpande	  verksamhet	  ........................................................................................................	  6	  

2.2	  Magnus	  Anttilas	  kompetensförsörjning	  med	  fem	  frågor	  ..............................................................	  7	  

2.2.1	  Kartläggning	  ............................................................................................................................	  7	  

2.2.2	  Analys	  .....................................................................................................................................	  8	  

2.3	  Hanssons	  kompetens	  som	  färskvara	  .............................................................................................	  8	  

2.3.1	  De	  snabba,	  översiktliga	  analyser	  ............................................................................................	  9	  

2.3.2	  Strategiska	  analyser	  ................................................................................................................	  9	  

2.3.3	  Fortlöpande	  återkoppling	  .....................................................................................................	  11	  

2.4	  Hanssons	  kompetens	  som	  konkurrensfördel	  ..............................................................................	  11	  

2.4.1	  Forma	  ...................................................................................................................................	  11	  

2.4.2	  Matcha	  .................................................................................................................................	  11	  

2.4.3	  Utmana	  .................................................................................................................................	  12	  

2.4.4	  Köpa	  ......................................................................................................................................	  12	  

2.5	  Modellernas	  gemensamma	  knytpunkter	  ....................................................................................	  12	  

2.5.1	  Framtiden	  och	  verksamhetsmål	  ...........................................................................................	  13	  

2.5.2	  Tema	  1,	  Gemensamma	  definitioner	  och	  kärnkompetens	  ....................................................	  13	  

2.5.3	  Tema	  2,	  Visioner	  och	  kultur	  ..................................................................................................	  13	  

2.5.4	  Tema	  3,	  Nuläge	  och	  medarbetarsamtal	  ...............................................................................	  13	  

2.5.5	  Tema	  4,	  Attrahera,	  rekrytera	  och	  matcha	  ............................................................................	  14	  

2.6	  Analysmatris	  ................................................................................................................................	  14	  

3.	  Tidigare	  uppslag	  inom	  kompetensförsörjning	  ...................................................................................	  15	  

3.1	  VERVA,	  Om	  betydelsen	  av	  strategisk	  kompetensförsörjning	  ......................................................	  15	  



	  
	  

3.2	  Regeringskansliet	  och	  Näringslivsdepartementet,	  Kompetensförsörjning	  på	  arbetsmarknaden:	  
strategiska	  utvecklingstendenser	  ......................................................................................................	  15	  

3.3	  Scania	  AB	  Södertälje	  ....................................................................................................................	  16	  

3.4	  Karriärplanering	  och	  kompetensförsörjning	  i	  privat	  företag,	  kommun	  och	  region	  ....................	  16	  

3.5	  Talent	  Management,	  How	  firms	  in	  Sweden	  find	  and	  nurture	  value	  adding	  human	  resources	  ...	  17	  

3.6	  Val	  av	  tidigare	  uppslag	  om	  kompetensförsörjning	  ......................................................................	  17	  

4.	  Metod	  ................................................................................................................................................	  18	  

4.1	  Forskningsstrategi	  .......................................................................................................................	  18	  

4.2	  Intervjuguide	  och	  informationsbrev	  ............................................................................................	  18	  

4.3	  Pilotintervju	  .................................................................................................................................	  19	  

4.4	  Urval	  av	  informanter	  ...................................................................................................................	  19	  

4.5	  Presentation	  av	  företag	  och	  informanter	  ....................................................................................	  19	  

4.6	  Genomförande	  av	  intervjuer	  .......................................................................................................	  20	  

4.7	  Bearbetning	  av	  data	  ....................................................................................................................	  20	  

4.8	  Kvalitet	  ........................................................................................................................................	  21	  

4.9	  Forskningsetik	  .............................................................................................................................	  22	  

4.10	  Källkritik	  .....................................................................................................................................	  23	  

5.	  Reslutat	  och	  Analys	  ...........................................................................................................................	  24	  

5.1	  Vad	  är	  kompetensförsörjning?	  ....................................................................................................	  24	  

5.2	  Vilka	  strategier	  finns	  för	  kompetensförsörjning?	  ........................................................................	  27	  

5.2.1	  Tema	  1,	  Gemensamma	  definitioner	  och	  kärnkompetens	  ....................................................	  27	  

5.2.2	  Tema	  2,	  Visioner	  och	  kultur	  ..................................................................................................	  29	  

5.2.3	  Tema	  3,	  Nuläge	  och	  medarbetssamtal	  .................................................................................	  30	  

5.2.4	  Tema	  4,	  Attrahera,	  rekrytera	  och	  matcha	  ............................................................................	  32	  

5.3	  Vilken	  påverkan	  har	  verksamhetsmålen	  för	  kompetensförsörjningen?	  .....................................	  36	  

5.4	  Sammanfattande	  analysmatris	  ....................................................................................................	  38	  

6.	  Avslutande	  diskussion	  .......................................................................................................................	  39	  

6.1	  Egna	  slutsatser	  ............................................................................................................................	  39	  

6.2	  Metodologisk	  överläggning	  .........................................................................................................	  39	  

6.3	  Vidare	  forskning	  ..........................................................................................................................	  40	  

Referenser	  .............................................................................................................................................	  41	  

Bilagor	  .......................................................................................................................................................	  	  



1	  
	  

1.	  Inledning	  
Rätt	  man	  på	  rätt	  plats,	  personalplanering	  eller	  kompetensförsörjning.	  Kärt	  barn	  har	  många	  namn.	  
Ända	  sedan	  50-‐talet	  har	  det	  talats	  om	  detta	  och	  kanske	  mer	  nu	  än	  någonsin	  i	  det	  globaliserade	  och	  
konkurrensinriktade	  samhälle	  vi	  lever	  i.	  Idag	  är	  medvetenheten	  stor	  kring	  att	  det	  är	  personalen	  som	  
besitter	  kompetensen	  i	  företaget,	  försvinner	  personalen	  så	  försvinner	  kompetensen.	  Inom	  framför	  allt	  
tjänstesektorn	  talas	  det	  om	  att	  personalen	  är	  verksamheten	  och	  inte	  bara	  bidrar	  till	  verksamheten.	  
Företag	  måste	  inte	  bara	  hitta	  rätt	  medarbetare	  utan	  både	  behålla	  och	  utveckla	  dem	  på	  ett	  sätt	  som	  
gör	  att	  organisationen	  håller	  sig	  i	  täten	  i	  konkurrensen.	  Strategierna	  för	  att	  hitta,	  behålla	  och	  
utveckla	  personal	  är	  väsentliga	  steg	  i	  kompetensplaneringen.	  Människors	  kunskap	  och	  kompetens	  ger	  
företagen	  bättre	  förutsättningar	  att	  möta	  vår	  tids	  utmaningar	  och	  förändringar.	  Därför	  anser	  vi	  att	  
det	  strategiska	  kompetensförsörjningsarbetet	  bör	  vara	  en	  av	  Human	  Resources	  (HR)	  och	  företagens	  
viktigaste	  frågor.	  Denna	  uppsats	  ämnar	  belysa	  hur	  det	  strategiska	  arbetet	  ser	  ut	  för	  
kompetensförsörjningen	  med	  vikt	  på	  kompetensplanering,	  en	  av	  två	  huvudkategorier	  för	  
kompetensförsörjning.	  

1.1	  Bakgrund	  
I	  vår	  föränderliga	  värld	  där	  individer	  och	  företag	  står	  inför	  internationell	  konkurrens,	  snabb	  teknisk	  
utveckling	  och	  strukturomvandling	  är	  utbildning	  en	  källa	  till	  utveckling	  och	  tillväxt	  (Regeringskansliet	  
2002).	  Kvalifikationskraven	  har	  ökat	  och	  det	  blir	  allt	  viktigare	  att	  kontinuerligt	  uppgradera	  och	  
uppdatera	  kunskap	  och	  kompetens	  i	  enlighet	  med	  ett	  livslångt	  lärande.	  
Kompetensförsörjningsarbetet	  förutsätter	  en	  positiv	  inställning	  till	  utveckling,	  att	  organisationer	  lär	  
av	  omvärlden	  (Regeringskansliet	  2002).	  Vi	  vill	  undersöka	  hur	  dessa	  lärdomar	  påverkar	  det	  strategiska	  
arbetet	  med	  att	  hitta,	  behålla	  och	  utveckla	  personal.	  Därför	  blir	  det	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  
företag	  arbetar	  strategiskt	  med	  processer	  och	  personal	  för	  att	  tillgodose	  det	  behov	  som	  uppstår.	  	  
	  
Som	  redan	  nämnt	  började	  det	  på	  50-‐talet	  diskuteras	  om	  kompetensförsörjning	  men	  under	  namnet	  
PA-‐planering	  där	  fokusen	  låg	  på	  administration	  av	  rekrytering	  och	  utbildningsinsatser.	  	  
Genom	  åren	  har	  planeringen	  gått	  från	  att	  vara	  en	  ganska	  oklar	  aktivitet	  till	  att	  vara	  en	  åtgärdsstrategi	  
för	  flera	  ekonomiska	  kriser	  för	  att	  sedan	  bli	  någon	  sorts	  strategiskt	  planering	  för	  att	  säkerhetskälla	  
kompetens.	  Kompetensutveckling	  blev	  på	  80-‐talet	  ett	  populärt	  fenomen	  och	  genom	  det	  görs	  
kopplingen	  mellan	  humankapital	  och	  företagens	  verksamhetsidé.	  Fokus	  har	  varit	  allt	  från	  
gruppdynamik	  till	  motivation	  till	  belöningssystem.	  När	  lärande	  organisationer	  står	  på	  modet	  byter	  
personaladministration	  namn	  till	  Human	  Resources	  Management.	  Även	  om	  2000-‐talet	  varit	  kantat	  av	  
ekonomiska	  kriser	  världen	  över	  så	  syns	  nu	  ljuset	  i	  tunneln.	  Något	  som	  gör	  att	  den	  långsiktiga	  
strategiska	  kompetensplaneringen	  återigen	  är	  på	  agendan.	  (Granberg	  2011,	  368f)	  
	  
Det	  har	  gått	  många	  turer	  fram	  och	  tillbaka	  gällande	  vilken	  roll	  HR	  eller	  Personal	  Administration	  (PA)	  
har	  inom	  organisationer	  och	  det	  finns	  ett	  problem	  som	  många	  organisationer	  upplever;	  svårigheten	  
att	  fastställa	  konkreta	  strategier	  för	  kompetensförsörjning.	  Enligt	  en	  europeisk	  studie	  2011	  angav	  sex	  
av	  tio	  företag	  att	  de	  saknar	  en	  strategisk	  ansats	  på	  områdena	  rekrytering,	  utveckling	  och	  arbetet	  med	  
att	  behålla	  personal	  (Personal	  &	  Ledarskap	  2011	  nr	  10,	  31).	  På	  grund	  av	  den	  för	  många	  företag	  
upplevda	  problematiken	  kring	  ett	  strategiskt	  arbete	  med	  kompetensförsörjning	  valde	  vi	  därför	  att	  
undersöka	  hur	  dessa	  strategier	  kan	  se	  ut.	  Efter	  att	  ha	  studerat	  PA-‐programmet	  i	  snart	  tre	  år	  med	  en	  
mer	  teoretisk	  inriktning	  ville	  vi	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  HR-‐personer	  arbetar	  med	  de	  strategiska	  
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processerna.	  Valet	  att	  utgå	  från	  fyra	  olika	  modeller	  för	  kompetensförsörjning	  i	  stället	  för	  teorier	  blev	  
därför	  mest	  naturligt	  för	  att	  få	  en	  mer	  praktiskt	  tillämpad	  uppsats.	  

1.2	  Definitioner	  
	  
Kompetensförsörjning:	  
Kompetensförsörjning	  är	  en	  sammanfattande	  benämning	  på	  planering	  och	  åtgärder	  som	  syftar	  till	  att	  
tillgodose	  företagets	  behov	  av	  arbetskraft	  så	  väl	  kvantitativt	  som	  kvalitativ	  (Granberg	  2011,	  365).	  	  
	  
Medarbetarnas	  förmåga	  att	  lösa	  de	  uppgifter	  de	  ställs	  inför	  är	  den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  för	  varje	  
företags	  framgång	  och	  överlevnad.	  	  Kompetensförsörjning	  är	  ett	  samlingsbegrepp	  för	  hur	  företaget	  
utvecklar	  och	  säkerställer	  denna	  förmåga	  hos	  medarbetarna.	  Kompetensförsörjning	  är	  med	  andra	  
ord:	  hur	  företaget	  säkerställer	  de	  kompetensmässiga	  förutsättningarna,	  för	  att	  fungera	  i	  enighet	  med	  
verksamhetsplanen	  (Anttila	  2009,	  18).	  

Strategisk	  kompetensförsörjning	  
Strategisk	  kompetensförsörjning	  är	  en	  fortlöpande	  process	  för	  att	  säkerställa	  att	  rätt	  kompetens	  
finns	  för	  att	  nå	  verksamhetens	  mål	  och	  tillgodose	  dess	  behov	  på	  både	  kort	  och	  lång	  sikt	  (VERVA	  
2007,	  9).	  
	  
Det	  dominerande	  synsättet	  på	  strategier	  för	  kompetensförsörjning	  utgår	  från	  att	  organisationen	  med	  
hjälp	  av	  strategier	  fritt	  kan	  skapa	  sin	  framtid.	  Detta	  är	  en	  kraftigt	  förenklad	  bild	  (VERVA	  2007,	  8).	  

1.3	  Syfte	  
Denna	  studie	  ämnar	  undersöka	  det	  strategiska	  kompetensförsörjningsarbetet,	  utifrån	  ett	  
arbetsgivarperspektiv.	  Vi	  vill	  komma	  åt	  det	  praktiska	  arbetet	  kring	  kompetensförsörjning.	  Uppsatsen	  
syftar	  därför	  till	  att	  undersöka	  hur	  strategierna	  ser	  ut	  och	  vilka	  moment	  som	  ingår	  i	  arbetet.	  
Begreppet	  kompetensförsörjning	  innefattar	  två	  huvudgrupper,	  kompetensplanering	  och	  
kompetensutveckling.	  I	  undersökningen	  kommer	  fokus	  ligga	  på	  den	  strategiska	  
kompetensplaneringen.	  

1.3.1	  Frågeställningar	  
Vad	  är	  kompetensförsörjning	  för	  de	  undersökta	  organisationerna?	  
Vilka	  strategier	  finns	  för	  kompetensförsörjning	  hos	  de	  undersökta	  organisationerna?	  
Vilken	  roll	  har	  verksamhetsmålen	  för	  kompetensförsörjningen	  hos	  de	  undersökta	  organisationerna?	  
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2.	  Teoretiska	  referensramar	  
I	  detta	  avsnitt	  redogör	  vi	  för	  fyra	  olika	  modeller	  om	  kompetensförsörjning.	  Modellen	  av	  Lindelöw	  
(2008)	  är	  vår	  huvudmodell	  på	  grund	  av	  dess	  utförlighet.	  För	  att	  belysa	  olika	  delar	  av	  
kompetensförsörjningen	  och	  för	  att	  kunna	  undersöka	  ur	  mer	  än	  ett	  perspektiv	  valdes	  tre	  modeller	  till.	  
Vi	  kom	  i	  kontakt	  med	  dessa	  modeller	  genom	  att	  författarna	  återkom	  i	  många	  olika	  separata	  skrifter.	  	  

2.1	  Malin	  Lindelöws	  kompetensbaserade	  personalstrategi	  
Lindelöw	  (2008)	  beskriver	  den	  strategiska	  kompetensförsörjningen	  som	  ett	  långsiktigt	  arbete	  som	  
involverar	  flera	  nivåer	  i	  organisationen	  samt	  både	  nya	  och	  befintliga	  medarbetare.	  Vidare	  förklarar	  
Lindelöw	  (2008,	  14)	  att	  kompetensförsörjningsarbetet	  börjar	  med	  den	  viktiga	  frågan:	  Vad	  är	  det	  för	  
kompetens	  vi	  behöver	  i	  framtiden?	  Den	  bilden	  måste	  vara	  tydlig	  för	  att	  rikta	  sig	  mot	  rätt	  målgrupp,	  
rekrytera	  nya	  medarbetare,	  utveckla	  medarbetarna	  så	  att	  de	  kan	  möta	  nya	  utmaningar	  och	  att	  
strategiskt	  arbeta	  för	  att	  behålla	  rätt	  medarbetare.	  	  
	  
Modellen	  kompetensbaserad	  personalstrategi	  är	  ett	  strukturerat	  verktyg,	  med	  stöd	  i	  beprövade	  
metoder1,	  som	  hjälper	  till	  att	  kartlägga	  vad	  som	  får	  en	  person	  att	  lyckas	  i	  sin	  befattning,	  och	  den	  
utvärderar	  i	  vilken	  grad	  möjliga	  eller	  befintliga	  medarbetare	  lever	  upp	  till	  detta.	  Genom	  att	  eliminera	  
subjektiviteten	  och	  låta	  de	  objektiva	  kraven	  bestämma	  vem	  som	  får	  jobbet	  gör	  att	  arbetsplatserna	  
blir	  mer	  öppna	  för	  olikheter	  och	  mer	  rationella	  och	  effektiva.	  (Lindelöw	  2008,	  14f).	  
	  
Modellen	  Malin	  Lindelöw	  (2008)	  redogör	  i	  boken	  Kompetensbaserad	  personalstrategi	  -‐	  Hur	  du	  tar	  
reda	  på	  vad	  organisationen	  behöver,	  bemannar	  den	  rätt	  och	  utvecklar	  den	  inför	  framtiden	  har	  14	  
steg	  som	  delas	  in	  i	  tre	  huvudrubriker,	  förberedelser	  för	  rekrytering,	  urval	  och	  fortlöpande	  
verksamhet.	  Det	  är	  en	  modell	  som	  jobbar	  utifrån	  verksamhetsmål,	  målen	  delas	  in	  i	  delmål	  som	  utgör	  
ansvarsområden	  för	  olika	  befattningar.	  Beskrivningarna	  av	  befattningarna	  är	  de	  arbetsuppgifter	  som	  
ingår	  för	  att	  klara	  målen.	  Krav	  identifieras;	  utbildning,	  erfarenhet,	  kunskap	  och	  kompetens	  för	  att	  
sedan	  avgöra	  om	  det	  som	  efterfrågas	  finns	  i	  organisationen	  eller	  om	  en	  rekrytering	  behövs.	  Nedan	  
följer	  en	  grundligare	  beskrivning	  av	  de	  14	  stegen	  i	  Lindelöws	  modell	  (2008).	  	  

Förberedelser	  för	  rekrytering	  
1. Identifiering	  av	  rekryteringsbehov	  och	  bakgrundsanalys	  
2. Behovsanalys	  genom	  formulerande	  av	  en	  mål-‐	  och	  ansvarsbeskrivning	  och	  kravspecifikation	  
3. Formulerande	  av	  ansökningsformulär	  eller	  strukturerat	  CV	  
4. Medieval	  och	  annonsering	  

Urval	  
5. Att	  ta	  emot	  ansökningar	  
6. Gallring	  
7. Första	  intervjuerna	  
8. Ytligare	  intervjuer,	  tester	  eller	  personbedömningar	  
9. Referenstagning	  
10. Beslut	  och	  förhandling	  

Fortlöpande	  utveckling	  
11. Introduktion	  av	  nyanställda	  
12. Uppföljning	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Testat	  på	  ett	  30-‐tal	  företag	  av	  olika	  storlekar.	  Privata,	  kommunala	  och	  statliga	  verksamheter	  (Lindelöw	  2008,	  53).	  
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13. Medarbetssamtal,	  coachning	  och	  andra	  utvecklingsinsatser	  
14. Lönesamtal,	  lönesättning	  och	  andra	  belöningssystem	  som	  främjar	  utveckling	  

	  
2.1.1	  Förberedelser	  för	  rekrytering	  

Steg	  1,	  Identifiering	  av	  rekryteringsbehov	  och	  bakgrundanalys	  
Processen	  startar	  med	  att	  ett	  behov	  av	  rekrytering	  uppstår.	  Då	  bör	  företaget	  reflektera	  över	  vart	  de	  
är	  på	  väg	  i	  framtiden,	  ska	  en	  exakt	  likadan	  tjänst	  tillsättas	  eller	  ska	  några	  omstruktureringar	  
genomföras.	  ”Om	  man	  inte	  vet	  hur	  befattningen	  ska	  se	  ut	  är	  det	  svårt	  att	  rekrytera	  rätt	  
medarbetare”	  (Lindelöw	  2008,	  63).	  
	  Bakgrundsanalysen	  ska	  svara	  på	  dessa	  frågor:	  

• Vilka	  förändringar	  står	  vi	  inför?	  
• Vilka	  arbetsområden	  kommer	  att	  öka	  framöver,	  vilka	  kommer	  att	  minska?	  Leder	  det	  till	  

sammanslagning	  eller	  uppdelning	  av	  avdelning?	  
• Vilken	  kompetens	  finns	  idag?	  
• Vilka	  utvecklingsvägar	  ger	  vi	  för	  den	  nuvarande	  personalstyrkan	  med	  hänsyn	  till	  deras	  

förutsättningar	  och	  önskemål?	  
• Hur	  vill	  vi	  att	  framtiden	  ska	  se	  ut?	  (Lindelöw	  2008,26f)	  

	  

Steg	  2,	  Behovsanalys	  genom	  formulerande	  av	  en	  mål-‐	  och	  ansvarsbeskrivning	  och	  
kravspecifikation	  
Vem	  gör	  behovsanalysen?	  Lindelöw	  (2008,	  66)	  föredrar	  att	  en	  rekryteringsgrupp	  bestående	  av	  
befattningens	  alla	  kontaktytor	  är	  det	  mest	  optimala,	  för	  att	  komma	  åt	  olika	  perspektiv;	  överordnade,	  
underordnade,	  nuvarande	  eller	  liknande	  befattnings	  åsikt,	  eventuella	  kunder	  eller	  mottagare	  av	  en	  
tjänst	  och	  eventuella	  representanter	  från	  andra	  viktiga	  delar	  av	  organisationen.	  Tankesättet	  att	  “det	  
handlar	  mer	  om	  vart	  vi	  är	  på	  väg	  än	  vart	  vi	  befinner	  oss”	  måste	  genomsyra	  hela	  processen	  (Lindelöw	  
2008,	  68).	  Behovsanalysen	  har	  två	  steg,	  mål-‐	  och	  ansvarsbeskrivning	  och	  en	  kravspecifikation.	  Den	  
första	  behandlar	  befattningen	  isig	  och	  den	  andra	  vilken	  typ	  av	  person	  det	  är	  företaget	  söker.	  	  
	  
Mål-‐	  och	  ansvarsbeskrivningen	  utgår	  från	  de	  mål	  som	  verksamheten	  har,	  de	  målen	  bryts	  sedan	  ner	  i	  
delmål	  för	  den	  specifika	  befattningen.	  Båda	  målstegen	  är	  på	  en	  generell	  nivå	  och	  sammanfattar	  
själva	  syftet	  med	  befattningen.	  Tillbaka	  till	  det	  Lindelöw	  (2008,	  63)	  nämnde	  “Om	  man	  inte	  vet	  hur	  
befattningen	  ska	  se	  ut	  är	  det	  svårt	  att	  rekrytera	  rätt	  medarbetare”.	  Att	  definiera	  vad	  det	  är	  
befattningen	  ska	  göra	  utifrån	  målen	  gör	  det	  lättare	  att	  i	  nästa	  steg	  identifiera	  de	  krav	  på	  kunskaper	  
och	  kompetenser	  som	  ska	  ställas	  på	  personen.	  De	  övergripande	  målen	  ska	  översättas	  till	  tydliga	  och	  
konkreta	  arbetsuppgifter.	  
	  
Kravspecifikationen	  behandlar	  som	  redan	  nämnt	  de	  kraven	  som	  ställs	  på	  personen	  som	  söker	  
befattningen.	  Man	  kan	  utgå	  från	  sex	  frågeställningar:	  utbildning,	  erfarenhet,	  kunskap,	  kompetens,	  
intresse	  och	  utvecklingspotential	  samt	  praktiska	  förutsättningar	  och	  övriga	  krav.	  Nedan	  följer	  en	  
kortare	  beskrivning	  utav	  några	  av	  de	  sex	  frågeställningarna.	  Kunskapsfrågan	  ska	  behandlas	  separat	  
från	  formell	  utbildning	  och	  tidigare	  erfarenhet,	  det	  kan	  vara	  kunskapen	  om	  ett	  visst	  program	  eller	  ett	  
språk.	  Enligt	  Lindelöw	  (2008,	  79)	  är	  kompetenskravet	  den	  svåraste	  och	  mest	  komplicerade	  
frågeställningen,	  det	  förutsätter	  att	  både	  rekryteringsgruppen	  och	  organisationen	  definierar	  alla	  
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begrepp	  lika.	  Vidare	  menar	  Lindelöw	  (2008,	  52)	  att	  om	  man	  inte	  arbetar	  utifrån	  gemensamma	  
definitioner	  kan	  man	  komma	  att	  tala	  om	  olika	  saker.	  Hon	  ger	  ett	  exempel	  på	  “analytisk	  förmåga”	  där	  
en	  person	  tycker	  att	  det	  betyder	  att	  tänka	  logiskt	  och	  en	  annan	  tänker	  att	  det	  handlar	  om	  att	  lösa	  
matematiska	  problem.	  Intresse	  och	  utvecklingspotential	  utgår	  från	  hur	  målen	  ser	  ut	  i	  framtiden,	  vilka	  
förväntade	  utvecklingar	  finns	  och	  hur	  påverkar	  det	  kompetensbehovet?	  I	  relation	  till	  vilken	  
förväntning	  den	  arbetssökande	  har	  på	  utveckling	  och	  hur	  ser	  den	  arbetssökande	  intresse	  ut?	  Om	  de	  
två	  förväntningarna	  matchar	  är	  chansen	  stor	  att	  organisation	  och	  medarbetare	  kan	  växa	  tillsammans.	  

Steg	  3,	  Formulerande	  av	  ansökningsformulär	  eller	  strukturerat	  CV	  
En	  av	  fördelarna	  med	  att	  ha	  ett	  ansökningsformulär	  eller	  ett	  strukturerat	  CV	  som	  ansökande	  får	  
skicka	  efter	  eller	  fylla	  i	  på	  internet	  gör	  att	  det	  läggs	  ned	  mer	  tid	  än	  det	  tar	  att	  skicka	  in	  den	  vanliga	  
standardansökningen.	  Dessutom	  ökar	  chansen	  att	  den	  informationen	  man	  efterfrågar	  faktiskt	  finns	  
med.	  När	  man	  ska	  gallra	  mellan	  ansökningarna	  är	  detta	  format	  även	  ur	  en	  effektivitetssynpunkt	  
fördelaktigt.	  (Lindelöw	  2008,	  28).	  

Steg	  4,	  Medieval	  och	  annonsering	  
Hur	  får	  vi	  rätt	  personer	  att	  söka	  och	  vart	  finns	  vår	  målgrupp?	  Som	  svar	  på	  frågeställningen	  krävs	  
kunskap	  om	  vilka	  målgruppens	  massmedier	  är,	  söker	  målgruppen	  själva	  jobb	  aktivt	  eller	  måste	  vi	  
söka	  upp	  dem?	  Vilken	  typ	  av	  annons	  fungerar	  bäst	  med	  målgruppen	  och	  vad	  vill	  företaget	  förmedla?	  
(Lindelöw	  2008,	  106ff).	  

2.1.2	  Urval	  

Steg	  5,	  Att	  ta	  emot	  ansökningar	  
När	  antagningarna	  tagits	  emot	  bör	  ett	  standardiserat	  svar	  ges	  till	  den	  sökande	  för	  att	  upprätta	  en	  
god	  start	  på	  kommunikationen.	  Även	  om	  den	  sökande	  inte	  får	  jobbet	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  
upplevs	  som	  seriöst	  och	  engagerat.	  (Lindelöw	  2008,	  28)	  

Steg	  6,	  Gallring	  
Utgångspunkten	  för	  gallringen	  är	  kravspecifikationen,	  genom	  den	  identifierar	  man	  urvalskriterier.	  
Hårda	  fakta	  ligger	  i	  fokus	  så	  som	  utbildning	  och	  erfarenhet	  ibland	  även	  kunskap.	  Ju	  tydligare	  kraven	  
är	  och	  hur	  väl	  de	  kommunicerats	  till	  de	  sökande	  desto	  effektivare	  blir	  gallringen.	  (Lindelöw	  2008,	  
120)	  

Steg	  7,	  Första	  intervjuerna	  
Intervjutillfället	  är	  till	  för	  att	  undersöka	  valda	  kriterier	  utifrån	  kravspecifikationen,	  de	  vanligaste	  berör	  
kunskap.	  Men	  intervjun	  är	  inte	  bara	  till	  för	  det,	  utan	  har	  även	  en	  ömsesidig	  karaktär,	  sökande	  och	  
personer	  från	  organisationen	  får	  en	  chans	  att	  se	  hur	  väl	  de	  passar	  ihop.	  Lindelöw	  (2008,	  134)	  
förespråkar	  en	  strukturerad	  intervju	  för	  att	  lättare	  kunna	  jämföra	  kandidater	  mot	  varandra,	  det	  gör	  
att	  ovidkommande	  information	  sållas	  bort	  och	  ett	  mer	  grundligt	  beslut	  kan	  tas.	  Som	  tidigare	  nämnts	  
utgår	  intervjun	  från	  kravspecifikationen,	  frågorna	  som	  ställs	  ska	  vara	  direkt	  kopplade	  till	  de	  
“begrepp”	  som	  rekryteringsgruppen	  valt	  ut	  som	  de	  viktigaste,	  där	  den	  sökandes	  styrkor	  och	  
svagheter	  ska	  diskuteras	  och	  dessutom	  kopplas	  till	  resultat	  den	  sökande	  uppnått	  och	  återkoppling	  
personen	  tidigare	  fått.	  	  
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Bedömningsmatrisen	  
När	  intervjun	  är	  klar	  ska	  en	  bedömning	  av	  varje	  sökande	  genomföras.	  För	  varje	  kriterium	  kan	  de	  
sökande	  få	  en	  skattning	  i	  from	  av	  siffra,	  skalstegen	  är	  valfritt,	  beroende	  på	  hur	  bra	  de	  lever	  upp	  till	  
definitionen	  av	  begreppen.	  Genom	  bedömningsmatrisen	  kan	  de	  sökandes	  styrkor	  och	  svagheter	  
jämföras	  med	  siffror.	  (Lindelöw	  2008,150)	  

Steg	  8,	  Ytligare	  intervjuer,	  tester	  eller	  personbedömningar	  
Vid	  den	  första	  intervjun	  kan	  hända	  att	  alla	  kompetensbaserade	  frågor	  inte	  hinns	  med	  vid	  det	  tillfället,	  
det	  kan	  göra	  en	  andra	  intervju	  aktuell	  (Lindelöw	  2008,	  145).	  Det	  finns	  en	  rad	  tester	  som	  kan	  
användas	  vid	  rekryteringstillfället,	  både	  så	  kallade	  arbetstester	  och	  personlighets	  tester.	  Lindelöw	  
(2008)	  tar	  upp	  ett	  flertal	  olika	  men	  då	  uppsatsen	  ämnar	  ta	  reda	  på	  strategier	  så	  nämns	  tester	  bara	  
som	  ett	  moment	  och	  ingen	  vidare	  utveckling	  om	  huruvida	  vilka	  specifika	  tester	  som	  finns.	  

Steg	  9,	  Referenstagning	  
Det	  vanligaste	  sättet	  att	  ta	  referenser	  i	  Sverige	  är	  genom	  ett	  telefonsamtal,	  vilket	  gör	  att	  det	  faktiskt	  
handlar	  om	  en	  intervju.	  Vid	  utförandet	  av	  telefonintervjun	  gäller	  det	  att	  komma	  ihåg	  att	  det	  är	  
referentens	  subjektiva	  beskrivning	  och	  även	  ha	  i	  åtanke	  att	  definitioner	  av	  egenskaper	  ser	  olika	  ut	  för	  
olika	  personer.	  Efter	  intervjun	  måste	  en	  bedömning	  och	  analys	  av	  referenten	  utföras,	  den	  egna	  
personligheten	  färgar	  uttryck.	  Det	  är	  en	  svår	  uppgift	  men	  med	  en	  medvetenhet	  kring	  detta	  göra	  att	  
slutsatserna	  blir	  mer	  nyanserade.	  (Lindelöw	  2008,	  150ff)	  

Steg	  10,	  Beslut	  och	  förhandling	  
Bedömningsmatrisen	  kan	  komma	  att	  uppdateras	  efter	  referenser	  och	  tester,	  de	  nya	  resultaten	  förs	  
därför	  in	  i	  matrisen.	  Bedömningsmatrisen	  strukturerar	  och	  sammanfattar	  alltså	  skattningarna	  som	  
genomförts	  men	  den	  tar	  inte	  beslutet	  åt	  oss.	  Matrisen	  har	  snarare	  en	  vägledande	  funktion	  och	  en	  
bra	  grund	  till	  andra	  områden	  som	  måste	  tas	  i	  beaktning	  när	  det	  kommer	  till	  den	  
mångmiljoninvestering	  en	  rekrytering	  är.	  (Lindelöw	  2008,	  182ff)	  

2.1.3	  Fortlöpande	  verksamhet	  

Steg	  11,	  Introduktion	  av	  nyanställda	  
Lindelöw	  (2008,	  198)	  menar	  att	  introduktionen	  ska	  vara	  personlig	  men	  ändå	  standardiserad.	  Förutom	  
att	  den	  nya	  medarbetaren	  ska	  känna	  sig	  välkommen	  ska	  tydliga	  mål	  för	  den	  första	  tiden	  finnas,	  mål	  
som	  oftast	  rör	  resultat	  till	  organisationen.	  

Steg	  12,	  Uppföljning	  
De	  bestämda	  målen	  ska	  följas	  upp	  efter	  cirka	  fem	  månader	  i	  samband	  med	  att	  provanställningen,	  om	  
sådan	  finns,	  kanske	  ska	  övergå	  till	  en	  tillsvidaretjänst.	  Om	  rekryteringen	  varit	  lyckad	  anser	  Lindelöw	  
(2008,	  200)	  att	  rekryteringsgruppen	  ska	  analysera	  och	  reflektera	  över	  framgångfaktorerna	  för	  att	  
effektivisera	  nästa	  process.	  	  	  

Steg	  13,	  Medarbetssamtal,	  coachning	  och	  andra	  utvecklingsinsatser	  
Medarbetssamtalet	  bör	  utgå	  från	  kravspecifikationen	  eller	  de	  kärnkompetenser	  som	  organisationen	  
genom	  gemensamma	  definitioner	  tagit	  fram.	  De	  ska	  utvärdera	  redan	  satta	  mål	  och	  även	  resultera	  i	  
nya	  utvecklingsmöjligheter.	  För	  att	  samtalen	  ska	  vara	  kopplade	  till	  aktuella	  organisationsförändringar	  
bör	  samtalen	  ske	  med	  6	  månaders	  mellanrum.	  Tydlighet	  bidrar	  till	  effektivitet	  och	  för	  samtalens	  
trovärdighet	  ska	  de	  vara	  kopplade	  till	  belöningar,	  vanligaste	  är	  lön.	  (Lindelöw	  2008,	  204-‐218)	  
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Steg	  14,	  Lönesamtal,	  lönesättning	  och	  andra	  belöningssystem	  som	  främjar	  utveckling	  
Kopplingen	  mellan	  mål	  och	  lön,	  alltså	  individuell	  lönesättning,	  bidrar	  till	  en	  tydlig	  förväntan	  från	  
företaget	  sida	  och	  lättare	  för	  medarbetare	  att	  förhålla	  sig	  till	  deras	  mål	  (Lindelöw	  2008,	  219).	  
Företaget	  måste	  kommunicera	  lönepolitiken	  så	  den	  blir	  rak,	  rättvisefrågor	  som	  att	  lika	  kvalificerade	  
jobb	  bör	  finnas	  inom	  ett	  rimligt	  lönespann	  är	  viktigt.	  Företaget	  bör	  däremot	  tillåta	  lönen	  att	  vara	  
relativt	  individuell.	  (Lindelöw	  2008,	  220f)	  

2.2	  Magnus	  Anttilas	  kompetensförsörjning	  med	  fem	  frågor	  
Magnus	  Anttila	  (1999)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Kompetensförsörjningen	  –	  företagets	  viktigaste	  process	  att	  
kompetensförsörjning	  är	  ett	  samlingsbegrepp	  för	  hur	  företaget	  utvecklar	  och	  säkerställer	  
medarbetarnas	  förmåga	  att	  lösa	  de	  uppgifter	  de	  ställs	  inför.	  Anttila	  (1999,	  43)	  menar	  att	  en	  av	  de	  
viktigaste	  förutsättningarna	  för	  en	  effektiv	  kompetensförsörjning	  är	  en	  gemensam	  syn	  hos	  ledning	  
och	  medarbetare	  på	  kompetenskrav,	  befintlig	  kompetens,	  aktuella	  behov	  och	  prioriteringar.	  Vidare	  
förklarar	  han	  att	  det	  uppnås	  genom	  ett	  väl	  fungerande	  arbete	  med	  planeringen	  av	  
kompetensförsörjningen.	  I	  praktiken	  menar	  Anttila	  (1999)	  att	  det	  är	  så	  enkelt	  som	  att	  besvara	  fem	  
olika	  frågor.	  Nedan	  redovisas	  Anttilas	  modell	  med	  en	  grundligare	  beskrivning.	  
	  
Dessa	  fem	  frågor	  styr	  hela	  kompetensförsörjningsprocessen	  enligt	  Anttila	  (1999).	  	  

• Vilka	  förändringar	  står	  vi	  inför?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Omvärldsutveckling	  och	  verksamhetsplan)	  
• Vilken	  kompetens	  behöver	  vi?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Kompetenskrav)	  
• Vilken	  kompetens	  har	  vi?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Nuläge)	  
• Hur	  kan	  vi	  skaffa	  den	  kompetens	  vi	  saknar?	  	  	  	  (Analys	  och	  utvecklingsplan)	  
• Är	  vi	  på	  rätt	  väg?	  	  

Hur	  frågorna	  besvaras	  bestämmer	  standarden	  och	  effektiviteten	  på	  processen.	  Anttila	  (1999,	  42)	  
delar	  upp	  kompetensförsörjning	  i	  två	  huvudgrupper,	  kompetensplanering	  och	  kompetensutveckling	  i	  
denna	  uppsats	  ligger	  fokus	  på	  kompetensplaneringen.	  Anttila	  säger	  att	  planeringens	  kvalitet	  avgör	  i	  
vilken	  mån	  det	  finns	  förutsättningar	  för	  och	  möjligheter	  att;	  prioritera	  rätt	  områden	  och	  målgrupper,	  
välja	  de	  mest	  effektiva	  åtgärderna	  för	  att	  höja	  kompetensen	  och	  följa	  upp	  genomförda	  åtgärder.	  
Kompetensplanering	  innehåller	  kartläggning	  av	  kompetens,	  analys	  av	  kompetens	  och	  planering	  av	  
hur	  och	  vilken	  kompetens	  som	  skall	  utvecklas.	  	  

2.2.1	  Kartläggning	  
Syftet	  med	  kartläggningen	  av	  kompetens	  och	  utvecklingen	  av	  kompetens	  är	  att	  tydliggöra	  vilken	  
kompetens	  som	  krävs	  och	  skapa	  ett	  kollektivt	  synsätt	  på	  detta	  med	  utgångsläge	  i	  omvärldsutveckling,	  
företagets	  verksamhetsplan	  och	  –	  strategier.	  Frågorna	  som	  Anttila	  (1999,	  42f)	  menar	  att	  man	  ska	  
besvara	  när	  man	  talar	  om	  kartläggningen	  är;	  	  

• Vilka	  förändringar	  står	  vi	  inför?	  (Omvärldsutveckling	  och	  verksamhetsplan)	  
Att	  följa	  och	  förstå	  de	  förändringar	  som	  sker	  både	  utanför	  och	  i	  företaget	  är	  en	  central	  fråga	  i	  
processen,	  och	  framför	  allt	  omsätta	  de	  förändringarna	  till	  konkreta	  förändringar	  i	  kompetenskraven.	  
Antilla	  (1999,	  47)	  menar	  att	  för	  att	  processen	  ska	  vara	  möjlig	  måste	  vissa	  förutsättningar	  vara	  
tillgodosedda.	  Ledningen	  måste	  förstå	  värdet	  av	  arbetet,	  yttre	  förutsättningar.	  Inre	  förutsättningar	  
angår	  de	  personer	  som	  ska	  utföra	  processen,	  deras	  förhållningssätt	  ska	  vara	  utvecklingsorienterat,	  de	  
måste	  ha	  kännedom	  om	  verksamheten	  samt	  ha	  ett	  intresse	  och	  en	  förståelse	  för	  de	  förändringar	  
som	  påverkar	  kompetensen	  hos	  organisation	  och	  medarbetare.	  Den	  viktigaste	  inre	  förutsättningen	  
gäller	  förmågan	  att	  förklara	  vikten	  av	  arbetet	  gentemot	  ledning,	  ledare	  och	  medarbetare.	  “Förmågan	  
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att	  översätta	  omvärldsförändringar	  och	  verksamhetsplaner	  i	  begripliga	  och	  praktiskt	  användbara	  
kompetenskrav	  är	  med	  andra	  ord	  nyckeln	  för	  att	  knyta	  samman	  strategierna	  med	  
kompetensutveckling”	  (Anttila	  1999,	  48).	  	  

• Vilken	  kompetens	  behöver	  vi?	  (Kompetenskrav)	  
Det	  leder	  oss	  in	  på	  den	  enligt	  Anttila	  (1999)	  	  oundvikliga	  diskussionen	  om	  kompetens	  och	  dess	  
definition.	  Det	  Anttila	  vill	  komma	  åt	  är,	  definitionen	  av	  kompetens	  ger	  olika	  uttryck	  rent	  praktiskt,	  
och	  det	  är	  hur	  företag	  använder	  eller	  översätter	  kompetens	  till	  praktik	  som	  är	  nyckeln.	  Antillas	  (1999,	  
49)	  definition	  grundar	  sig	  i	  den	  Svenska	  Akademins	  ordlista	  och	  han	  vill	  skilja	  på	  funktionell	  
kompetens	  och	  formell	  kompetens.	  Där	  det	  första	  innebär	  den	  informella	  skickligheten	  och	  den	  
andra	  liknar	  han	  som	  “behörighet”,	  den	  är	  absolut:	  antingen	  har	  du	  den	  eller	  inte.	  För	  att	  bedöma	  
hur	  en	  specifik	  definition	  av	  kompetens	  kan	  användas	  praktiskt	  i	  kompetensförsörjningen	  bör	  man	  
testa	  de	  mot	  fem	  områden	  (Anttila	  1999,	  57f).	  Vidare	  väljer	  Anttila	  (1999,	  64)	  därför	  att	  definiera	  
kompetens	  som	  -‐	  förmågan	  att	  lösa	  en	  uppgift.	  Definitionen	  leder	  till;	  en	  gemensam	  syn	  på	  
kompetens,	  gör	  det	  möjligt	  att	  mäta	  kompetens,	  underlättar	  analysen	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  styra	  
kompetensutvecklingen	  till	  rätt	  områden..	  	  

• Vilken	  kompetens	  har	  vi?	  (Nuläge)	  
Väl	  beskrivna	  kompetenskrav	  och	  en	  gemensam	  syn	  på	  dessa	  är	  nödvändigt	  för	  en	  effektiv	  
kompetensförsörjning.	  För	  att	  kunna	  prioritera	  på	  vilka	  områden	  kompetensen	  behöver	  utvecklas	  
måste	  den	  befintliga	  kompetensen	  vara	  kartlagd,	  och	  de	  måste	  synligöras	  i	  förhållande	  till	  fastställda	  
krav.	  Det	  finns	  olika	  sätt	  att	  göra	  det	  rent	  praktiskt,	  Anttila	  (1999)	  använder	  sig	  av	  en	  gap-‐figur.	  
Personalen	  självskattar	  sig	  och	  sen	  skattar	  en	  referensgrupp	  samma	  uppgifter,	  kurvorna	  jämförs	  och	  
det	  utgör	  kartläggningen.	  Anttila	  (1999,	  91)	  skriver	  att	  det	  finns	  många	  sätt	  att	  genomföra	  detta	  
moment	  på	  men	  det	  viktigaste	  är	  att	  man	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  kan	  presentera	  det	  för	  ledning,	  ledare	  
och	  medarbetare.	  	  	  

2.2.2	  Analys	  
Syftet	  med	  analysen	  är	  att	  utvärdera	  effekten	  av	  tidigare	  prioriteringar	  och	  utvecklingsinsatser,	  följa	  
upp	  mål	  samt	  att	  prioritera	  nya	  områden	  och	  behov.	  Frågorna	  som	  ställs	  då	  är:	  	  

• Hur	  kan	  vi	  skaffa	  den	  kompetens	  vi	  saknar?	  (Analys	  och	  utvecklingsplan)	  
Utifrån	  gap-‐figuren	  som	  tidigare	  nämnts	  ska	  de	  personer	  som	  löser	  uppgifterna,	  prioritera	  de	  
uppgifter	  som	  är	  viktiga	  för	  den	  personliga	  och	  yrkesmässiga	  utvecklingen.	  Närmsta	  chefen	  gör	  
samma	  sak	  och	  båda	  reflekterar	  över	  de	  förutsättningar	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  utvecklingen	  möjlig.	  
Utifrån	  ledningens	  strategier	  gör	  även	  den	  personen	  som	  leder	  kompetensförsörjningen	  en	  
prioritering	  som	  sedan	  presenteras	  för	  ledningen.	  Det	  är	  i	  slutändan	  ledningen	  som	  gör	  de	  avgörande	  
prioriteringarna.	  Genom	  kartläggning	  och	  analys	  formas	  slutprodukten	  av	  kompetensplaneringen,	  
utvecklingsplanen.	  Det	  är	  utvecklingsplanen	  som	  är	  det	  styrande	  verktyget,	  och	  kan	  gälla	  enskild	  
individ	  eller	  en	  hel	  organisation	  och	  ska	  beröra:	  områden,	  målgrupp,	  behov,	  mål	  och	  aktiviteter	  
(Anttila	  1999,	  105-‐128).	  

• Är	  vi	  på	  rätt	  väg?	  	  
Frågan	  rör	  uppföljning	  utav	  genomförd	  planering	  och	  återkopplar	  hur	  tidigare	  utvecklingsplaner	  
fungerat.	  Därför	  förklaras	  denna	  punkt	  inte	  närmare.	  

2.3	  Hanssons	  kompetens	  som	  färskvara	  	  
Kompetens	  är	  en	  färskvara	  som	  påverkas	  av	  både	  förändringar	  i	  omvärlden	  som	  ett	  företag	  möter	  
och	  av	  förändringar	  företagets	  och	  dess	  medarbetares	  situation	  och	  behov	  (Hansson	  2005,	  163).	  
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Hansson	  (2005,	  169)	  redogör	  för	  tre	  olika	  syften	  till	  att	  kartläggning	  av	  kompetens	  genomförs,	  det	  
första	  av	  tre	  syften	  ger	  underlag	  till	  att	  göra	  en	  bedömning	  av	  möjlighet	  och	  hot	  i	  den	  aktuella	  
affärssituationen	  och	  för	  detta	  krävs	  snabba	  översiktliga	  analyser.	  Den	  andra	  strategin	  är	  strategiska	  
analyser	  där	  handlar	  det	  om	  att	  få	  fram	  detaljerade	  underlag	  för	  specifika	  åtgärder	  inom	  
kartläggningen	  av	  kompetens.	  Det	  tredje	  syftet	  är	  fortlöpande	  återkoppling	  vilket	  berör	  genomförda	  
arbetsuppgifter	  och	  uppnådda	  resultat	  (Hansson	  2005,	  169).	  
	  
2.3.1	  De	  snabba,	  översiktliga	  analyserna	  

Företagets	  affärer	  och	  resultat	  
Den	  samlade	  ledningsinformationen	  och	  ledningsarbetet	  i	  ett	  företag	  kan	  ge	  många	  signaler	  av	  vad	  
som	  sker.	  Dessa	  signaler	  kan	  utläsas	  av	  strategiska	  planer,	  budget	  och	  resultatrapporter.	  Det	  gäller	  i	  
ett	  företag	  att	  försöka	  förstå	  de	  svaga	  signalerna	  i	  företaget,	  det	  finns	  avgörande	  skeenden	  som	  kan	  
tolkas	  eller	  utläsas	  mellan	  raderna	  menar	  Hansson	  (2005,	  170).	  

Personalrapporter	  
Genom	  att	  ha	  ett	  bra	  personaladministrativt	  system	  där	  det	  är	  möjlig	  att	  få	  viktiga	  signaler	  från	  
medarbetarnas	  kompetens	  och	  deras	  vilja	  att	  utnyttja	  den	  kompetensen	  och	  även	  viljan	  att	  förbättra	  
den.	  (Hansson	  2005,	  171f)	  

Kompetensaudit	  
En	  kompetensaudit	  är	  en	  årlig	  systematisk	  genomgång	  av	  kompetensen	  hos	  en	  enhet	  eller	  hos	  en	  
nyckelgrupp	  av	  medarbetare.	  Det	  blir	  ett	  forum	  för	  ansvariga	  chefer	  att	  beskriva	  sin	  situation	  och	  vad	  
som	  planeras	  för	  VD	  och	  personalchef.	  (Hansson	  2005,	  172)	  
	  
En	  audit	  ger	  insyn	  i	  ett	  företags	  respektive	  avdelnings	  kompetensförsörjning	  när	  det	  gäller	  
medvetenhet,	  realism	  och	  resultat.	  Det	  kan	  också	  ge	  ett	  underlag	  för	  diskussion	  om	  affärsutveckling	  
utifrån	  kompetens.	  Räcker	  vår	  kompetens	  till?	  Vilka	  affärer	  är	  möjliga	  och	  vilka	  måste	  vi	  vänta	  på?	  
Hur	  många	  gånger	  har	  vi	  fått	  avstå	  affärsmöjligheter	  på	  grund	  av	  att	  kompetensförsörjningen	  varit	  en	  
trång	  sektor?	  Hansson	  (2005,	  172)	  skriver	  att	  dessa	  frågor	  eller	  genomgångar	  är	  av	  stor	  betydelse	  i	  
ett	  aktivt	  arbete	  med	  kompetensförsörjning.	  En	  komplett	  audit	  omfattar	  ett	  företags	  alla	  
kompetenstillgångar	  i	  form	  av	  medarbetares	  kompetens,	  företagets	  kompetens	  i	  form	  av	  så	  kallat	  
strukturkapital	  och	  tillgångar	  i	  form	  av	  kundbas,	  varumärke,	  patent	  m.m.	  Alla	  dessa	  mer	  eller	  mindre	  
svårmätta	  tillgångar	  samverkar,	  och	  den	  gemensamma	  nämnaren	  kan	  bli	  en	  specifik	  kärnkompetens	  
för	  företaget	  (Hansson	  2005,	  172f).	  
	  
2.3.2	  Strategiska	  analyser	  
Det	  behövs	  även	  fler	  kontinuerliga	  analyser	  i	  företaget	  anser	  Hansson	  (2005,	  174)	  dessa	  kan	  ske	  i	  
olika	  former	  så	  som	  imageundersökningar,	  konkurrensanalys,	  medarbetarundersökning,	  
kompetensanalys,	  kulturanalys	  och	  läranalys.	  

Imageundersökning	  
Hur	  ett	  företag	  uppfattas,	  den	  imagen	  och	  det	  rykte	  företaget	  förmedlar	  har	  påverkan	  på	  
möjligheten	  att	  rekrytera	  och	  behålla	  medarbetar	  i	  företaget.	  Profilundersökningar	  eller	  liknande	  
metoder	  kan	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  fatt	  på	  attityder	  i	  företaget.	  Företaget	  kan	  även	  vid	  
anställningsintervjuer	  eller	  personalavgångar	  ta	  reda	  på	  vad	  det	  finns	  för	  inställningar	  till	  företaget.	  
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En	  annan	  metod	  för	  ett	  företag	  att	  analysera	  vad	  företaget	  har	  för	  image	  är	  att	  analysera	  urvalet	  av	  
sökande	  när	  företaget	  har	  annonserat	  ut	  en	  ny	  tjänst,	  där	  kan	  man	  vid	  en	  noggrannare	  analys	  se	  
vilket	  rykte	  företaget	  har	  som	  arbetsgivare.	  (Hansson	  2005,	  174f)	  

Konkurrentanalys	  
En	  väsentlig	  faktor	  gällande	  företagets	  arbetsmarknad	  är	  kollen	  på	  konkurrenterna	  när	  det	  gäller	  att	  
locka	  medarbetare.	  Hur	  arbetar	  konkurrenterna	  med	  att	  attrahera	  nya	  medarbetare?	  Vad	  har	  de	  för	  
strategier	  kring	  kompetensutveckling,	  rekryteringsformer	  och	  anställningsvillkor?	  Vilken	  typ	  av	  
kompetens	  efterfrågar	  de?	  Att	  bevaka	  andra	  konkurrerande	  företag	  hur	  de	  arbetar	  med	  sin	  
affärsmässiga	  utveckling	  kan	  ge	  en	  indikation	  på	  framtida	  eventuella	  personalsökningar	  eller	  
personalminskningar	  och	  förändringar	  i	  kompetensbehov.	  (Hansson	  2005,	  176)	  

Medarbetarundersökning	  
Syftet	  med	  medarbetarundersökningar	  är	  att	  mäta	  förhållanden	  som	  angår	  den	  individuelle	  
medarbetaren	  och	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  företagets	  resultat	  (Hansson	  2005,	  176).	  Det	  finns	  två	  
typer	  utav	  medarbetarundersökningar,	  probleminriktade	  undersökningar	  eller	  mer	  en	  
temperaturtagning.	  Den	  probleminriktade	  undersökningen	  kan	  ta	  upp	  allt	  från	  tankar	  kring	  
arbetstider	  till	  att	  beröra	  allt	  som	  rör	  förhållanden	  mellan	  företaget	  och	  medarbetarna.	  Den	  
regelbundna	  temperaturtagningen	  syftar	  till	  att	  få	  en	  indikation	  kring	  hur	  medarbetare	  ser	  på	  vilja	  
och	  möjlighet	  till	  kompetensutveckling.	  Att	  kontinuerligt	  göra	  denna	  typ	  av	  attitydundersökning	  blir	  
ett	  viktigt	  verktyg	  för	  företagets	  affärsmässiga	  utveckling.	  (Hansson	  2005	  176ff)	  

Kompetensanalys	  
En	  kompetensanalys	  kan	  göras	  för	  hela	  företaget,	  för	  olika	  grupper	  av	  medarbetare	  eller	  för	  enskilda	  
individer	  (Hansson	  2005,	  179).	  	  Kompetensanalyser	  kan	  innehålla	  vilka	  kompetenser	  som	  förväntas	  
bli	  efterfrågade	  i	  framtiden	  i	  företaget	  och	  även	  vilka	  kompetenser	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  företaget.	  
Det	  finns	  en	  rad	  olika	  metoder	  på	  hur	  en	  kompetensanalys	  kan	  gå	  till,	  men	  att	  bygga	  analyser	  på	  
någon	  typ	  av	  kartläggning	  via	  frågescheman	  eller	  intervjuer	  är	  ett	  vanligt	  tillvägagångssätt	  (Hansson	  
2005,	  180).	  En	  viktig	  del	  i	  kompetensanalysen	  är	  att	  utveckla	  ett	  ”språk”	  eller	  gemensamma	  
definitioner	  på	  den	  kompetens	  som	  skall	  beskrivas.	  

Kulturanalys	  
En	  stödjande	  företagskultur	  för	  kompetensutveckling	  och	  lärande	  påverkar	  både	  viljan	  till	  
kompetensutveckling	  och	  även	  hur	  möjlighet	  till	  kompetensutveckling	  skapas.	  För	  ett	  företag	  är	  en	  
stark	  företagskultur	  av	  stor	  vikt	  som	  stöd	  för	  ett	  företags	  affärsidéer	  och	  strategier	  men	  även	  ett	  
indirekt	  sätt	  att	  visa	  alla	  medarbetare	  vad	  som	  är	  av	  vikt	  i	  företaget.	  Enligt	  Hansson	  (2005,	  183)	  finns	  
det	  tre	  olika	  kulturnivåer	  i	  ett	  företag,	  skapade	  saker	  så	  som	  byggnader,	  inredning	  och	  layout.	  En	  
annan	  del	  är	  uttalade	  värden,	  budskap	  så	  som	  vision,	  grundläggande	  värderingar	  osv.	  Det	  kan	  även	  
finnas	  underförstådda	  värden	  och	  antaganden	  i	  organisationen	  så	  som	  sammanträdesformer,	  sättet	  
man	  skämtar	  eller	  samtalar	  på	  och	  hur	  man	  umgås.	  I	  och	  med	  att	  allt	  i	  en	  företagskultur	  inte	  är	  
uttalat	  så	  kan	  företagskultur	  vara	  svårt	  mäta.	  (Hansson	  2005,	  183f)	  

Läranalys	  
En	  läranalys	  sätter	  fokus	  på	  grundläggande	  förutsättningar	  för	  lärandet.	  Ofta	  förbigås	  förutsättningar	  
för	  lärande	  därför	  kan	  till	  exempel	  en	  kompetensanalys	  behöva	  kompletteras	  med	  en	  läranalys.	  För	  
lärande	  krävs	  det	  både	  vilja	  och	  tillfälle.	  Exempel	  på	  verktyg	  till	  en	  läranalys	  kan	  vara	  intervjuer,	  
mätningar	  och	  observationer.	  (Hansson	  2005,184)	  
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Årsredovisning	  
I	  organisationer	  är	  det	  oftast	  årsredovisningar	  av	  finansiell	  karaktär	  och	  marknadsutveckling	  som	  
redovisas	  skriver	  Hansson	  (2005,	  185)	  trots	  att	  kompetens	  är	  en	  viktig	  beståndsdel	  till	  framtida	  
möjligheter	  till	  värdeskapande.	  	  
	  
2.3.3	  Fortlöpande	  återkoppling	  
Det	  är	  viktigt	  att	  i	  ett	  företag	  bygga	  in	  tid	  för	  reflektion	  och	  återkoppling	  av	  resultat	  från	  
arbetsuppgifter.	  Att	  ge	  direkt	  återkoppling	  till	  kunder,	  kollegor	  och	  andra	  samarbetspartners	  ger	  ofta	  
en	  anvisning	  om	  vad	  som	  kan	  vara	  på	  gång	  i	  företaget	  och	  vad	  som	  kan	  behöva	  förändras	  och	  
förbättras	  i	  arbetet.	  Den	  mer	  eller	  mindre	  dagliga	  uppföljningen	  ska	  kompletteras	  med	  en	  
regelbunden	  dialog	  mellan	  chefer	  och	  medarbetare	  både	  i	  grupp	  och	  individuell	  detta	  för	  att	  kunna	  
coacha	  varandra	  för	  att	  skapa	  perspektiv	  på	  vad	  som	  sker	  i	  företaget	  och	  att	  få	  en	  möjlighet	  att	  om	  
se	  över	  invanda	  handlingsmönster.	  (Hansson	  2005,	  187)	  

2.4	  Hanssons	  kompetens	  som	  konkurrensfördel	   	  
Jörgen	  Hansson	  (2005)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Kompetens	  som	  konkurrensfördel	  att	  kompetens	  ger	  
konkurrensfördelar.	  Hansson	  (2005,	  9f)	  skriver	  även	  att	  det	  är	  medarbetarnas	  engagemang	  och	  
kompetens	  som	  är	  den	  nya	  konkurrensfaktorn.	  Vilken	  kompetensstrategi	  ett	  företag	  väljer	  handlar	  
om	  vilken	  syn	  företaget	  har	  på	  sina	  medarbetare	  och	  medarbetarnas	  roll	  i	  affärsutvecklingen.	  
Kompetensanalyser	  och	  kompetensstrategi	  är	  en	  självklar	  del	  i	  en	  företagsutveckling	  av	  sin	  
konkurrens	  skriver	  Hansson	  (2005).	  Hansson	  (2005)	  beskriver	  fyra	  olika	  kompetensstrategier,	  dessa	  
fyra	  kompetensstrategier	  som	  han	  beskriver	  är	  extremer	  och	  finns	  inte	  i	  verkligheten	  utan	  en	  
kombination	  av	  olika	  strategier	  kan	  finnas	  i	  samma	  företag.	  Nedan	  följer	  en	  redogörelse	  av	  
kompetensstrategierna	  Forma,	  Matcha,	  Utmana	  och	  Köpa.	  

2.4.1	  Forma	  
I	  kompetensstrategin	  forma	  styrs	  medarbetarnas	  roll	  i	  affärsutvecklig	  av	  vad	  som	  uppfattas	  som	  
kundernas	  krav.	  Det	  är	  företagets	  marknadsstrategier	  som	  formar	  vilken	  kompetens	  som	  skall	  
utvecklas	  och	  vilken	  kompetens	  som	  måste	  rekryteras.(Hansson	  2005,	  20).	  Detta	  är	  en	  vanlig	  
kompetensstrategi	  hos	  företag	  som	  strävar	  efter	  kostnadsledarskap,	  det	  innebär	  att	  
standardiseringar	  och	  ständiga	  förbättringar	  bidrar	  till	  en	  lägre	  kostnadsnivå	  än	  hos	  konkurrenterna.	  
Kostnadsledarskap	  används	  av	  många	  företag	  inom	  service,	  detaljhandel	  och	  industriproduktion.	  I	  
forma-‐strategin	  där	  ett	  av	  målen	  är	  att	  uppnå	  kostnadsledarskap	  ska	  inte	  arbetsorganisationen	  vara	  
beroende	  av	  de	  enskilda	  medarbetarnas	  kompetens	  utan	  medarbetarna	  ses	  som	  utbytbara	  eller	  görs	  
utbytbara.	  (Hansson	  2005,	  23ff)	  
	  
Engagemang	  i	  ett	  forma-‐företag	  skapas	  genom	  lagkänsla,	  stabilitet,	  företagsidentitet	  och	  en	  stark	  
företagskultur.	  Riskerna	  för	  ett	  företag	  som	  jobbar	  med	  en	  forma-‐strategi	  är	  att	  företaget	  blir	  för	  
anpassat	  och	  slimmat	  att	  de	  inte	  längre	  kan	  möta	  kundernas	  krav.	  Medarbetarnas	  
kompetensutveckling	  uteblir	  och	  medarbetarnas	  vilja	  till	  förändring	  kan	  vara	  liten.	  (Hansson	  2005,	  
26f)	  

2.4.2	  Matcha	  
En	  nära	  relation	  med	  kunder	  och	  överlägsen	  kvalitet	  är	  grunderna	  i	  en	  matcha-‐strategi,	  kundlojalitet	  
och	  medarbetarlojalitet	  är	  båda	  lika	  viktiga	  för	  en	  god	  lönsamhet.	  Att	  bidra	  till	  utveckling	  av	  
kundrelationer	  och	  servicekvalitet	  blir	  kompetens	  strategiernas	  roll.	  Företaget	  balanserar	  mellan	  vad	  
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kunden	  kräver	  och	  vad	  medarbetarna	  kan	  och	  vill.	  Detta	  är	  den	  största	  utmaningen	  i	  en	  matcha-‐
strategi,	  att	  matcha-‐	  företagets	  behov	  och	  förväntningar	  med	  medarbetarnas	  behov	  och	  
förväntningar.	  Verksamheter	  som	  använder	  sig	  av	  en	  matcha-‐strategi	  är	  olika	  former	  av	  
kompetensintensiva	  serviceverksamheter	  och	  industriverksamheter	  (Hansson	  2005,	  20-‐29).	  
Styrkorna	  och	  riskerna	  med	  en	  matcha-‐strategi	  kan	  vara	  de	  samma	  som	  i	  en	  forma-‐strategi,	  men	  de	  
kan	  undvikas	  om	  matchningen	  mellan	  företaget	  och	  medarbetaren	  betraktas	  som	  en	  
överenskommelse	  mellan	  jämbördiga.	  (Hansson	  2005,	  28)	  

2.4.3	  Utmana	  
I	  kompetensstrategin	  utmana	  är	  det	  medarbetarna	  som	  är	  företaget.	  Den	  centrala	  uppgiften	  i	  ett	  
utmana-‐företag	  att	  få	  alla	  att	  utveckla	  sig.	  Det	  är	  medarbetarna	  i	  företaget	  som	  driver	  
produktutveckling,	  kundrelationer	  och	  marknadsutveckling.	  Företaget	  ger	  stor	  frihet	  till	  
medarbetarna	  att	  utveckla	  sin	  kompetens	  och	  sina	  uppdrag,	  medarbetarnas	  kompetens	  kan	  inte	  
beordras	  fram	  den	  måste	  komma	  från	  individen	  själv.	  (Hansson	  2005,	  28-‐36)	  
Företag	  som	  arbetar	  utifrån	  en	  utmana-‐strategi	  ger	  stort	  utrymme	  för	  personliga	  initiativ	  och	  
personlig	  utveckling,	  detta	  kan	  å	  ena	  sidan	  vara	  ett	  bra	  arbetssätt	  men	  kan	  även	  trigga	  konkurrens	  
mellan	  medarbetare.	  	  I	  ett	  företag	  som	  arbetar	  med	  en	  utmana-‐strategi	  kan	  det	  känslomässiga	  
åtagandet	  leda	  till	  stress	  och	  utbrändhet.	  (Hansson	  2005,	  34ff).	  
	  
2.4.4	  Köpa	  
I	  dagens	  läge	  ser	  företag	  olika	  ut,	  det	  ”traditionella”	  sättet	  att	  styra	  ett	  företag,	  är	  det	  inte	  lika	  
aktuellt.	  Företagen	  hittar	  nya	  vägar	  för	  hur	  man	  arbetar	  med	  produktion	  och	  även	  med	  sina	  
medarbetare.	  Kompetensstrategin	  köpa	  är	  en	  sådan	  ny	  företagsstrategi	  som	  har	  ett	  annat	  
förhållningssätt	  till	  exempelvis	  medarbetarna.	  Inhyrd	  kompetens	  eller	  speciellt	  rekryterade	  
medarbetare	  täcker	  företagets	  kompetensbehov.	  Företaget	  köper	  eller	  kontrakterar	  kompetensen	  
på	  längre	  eller	  kortare	  tid.	  I	  och	  med	  detta	  så	  är	  en	  av	  de	  centrala	  delarna	  i	  en	  köpa-‐strategi	  att	  
kunna	  beskriva	  vilken	  kompetens	  som	  behövs	  och	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  skaffa	  denna	  kompetens.(	  
Hansson	  2005,	  21)	  
	  
Köpa-‐företag	  har	  en	  kärna	  av	  fast	  anställda	  medarbetare,	  en	  grupp	  av	  medleverantörer	  och	  en	  grupp	  
av	  flexibel	  personal	  som	  hyrs	  in	  eller	  har	  tillfälliga	  anställningskontrakt	  (Hansson	  2005,	  38).	  
Utmaningarna	  för	  ett	  köpa-‐företag	  är	  att	  få	  den	  flexibla	  personalen	  att	  känns	  sig	  som	  ”hemma”	  på	  
företaget	  även	  fast	  de	  inte	  har	  en	  fast	  anställning.	  Även	  att	  få	  med	  medleverantörerna	  så	  att	  de	  
känner	  sig	  trygga	  är	  viktigt.	  Den	  viktigaste	  utmaningen	  för	  företaget	  är	  dock	  att	  få	  de	  flexibla	  
arbetarna	  att	  se	  till	  företagets	  bästa	  och	  inte	  sitt	  eget	  bästa.	  (Hansson	  2005,	  37ff).	  För	  ett	  företag	  
som	  har	  en	  köpa-‐strategi	  kan	  baksidan	  vara	  att	  kompetensen	  utarmas	  för	  att	  säljare	  och	  köpare	  
pressas	  till	  specificerade	  kontrakt	  (Hansson	  2005,	  40).	  
	  

2.5	  Modellernas	  gemensamma	  knytpunkter	  	  
Modellerna	  som	  studien	  bygger	  på	  är	  av	  olika	  karaktär.	  Lindelöws	  (2008)	  modell	  är	  detaljerad	  och	  
beskriver	  ett	  arbetssätt	  som	  involverar	  många	  moment	  för	  att	  säkerhetsställa	  kompetens.	  Anttilas	  
(2009)	  fem	  frågor	  är	  mer	  övergripande	  likväl	  involverar	  de	  specifika	  råd	  och	  angreppssätt.	  Hanssons	  
kompetensstrategier	  och	  kartläggningar	  av	  kompetens	  är	  också	  de	  mer	  generella.	  	  
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Lindelöws	  (2008)	  14	  steg	  ligger	  till	  grund	  för	  undersökningen	  och	  de	  tre	  resterande,	  Anttila	  (1999)	  
och	  båda	  Hanssons	  (2005)	  modeller	  är	  bidragande.	  Vissa	  moment	  och	  frågeställningar	  finns	  i	  alla	  
modeller	  men	  i	  olika	  ordningar	  och	  vissa	  finns	  bara	  representerade	  i	  en.	  Nedan	  redovisas	  
gemensamma	  knytpunkter	  för	  modellerna	  som	  tillsammans	  bildar	  vårt	  analysverktyg.	  Strategierna	  
går	  inte	  att	  helt	  skilja	  på,	  vi	  har	  därför	  tematiserat	  dem.	  

2.5.1	  Framtiden	  och	  verksamhetsmål	  
De	  tre	  modellerna	  börjar	  i	  samma	  ände,	  framtiden.	  Lindelöw	  (2008,	  14)	  inleder	  med	  att	  den	  
viktigaste	  frågan	  inom	  kompetensförsörjning	  är	  “Vad	  är	  det	  för	  kompetens	  vi	  behöver	  i	  framtiden?”,	  
Anttilas	  (1999)	  första	  fråga	  är	  “Vilka	  förändringar	  står	  vi	  inför?”	  och	  Hansson	  menar	  att	  kompetensen	  
är	  en	  färskvara	  som	  påverkas	  av	  de	  förändringar	  organisationen	  möter	  i	  omvärlden.	  Hanssons	  (2005,	  
163)	  första	  analys	  av	  företagets	  affärer	  och	  resultat	  uppger	  hur	  den	  förändringen	  ser	  ut.	  Modellerna	  
pekar	  på	  vikten	  av	  att	  veta	  vart	  företaget	  är	  på	  väg,	  omvärldsanalyser,	  bakgrundsanalyser,	  företagets	  
affärer	  och	  resultat	  kalla	  det	  vad	  man	  vill	  oavsett	  är	  detta	  första	  steg	  in	  i	  kompetensförsörjningens	  
process	  oundvikligt.	  	  	  	  
	  
Lindelöw	  (2008),	  Anttila	  (1999)	  och	  Hansson	  (2005)	  anger	  att	  det	  är	  verksamhetens	  mål	  som	  ska	  
styra	  kompetensförsörjningsskutan	  framåt.	  Det	  är	  målen	  och	  visionerna	  som	  bestämmer	  i	  vilken	  
riktning	  arbetet	  drar	  åt.	  	  

2.5.2	  Tema	  1,	  Gemensamma	  definitioner	  och	  kärnkompetens	  
För	  att	  kunna	  svara	  på	  frågan	  om	  vilken	  kompetens	  som	  finns	  i	  företaget	  måste	  man	  veta	  vad	  
kompetens	  är,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  och	  organisationen	  har	  gemensamma	  definitioner	  
för	  kometens	  och	  framför	  allt	  för	  de	  egenskaper	  som	  utgör	  “rätt”	  kompetens.	  Denna	  del	  är	  så	  
väsentlig	  att	  Anttila	  (1999)	  utnämner	  den	  som	  den	  absolut	  viktigaste	  gällande	  kompetensförsörjning.	  
Även	  Hansson	  (2005)	  och	  Lindelöw	  (2008)	  lägger	  ett	  stort	  värde	  i	  gemensamma	  definitioner	  även	  om	  
de	  inte	  utnämner	  det	  som	  den	  viktigaste.	  Begreppet	  kärnkompetens,	  att	  hitta	  de	  kompetenser	  som	  
är	  unika	  och	  viktigt	  för	  företaget	  samt	  de	  kompetenser	  som	  alla	  bör	  besitta	  inom	  företaget,	  är	  nämnt	  
av	  både	  Hansson	  (2005)	  och	  Lindelöw	  (2008)	  som	  en	  strategi	  för	  att	  hitta	  “rätt”	  kompetens.	  	  
	  
2.5.3	  Tema	  2,	  Visioner	  och	  kultur	  
Visionerna	  är	  knutna	  till	  kulturen	  inom	  företaget	  och	  Hansson	  (2005)	  beskriver	  att	  en	  stark	  
företagskultur	  påverkar	  viljan	  till	  kompetensförsörjning.	  En	  stark	  kultur	  är	  också	  kopplat	  till	  
kärnkompetenserna.	  	  
	  
2.5.4	  Tema	  3,	  Nuläge	  och	  medarbetarsamtal	  
Anttilas	  nuläge	  svarar	  på	  frågan	  Vilken	  kompetens	  har	  vi?	  den	  punkten	  finns	  i	  Lindelöws	  (2008)	  
bakgrundsanalys	  och	  Hansson	  (2005)	  version	  av	  detta	  finns	  under	  strategiska	  analyser	  genom	  en	  
kompetensanalys.	  Anttila	  (1999)	  och	  Hansson	  (2005)	  menar	  att	  kompetensanalyser	  kan	  utföras	  på	  en	  
enskild	  individ	  eller	  organisations	  nivå,	  självskattningar	  är	  vanliga.	  Genom	  att	  veta	  vilken	  kompetens	  
företagets	  medarbetare	  redan	  besitter	  så	  tar	  man	  också	  reda	  på	  vad	  organisationen	  behöver.	  	  	  	  
	  
För	  att,	  bland	  annat,	  upprätthålla	  dialogen	  om	  kompetensförsörjning	  används	  medarbetarsamtal	  
som	  en	  strategi	  för	  att	  konfirmera	  att	  utvecklingen	  strävar	  mot	  redan	  satta	  mål.	  Hansson	  (2005)	  och	  
Lindelöw	  (2008)	  förklarar	  medarbetssamtal	  som	  en	  temperaturtagning	  för	  att	  säkerhetsställa	  
organisationens	  affärsmässiga	  utveckling.	  	  	  	  
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2.5.5	  Tema	  4,	  Attrahera,	  rekrytera	  och	  matcha	  
Att	  attrahera	  rätt	  medarbetare	  är	  en	  viktig	  del	  i	  kompetensförsörjningen,	  därför	  är	  företagets	  
Employer	  Branding	  (företagets	  varumärke)	  och	  Image	  betydelsefull.	  Hansson	  (2005)	  och	  Lindelöw	  
(2008)	  upplyser	  om	  att	  annonsvalet	  och	  vart	  annonsen	  är	  placerad	  bör	  gå	  i	  linje	  med	  företagets	  
image.	  Hansson	  (2005)	  fortsätter,	  att	  ett	  företag	  vid	  en	  rekryterings	  situation	  kan	  undersöka	  
företagets	  image.	  Rekryteringen	  enligt	  Lindelöw	  (2008)	  innehåller	  intervjuer,	  möjliga	  tester	  och	  
referenstagning.	  Vid	  intervjun	  är	  det	  centralt	  utifrån	  en	  kompetensförsörjnings	  synpunkt	  att	  ta	  reda	  
på	  om	  företaget	  och	  den	  möjliga	  medarbetaren	  matchar	  varandra	  gällande	  utvecklingspotential,	  kan	  
företaget	  utmana	  och	  ge	  medarbetaren	  vad	  den	  förväntar	  sig	  och	  besitter	  medarbetaren	  de	  
kunskaper	  och	  kompetenser	  som	  företagets	  behöver.	  Vad	  företaget	  förväntar	  sig	  kommer	  fram	  
genom	  kravspecifikationen	  som	  Lindelöw	  (2008)	  nämner	  i	  samband	  med	  behovsanalysen.	  Hanssons	  
(2005)	  kompetensstrategi	  matcha	  som	  beskriver	  företagets	  balans	  mellan	  de	  krav	  kunder	  har	  och	  det	  
som	  medarbetarna	  kan	  och	  vill.	  Lindelöw	  (2008)	  menar	  att	  strukturerade	  intervjuer	  underlättar	  
jämförandet	  av	  kandidater	  och	  är	  därför	  att	  föredra.	  

2.6	  Analysmatris	  
Matrisen	  är	  framtagen	  för	  att	  underlätta	  vid	  kodning	  och	  svarar	  till	  de	  tre	  forskningsfrågorna.	  
Vad	  är	  kompetensförsörjning?	  
Vilka	  strategier	  finns?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tema	  1-‐4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vilken	  roll	  har	  verksamhetsmål	  för	  kompetensförsörjning?	  
	  

	  
	  

Företag	  
1	  

Företag	  
2	  

Företag	  
3	  

Företag	  
4	  

Företag	  
5	  

Företag	  
6	  

Kompetensförsörjning	   	   	   	   	   	   	  

Tema	  1,	  Gemensamma	  definitioner	  
och	  kärnkompetens	  

	   	   	   	   	   	  

Tema	  2,Visoner	  och	  kultur	   	   	   	   	   	   	  

Tema	  3,	  Nuläge	  och	  
medarbetssamtal	  

	   	   	   	   	   	  

Tema	  4,	  Attrahera,	  rekrytera	  och	  
matcha	  

	   	   	   	   	   	  

Framtiden	  och	  verksamhetsmål	   	   	   	   	   	   	  
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3.	  Tidigare	  uppslag	  inom	  kompetensförsörjning	  	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  tidigare	  skrifter	  om	  kompetensförsörjning.	  

3.1	  VERVA,	  Om	  betydelsen	  av	  strategisk	  kompetensförsörjning	  
Verket	  för	  förvaltningsutveckling	  skrev	  genom	  Eriksson	  och	  Forsberg	  (2007,	  5)	  en	  skrift	  som	  syftar	  till	  
att	  öka	  förståelsen	  för	  behovet	  av	  att	  tänka	  och	  handla	  långsiktigt	  när	  det	  gäller	  
kompetensförsörjning	  och	  vänder	  sig	  till	  dem	  som	  på	  en	  strategisk	  nivå	  arbetar	  med	  att	  utveckla	  
myndigheter.	  Skriften	  menar	  att	  myndigheter	  liksom	  vilken	  organisation	  som	  helst	  måste	  hitta	  rätt	  
medarbetare	  med	  rätt	  kompetens	  och	  ge	  dem	  verktyg	  för	  att	  utvecklas.	  VERVA	  (2007,	  5)	  forsätter	  
diskussionen	  om	  att	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  på	  kompetens	  och	  kompetensförsörjning	  är	  av	  stor	  vikt	  
och	  menar	  att	  varje	  chef	  måste	  ställa	  sig	  frågan	  “hur	  länge	  kan	  vi	  förlita	  oss	  på	  vår	  nuvarande	  
kunskap	  och	  vilka	  nya	  kompetenser	  måste	  vi	  bygga	  för	  att	  nå	  våra	  mål?”.	  Inledningen	  är	  en	  
instruktion	  till	  myndigheter	  att	  vidga	  begreppet	  kompetens	  för	  att	  sedan	  kunna	  tänka	  utifrån	  fyra	  
grundläggande	  aspekter;	  medarbetaridé,	  samverkansidé,	  intern	  strukturidé	  och	  extern	  strukturidé.	  
Mittpunkten	  i	  kompetensidén	  är	  kulturen,	  medvetet	  satt	  där	  för	  att	  tydliggöra	  vikten	  och	  betonar	  
värderingar	  och	  föreställningar	  (VERVA	  2007,	  10ff).	  Kompetensidén	  tillsammans	  med	  regeringens	  
målsättning	  för	  vad	  som	  karakteriserar	  en	  god	  statlig	  förvaltning	  belyser	  VERVA	  nio	  områden	  som	  är	  
viktiga	  i	  det	  långsiktiga	  och	  strategiska	  kompetensförsörjningsarbetet.	  De	  nio	  områdena	  utgår	  från	  
verksamhetsplanens	  strategiska	  mål	  och	  kommer	  endast	  att	  nämnas	  utan	  vidare	  fördjupning;	  
kompetensanalyser	  och	  kompetensplanering,	  attraktiva	  anställnings-‐	  och	  arbetsvillkor,	  systematiskt	  
arbetsmiljöarbete,	  försörjning	  av	  kärn-‐	  och	  stödkompetens,	  chefsförsörjning,	  jämställdhet,	  etnisk	  och	  
kulturell	  mångfald,	  åldersbalans	  och	  kunskapshantering.	  De	  nio	  områdena	  presenteras	  och	  avslutas	  
med	  strategiska	  frågeställningar.	  Hela	  skriften	  avslutas	  med	  ett	  avsnitt	  om	  konsekvenser	  för	  chefen	  
och	  betonar	  ytligare	  vikten	  av	  en	  långsiktig	  planering	  kring	  kompetensförsörjning.	  Vidare	  poängteras	  
även	  att	  författarna	  hoppas	  att	  skriften	  bidragit	  till	  en	  ökad	  förståelse	  för	  det	  strategiska	  
kompetensförsörjningsarbetet	  (VERVA	  2007,	  25).	  

3.2	  Regeringskansliet	  och	  Näringslivsdepartementet,	  Kompetensförsörjning	  på	  
arbetsmarknaden:	  strategiska	  utvecklingstendenser	  	  
”Näringslivsdepartementet	  strävar	  efter	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  bättre	  välfärd	  och	  ökad	  
sysselsättning.	  En	  effektiv	  kompetensförsörjning	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  en	  väl	  fungerande	  
arbetsmarknad	  med	  full	  sysselsättning	  och	  god	  ekonomisk	  tillväxt”.	  Rapporten	  2002	  som	  innehåller	  
en	  redogörelse	  av	  kompetens	  i	  Sverige,	  både	  jämfört	  med	  omvärlden	  och	  regeringens	  åtgärder	  för	  
att	  stimulera	  specifika	  marknader.	  Utbildningens	  inverkan	  på	  vuxnas	  sätt	  att	  ta	  till	  sig	  ny	  kunskap	  är	  
en	  del	  i	  rapporten	  som	  presenterar	  åtgärder	  för	  att	  öka	  antalet	  personer	  till	  vidare	  utbildning.	  För	  en	  
förståelse	  av	  siffrorna	  från	  SCB,	  angående	  hur	  många	  som	  vidareutbildar	  sig	  och	  hur	  det	  exempelvis	  
påverkar	  individens	  lön	  jämförs	  Sverige	  med	  andra	  länder.	  Rapporten	  säger	  att	  investering	  av	  
humankapital	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  till	  godo	  för	  individ,	  organisation	  och	  samhälle	  men	  reflekterar	  
samtidigt	  över	  svårigheten	  att	  kunna	  se	  tydliga	  ekonomiska	  avkastningar	  tillföljd	  av	  ett	  strategiskt	  
kompetensförsörjningsarbete	  ur	  ett	  organisatoriskt	  perspektiv	  medans	  privatekonomin	  tydligt	  blir	  
starkare	  ju	  mer	  utbildning	  individen	  har.	  Kunskapsinriktningen	  på	  arbetsmarknaden	  beskrivs	  som	  en	  
av	  faktorerna	  till	  högre	  kompetenskrav	  och	  varför	  kvalificerade	  medarbetare	  har	  blivit	  en	  viktig	  
komponent	  för	  företags	  utveckling	  och	  konkurrenskraft	  (Regeringskansliet	  2002,	  92).	  Vidare	  förklaras	  
att	  det	  är	  just	  de	  matchningar	  av	  tillgång	  och	  efterfrågan	  på	  yrkesmässig	  kompetens	  som	  genererar	  
de	  åtgärder	  som	  används	  för	  att	  stimulera	  vissa	  marknader.	  Statistiska	  centralbyrån	  (SCB)	  och	  
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Arbetsmarknadsstyrelsens	  (AMS)	  prognoser	  visar	  en	  stor	  efterfrågan	  och	  brist	  på	  yrkesgrupperna;	  
sjuksköterskor,	  byggnadsarbetare,	  gymnasielärare	  och	  IT-‐specialister.	  I	  rapporten	  redovisas	  för	  de	  
åtgärder	  som	  tillämpats	  för	  att	  stimulera	  tillväxten	  för	  dessa	  branscher.	  Avslutningsvis	  diskureras	  
vikten	  av	  ett	  livslångt	  lärande	  och	  värdet	  av	  att	  ha	  en	  utbildningsinstans	  som	  matchar	  
arbetsmarknadens	  efterfrågan.	  (Regeringskansliet	  2002,	  161)	  

3.3	  Scania	  AB	  Södertälje	  
Scania	  AB	  är	  ett	  av	  världens	  ledande	  tillverkare	  av	  lastbilar	  och	  bussar,	  precis	  som	  många	  andra	  
industriföretag	  står	  dem	  inför	  en	  enorm	  förändring	  och	  en	  förväntad	  kompetensförlust	  i	  och	  med	  40-‐
talisternas	  pensionsavgång.	  Kristiansson	  (2008)	  genomförde	  till	  sin	  D-‐uppsats	  intervjuer	  på	  Scania	  AB	  
för	  att	  undersöka	  hur	  företaget	  arbetar	  med	  kompetensförsörjning	  och	  kompetensöverföring	  inför	  
det	  kommande	  generationsskiftet.	  I	  bakgrunden	  redogörs	  det	  demografiska	  läget	  som	  tillsammans	  
med	  problemanalysen	  kring	  ett	  minskat	  intresse	  för	  industrier	  och	  teknik	  hos	  de	  svenska	  
ungdomarna	  motiverar	  till	  varför	  Scania	  AB	  är	  ett	  intressant	  företag	  att	  undersöka.	  Det	  framkommer	  
att	  Scania	  har	  ett	  grundverktyg,	  Scania	  Produktionssystem	  (SPS)	  eller	  det	  så	  kallade	  Scania-‐huset	  som	  
styr	  allt	  från	  produktion	  till	  forskning	  och	  där	  även	  kompetensförsörjning	  har	  en	  naturlig	  del.	  Inom	  
Scania	  har	  man	  standardiserade	  processer	  för	  personalinriktade	  frågor,	  en	  av	  de	  standardiserade	  
processer	  är	  metod	  för	  kompetensförsörjning.	  Enkelt	  förklarat	  börjar	  metoden	  med	  en	  
verksamhetsanalys	  som	  undersöker	  kommande	  förändringar	  och	  involverar	  verksamhetens	  
strategiska	  plan	  som	  sedan	  mynnar	  ut	  i	  en	  kompetensförsörjningsplan.	  Genom	  intervjuerna	  framkom	  
att	  Scania	  som	  organisation	  är	  relativ	  ung	  så	  generationsskiftet	  var	  inte	  ett	  hot	  för	  
kunskapsöverföringen.	  Däremot	  framkom	  att	  problemet	  kring	  ett	  svagt	  intresse	  för	  industrier	  och	  
teknik	  har	  varit	  ett	  större	  problem	  för	  Scania.	  Kompetensförsörjnings	  strategin	  för	  att	  tillgodose	  
framtida	  kompetens	  kom	  att	  bli	  starten	  av	  en	  egen	  gymnasieskola.	  Scania	  har	  även	  andra	  strategier	  
för	  att	  skapa	  intresse	  i	  yngre	  åldrar	  så	  som	  bilbyggarskolor	  och	  skolaktiviteter.	  

3.4	  Karriärplanering	  och	  kompetensförsörjning	  i	  privat	  företag,	  kommun	  och	  region	  
Hallgrens	  (2012)	  examensarbete	  är	  en	  jämförande	  studie	  som	  syftar	  till	  en	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  
företag	  arbetar	  med	  karriärplanering	  och	  kompetensförsörjning,	  som	  titeln	  avslöjar	  har	  
undersökningen	  involverat	  tre	  olika	  typer	  av	  organisationer	  med	  en	  gemensam	  storlek.	  I	  inledningen	  
beskriver	  Hallgren	  (2012)	  svårigheten	  att	  behålla	  unga,	  att	  bevara	  kompetensen	  vid	  kommande	  
generationsväxlingar	  och	  att	  hålla	  kompetensen	  färsk	  hos	  befintliga	  medarbetare	  är	  viktiga	  frågor	  för	  
dagens	  företag	  och	  en	  anledning	  till	  att	  ämnet	  är	  relevant.	  I	  arbetet	  genomfördes	  intervjuer	  med	  
medarbetare	  som	  arbetar	  centralt	  med	  personalstrategiska	  frågor.	  Av	  resultatet	  framkommer	  att	  det	  
privata	  företaget	  och	  regionen	  arbetar	  lika	  med	  många	  områden	  medan	  kommunen	  saknar	  samma	  
strategiska	  arbetssätt.	  Informanterna	  för	  det	  privata	  företaget	  beskriver	  en	  nöjd	  medarbetare	  som	  
den	  bästa	  reklampelaren	  för	  organisationen	  därför	  blir	  det	  en	  strategi	  som	  tillsammans	  med	  
marknadsföringsavdelningen	  jobbar	  för	  ett	  starkt	  varumärkesbyggande,	  Employer	  Branding.	  Både	  
kommunen	  och	  regionen	  säger	  att	  de	  måste	  arbeta	  med	  varumärket	  för	  att	  attrahera	  nya	  
medarbetare.	  Kommunen	  uppger	  en	  konkurens	  från	  den	  privata	  sektorn	  med	  förmåner	  som	  
tjänstebil	  och	  bonusar,	  de	  själva	  anser	  att	  de	  saknar	  ett	  tydligt	  varumärke.	  Regionen	  och	  det	  privata	  
företaget	  har	  ett	  gemensamt	  tankesätt	  kring	  att	  organisationens	  värderingar	  spelar	  en	  stor	  roll	  i	  vilka	  
som	  attraheras	  av	  företaget	  och	  att	  det	  då	  påverkar	  vilken	  typ	  av	  kompetens	  som	  kommer	  söka	  sig	  
till	  respektive	  organisation.	  	  	  
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Kommunen	  anser	  att	  det	  finns	  en	  del	  hinder	  som	  gör	  organisationen	  mindre	  rörlig	  och	  att	  det	  i	  sin	  
tur	  inte	  lockar	  till	  sig	  “rätt”	  kompetens.	  Både	  regionen	  och	  det	  privata	  företaget	  har	  genomfört	  
analyser	  av	  befintlig	  kompetens	  för	  att	  sedan	  ta	  reda	  på	  vad	  företaget	  saknar.	  Samma	  organisationer	  
anger	  visioner	  och	  mål	  som	  utgångspunkt	  för	  kompetensförsörjning,	  där	  policys	  och	  uppföljningar	  för	  
individernas	  kompetensförsörjningsplaner	  är	  kontinuerliga	  processer.	  Kommunen	  har	  inget	  verktyg	  
för	  det.	  Som	  vidare	  forskning	  anger	  Hallgren	  (2012,	  40)	  att	  undersöka	  olika	  typer	  av	  organisations	  
storlekar	  skulle	  vara	  intressant.	  

3.5	  Talent	  Management,	  How	  firms	  in	  Sweden	  find	  and	  nurture	  value	  adding	  
human	  resources	  
Att	  hitta,	  bedöma,	  utveckla	  och	  behålla	  talanger	  är	  en	  process	  som	  förutsätter	  ett	  strategiskt	  synsätt.	  
På	  engelska	  är	  processen	  kallad	  Talent	  Management	  och	  ligger	  under	  det	  svenska	  begreppet	  
kompetensförsörjning.	  Talangen	  är	  en	  kärnmedarbetare	  och	  ledare	  som	  för	  företaget	  framåt	  (Brant	  
och	  Kull	  2012,	  3).	  	  D-‐uppsatsen	  som	  Brant	  och	  Kull	  (2012)	  skrivit	  redogör	  om	  svårigheterna	  att	  hitta	  
“rätt”	  medarbetare	  och	  förklarar	  Talent	  Management	  processen,	  att	  hitta	  och	  utveckla	  talanger,	  ett	  
sätt	  att	  ge	  företag	  en	  förbättrad	  placering	  på	  marknaden	  och	  konkurrensfördel.	  De	  teoretiska	  
ramarna	  för	  uppsatsen	  är	  uppdelade	  i	  Talent	  Management,	  hitta	  talanger,	  bedöma	  talanger,	  utveckla	  
talanger	  och	  behålla	  talanger.	  Talent	  Management-‐avsnittet	  förklarar	  HR:s	  strategiska	  roll	  i	  arbetet	  
och	  konkurrensfördelen	  med	  att	  ha	  en	  sådan	  process.	  Nästa	  del,	  att	  hitta	  talanger,	  rör	  områden	  som	  
Employer	  Branding,	  rekrytering	  och	  outsourcing	  och	  hur	  dessa	  moment	  bidrar	  till	  att	  hitta	  
kärnpersonerna.	  Bedömning	  rör	  resultat,	  hur	  man	  vet	  om	  det	  är	  en	  talang	  och	  användandet	  av	  
scorecard	  (styrkort)	  nämns.	  Utveckling	  har	  de	  senaste	  åren	  genomgått	  ett	  paradigmskifte	  och	  är	  idag	  
en	  integrerad	  del	  av	  organisationen.	  Förut	  skickades	  medarbetarna	  på	  kurs	  för	  att	  utvecklas	  medans	  
initiativ	  som	  mentorer	  och	  coacher	  på	  jobbet	  är	  idag	  exempel	  på	  utvecklanderörelser.	  Att	  behålla	  
medarbetarna	  är	  en	  nyckel	  i	  det	  strategiska	  arbetet	  för	  Talent	  Management,	  engagerade	  och	  
motiverade	  medarbetare	  är	  essentiella	  drivkrafter.	  Resultatet	  av	  studien	  sammanfattas	  i	  en	  matris,	  
en	  kortfattad	  redogörelse	  för	  varje	  indelning	  av	  de	  teoretiska	  ramarna	  gör	  resultatet	  tydligt	  och	  
övergripande.	  

3.6	  Val	  av	  tidigare	  uppslag	  om	  kompetensförsörjning	  
De	  två	  första	  skrifterna	  från	  VERVA	  och	  Regeringskansliet	  motiverar	  att	  undersökningen	  är	  aktuell	  ur	  
ett	  samhälleligt	  perspektiv	  och	  därför	  relevant.	  Att	  myndigheter	  får	  upp	  ögonen	  för	  att	  arbeta	  
strategiskt	  kring	  kompetensförsörjning	  anser	  vi	  vara	  en	  indikation	  på	  att	  arbetet	  nu	  är	  vedertaget	  och	  
inte	  ett	  modernt	  påhitt	  vilket	  också	  bidrar	  till	  relevansen.	  Regeringskansliets	  rapport	  om	  kompetens	  i	  
Sverige	  är	  intressant	  på	  det	  viset	  att	  landets	  styrning	  liknar	  styrningen	  av	  ett	  företag,	  stimuleringen	  
av	  nämnda	  arbetsmarknader	  för	  att	  säkerhetsställa	  framtidens	  kompetens	  liknar	  Scanias	  åtgärder	  för	  
att	  öka	  intresset	  för	  teknik.	  Att	  poängtera	  omvärldsanalyser	  i	  diskussionen	  om	  kompetensförsörjning	  
inte	  kan	  göras	  för	  ofta,	  Scanias	  strategi	  att	  öppna	  en	  gymnasieskola	  är	  ett	  exempel	  på	  det.	  Den	  andra	  
uppsatsen	  som	  jämför	  ett	  privat	  företag,	  kommunen	  och	  regionen	  lyfter	  fram	  många	  av	  de	  moment,	  
i	  kompetensförsörjningen,	  som	  nämns	  i	  de	  modeller	  den	  här	  uppsatsen	  lutar	  mot.	  Förslaget	  på	  vidare	  
forskning	  att	  jämföra	  olika	  storlekar	  på	  organisationer	  inspirerade	  oss	  att	  försöka	  hitta	  företag	  av	  
olika	  storlekar.	  Även	  om	  denna	  uppsats	  inte	  är	  jämförande	  hoppades	  vi	  på	  ett	  mer	  dynamiskt	  
resultat.	  Upplägget	  på	  den	  sista	  uppsatsen	  om	  Talent	  Management	  tilltalade	  oss	  och	  framför	  allt	  
matrisen	  som	  resultatet	  redovisades	  i.	  Även	  de	  teoretiska	  referensramarna	  var	  givande.	  
Intervjuguiderna	  från	  alla	  tre	  uppsatser	  inspirerade	  till	  intervjuguiden	  och	  våra	  intervjufrågor.	  	  	  
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4.	  Metod	  
Nedan	  följer	  en	  redogörelse	  för	  de	  metodologiska	  ansatserna.	  

4.1	  Forskningsstrategi	  
Ansatsen	  är	  ett	  verktyg,	  tillvägagångssättet	  man	  använder	  för	  att	  svara	  på	  de	  forskningsfrågor	  man	  
har	  och	  för	  att	  få	  ny	  kunskap	  inom	  ett	  fält	  (Larsen	  2009,	  17).	  

Den	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  ansatsen	  skiljer	  sig	  åt	  på	  många	  vis.	  En	  kvantitativ	  ansats	  baseras	  på	  
likvärdiga	  och	  därmed	  jämförbara	  uppgifter	  om	  så	  pass	  många	  analysenheter	  att	  dess	  uppgifter	  kan	  
uttryckas	  och	  analyseras	  med	  siffror	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  197).	  I	  en	  kvantitativ	  studie	  kan	  man	  få	  
svar	  på	  hur	  ofta,	  hur	  många	  eller	  hur	  vanligt	  ett	  fenomen	  är.	  Om	  man	  är	  intresserad	  av	  att	  försöka	  
förstå	  egenskaper	  eller	  framträdande	  drag	  hos	  ett	  fenomen	  exempelvis	  om	  man	  vill	  förstå	  
människors	  sätt	  att	  resonera,	  reagera	  eller	  finna	  handlingsmönster	  är	  istället	  en	  kvalitativ	  studie	  
lämplig	  (Repstad	  2007,	  13;	  Trost	  2010,	  32).	  Den	  kvalitativa	  ansatsen	  ger	  en	  bra	  helhetsförståelse	  för	  
det	  undersökta	  fenomenet	  (Larsen	  2009,	  27).	  	  	  
	  
Kritiken	  mot	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  är	  i	  första	  hand	  generaliserbarheten	  (Larsen	  2009,	  27).	  
Tillvägagångssättet	  för	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  är	  oftast	  observationer	  och	  intervjuer,	  de	  
datainsamlingssätten	  behandlar	  relativt	  få	  människor	  från	  populationen	  vilket	  gör	  att	  det	  inte	  går	  att	  
generalisera	  till	  den	  totala	  populationen	  (Repstad	  2007,	  21f).	  Larsen	  (2009,	  27)	  tar	  också	  upp	  
intervjuareffekten	  som	  en	  uppenbar	  nackdel	  för	  denna	  typ	  av	  metod,	  både	  intervjuaren	  och	  den	  
intervjuade	  kan	  bli	  påverkade	  av	  situationen	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  intervjuresultatet.	  	  
	  
Efter	  överväganden	  av	  fördelar	  och	  kritik	  valdes	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  med	  motivering	  att	  vi	  vill	  få	  
en	  helhetsförståelse	  av	  fenomenet	  kompetensförsörjning.	  Vi	  ville	  komma	  åt	  det	  praktiska	  arbetet	  
kring	  kompetensförsörjning	  och	  ta	  reda	  på	  de	  strategiska	  arbetssätten	  samt	  varför	  företagen	  valt	  att	  
göra	  på	  det	  sätt	  de	  gör.	  Det	  kvalitativa	  angreppssättet	  beskriver	  “det	  som	  finns”,	  det	  subjektiva	  av	  
förseelsens	  ursprung	  och	  karaktär	  (Repstad	  2007,	  22).	  

4.2	  Intervjuguide	  och	  informationsbrev	  
Intervju	  är	  en	  vanlig	  datainsamlingsmetod	  inom	  det	  kvalitativa	  fältet.	  Intervjuer	  kan	  vara	  mer	  eller	  
mindre	  strukturerade	  (Larsen	  2009,	  83).	  Våra	  intervjuer	  var	  av	  semistrukturerad	  karaktär	  eller	  
halvstrukturerad	  som	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009,	  139)	  kallar	  det,	  syftet	  för	  en	  sådan	  intervju	  är	  att	  
tolka	  och	  beskriva	  fenomentes	  mening.	  De	  fortsätter,	  intervjuguiden	  omfattar	  huvudområden	  och	  
förslag	  på	  frågor	  och	  ett	  stort	  utrymme	  att	  göra	  förändringar	  i	  ordningsföljden	  eller	  frågornas	  form	  
under	  intervjun	  är	  tillåten	  (Kvale	  &	  Brinkman	  2009,	  140).	  I	  en	  intervju	  av	  det	  slaget	  ställs	  frågor	  mer	  
utifrån	  vad	  informanten	  svarar	  än	  att	  intervjuguiden	  följs	  till	  punkt	  och	  pricka	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  
2009,	  146).	  Detta	  gör	  att	  det	  finns	  större	  utrymme	  för	  att	  det	  skall	  uppstå	  ett	  samspel	  mellan	  
informanten	  och	  forskaren	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  251).	  Intervjuguiden	  utformades	  tillsammans	  med	  
Lindelöws	  (2008)	  modell,	  gemensamma	  knytpunkter	  för	  samtliga	  modeller	  och	  våra	  forskningsfrågor.	  
Forskningsfrågorna	  är	  av	  mer	  teoretisk	  karaktär	  så	  vid	  utformningen	  av	  intervjufrågorna	  försökte	  vi	  
att	  forma	  frågorna	  på	  ett	  mindre	  akademiskt	  sätt	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  147ff).	  
	  
Det	  första	  man	  skall	  tänka	  på	  när	  man	  formulerar	  ett	  informationsbrev	  är	  att	  det	  skall	  se	  inbjudande	  
och	  intresseväckande	  ut,	  informanten	  skall	  vid	  första	  anblick	  därför	  känna	  att	  det	  är	  ett	  seriöst	  och	  
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välformulerat.	  Informationsbrevet	  kan	  vara	  den	  första	  kontakten	  med	  informanten	  och	  skall	  
motivera	  informanten	  att	  vara	  med	  i	  studien.	  Brevet	  ska	  helst	  beskriva	  syfte	  och	  innehåll	  av	  
uppsatsen.	  (Trost	  2012,	  110f)	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  tydligt	  skriva	  kontaktuppgifter	  till	  de	  som	  utför	  studien	  så	  att	  informanterna,	  om	  de	  
har	  frågor	  snabbt	  hittar	  informationen	  den	  söker.	  I	  slutet	  av	  brevet	  skall	  man	  tacka	  för	  besväret	  och	  
underteckna	  med	  vem	  brevet	  är	  ifrån	  (Trost	  2012,	  110ff).	  I	  utformningen	  av	  det	  informationsbrev	  vi	  
skrev	  till	  informanterna	  för	  denna	  studie	  så	  tog	  vi	  dessa	  parametrar	  i	  beaktning,	  se	  bilaga.	  	  

4.3	  Pilotintervju	  
En	  pilotintervju,	  det	  vill	  säga	  den	  intervju	  som	  görs	  innan	  de	  egentliga	  intervjuerna	  genomförs	  för	  att	  
testa	  både	  intervjuguide	  och	  utrustning.	  Det	  är	  även	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  som	  intervjuare	  få	  träna	  på	  att	  
hålla	  i	  en	  intervju	  innan	  man	  börjar	  med	  de	  ”riktiga”	  intervjuerna.	  Under	  eller	  efter	  provintervjun	  kan	  
man	  få	  nyttig	  respons	  på	  de	  frågor	  man	  ställt,	  även	  hur	  man	  som	  intervjuare	  agerade	  kan	  vara	  bra	  att	  
få	  respons	  på	  (Dalen	  2008,	  36f).	  I	  vår	  studie	  gjordes	  pilotstudien	  på	  en	  person	  som	  jobbar	  med	  
kompetensinventering	  och	  har	  därför	  inblick	  i	  ämnet.	  Efter	  pilotintervjun	  fick	  vi	  förslag	  på	  att	  ändra	  
några	  frågor	  och	  utvecklade	  det	  som	  inte	  kändes	  helt	  bra	  och	  vi	  fick	  även	  en	  indikation	  på	  hur	  lång	  
intervjun	  på	  ett	  ungefär	  skulle	  bli.	  	  

4.4	  Urval	  av	  informanter	  
Vi	  valde	  att	  intervjua	  HR-‐personer	  med	  god	  insyn	  eller	  fullt	  ansvar	  för	  organisationens	  
kompetensförsörjning.	  Genom	  ett	  personligt	  nätverk	  kom	  vi	  i	  kontakt	  med	  tre	  av	  informanterna.	  En	  
av	  de	  informanterna	  hade	  vi	  inte	  träffat	  förut	  men	  vi	  fick	  uppgifter	  till	  personen	  av	  en	  nära	  kontakt.	  
De	  andra	  två	  informanterna	  har	  en	  av	  oss	  träffat	  förut	  därför	  ledde	  den	  andre	  uppsatsskrivaren	  de	  
två	  intervjuerna.	  Genom	  en	  av	  de	  sist	  nämnda	  informanterna	  fick	  vi	  tillgång	  till	  ett	  HR-‐nätverk	  denna	  
var	  aktiv	  inom.	  Genom	  det	  nätverket	  fick	  vi	  kontakt	  med	  de	  resterande	  tre	  informanterna.	  Urvalet	  till	  
den	  här	  studien	  är	  med	  andra	  ord	  ett	  snöbollsurval	  vilket	  innebär	  att	  forskaren	  tar	  kontakt	  med	  en	  
person	  som	  forskaren	  antar	  har	  god	  kunskap	  om	  ämnet	  och	  den	  personen	  tipsar	  sedan	  om	  andra	  
personer	  (Larsen	  2009,	  78).	  Snöbollsurval	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  gå	  tillväga	  för	  att	  få	  tag	  på	  informanter	  
som	  är	  insatta	  i	  ens	  forskningsämne,	  i	  och	  med	  att	  personen	  vi	  hade	  kontakt	  med	  hade	  god	  insyn	  i	  att	  
de	  personer	  som	  vi	  fick	  kontakt	  med	  också	  hade	  god	  insyn	  i	  ämnet.	  

4.5	  Presentation	  av	  företag	  och	  informanter	  

Företag	  och	  informant	  1	  
Företaget	  är	  ett	  mellanting	  av	  ett	  teknikbolag	  och	  ett	  finansbolag.	  Totalt	  finns	  ungefär	  850	  anställda	  
varav	  ungefär	  700	  i	  Sverige.	  I	  Sverige	  finns	  det	  åtta	  avdelningar	  och	  utgångspunkten	  för	  intervjun	  var	  
hur	  Sverige	  arbetar,	  det	  finns	  vissa	  lokala	  skillnader	  länderna	  emellan.	  Sedan	  tre	  år	  tillbaka	  har	  
informanten	  arbetat	  som	  HR	  business	  partner	  och	  är	  ansvarig	  för	  HR-‐biten	  på	  två	  av	  företagets	  åtta	  
avdelningar.	  	  

Företag	  och	  informant	  2	  
Företaget	  har	  37	  anställda	  och	  verkar	  inom	  fastighetsbranschen.	  Företaget	  ägs	  av	  stiftelser	  och	  finns	  
på	  fyra	  kontor	  i	  Sverige.	  Informanten	  har	  varit	  HR	  ansvarig	  i	  tre	  år.	  
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Företag	  och	  informant	  3	  
Företaget	  är	  en	  advokatbyrå	  med	  ungefär	  110	  anställda	  varav	  ungefär	  85	  jurister	  och	  25	  
administrativa	  tjänster.	  Byrån	  finns	  på	  ett	  kontor	  i	  Sverige.	  För	  elva	  år	  sedan	  började	  informanten	  
som	  HR-‐chef	  på	  byrån	  och	  har	  jobbat	  som	  HR-‐chef	  i	  olika	  typer	  av	  organisationer	  i	  drygt	  20	  år.	  	  

Företag	  och	  informant	  4	  
Företaget	  är	  en	  advokatbyrå	  med	  ungefär	  100	  anställda	  och	  finns	  på	  ett	  kontor	  i	  Sverige.	  Idag	  finns	  
ungefär	  70	  jurister	  och	  30	  administrativa	  medarbetare	  inom	  organisationen.	  Informanten	  har	  varit	  
HR-‐chef	  i	  tre	  år	  på	  byrån	  men	  har	  totalt	  29	  års	  erfarenhet	  av	  HR-‐arbete	  från	  andra	  branscher	  också.	  

Företag	  och	  informant	  5	  
Företaget	  verkar	  inom	  IT-‐branschen	  och	  har	  28	  anställda.	  De	  finns	  på	  ett	  kontor	  i	  Sverige.	  
Informantens	  befattning	  är	  CFO,	  ekonomi	  direktör,	  med	  huvudansvar	  för	  ekonomi,	  HR	  och	  Office	  
management.	  Informanten	  har	  funnits	  på	  företaget	  med	  den	  befattningen	  i	  två	  och	  ett	  halvt	  år.	  	  

Företag	  och	  informant	  6	  
Företaget	  är	  en	  konsultverksamhet,	  ej	  uthyrningsbara	  konsulter,	  inom	  fastighetsbranschen	  och	  har	  
ungefär	  55	  anställda.	  Företaget	  finns	  på	  två	  kontor	  i	  Sverige.	  	  För	  tre	  och	  ett	  halvt	  år	  sedan	  började	  
informanten	  som	  HR-‐manager	  med	  har	  över	  20	  års	  erfarenhet	  inom	  HR	  var	  av	  de	  senaste	  tio	  åren	  
haft	  chefs-‐	  befattningar	  inom	  HR.	  

4.6	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Vid	  intervjutillfället	  informerades	  informanten	  om	  ungefärligt	  upplägg	  på	  intervjun,	  vilka	  
huvudteman	  som	  skulle	  beröras,	  det	  kallas	  orientering	  (Kvale	  &	  Brinkman	  2009,	  144).	  Innan	  intervjun	  
startade	  frågade	  vi	  informanten	  om	  denne	  skulle	  känna	  sig	  bekväm	  om	  vi	  spelade	  in	  samtalet,	  vi	  
informerade	  även	  om	  konfidentialiteten	  att	  vi	  inte	  skriver	  vare	  sig	  företagets	  namn	  eller	  namnet	  på	  
informanten	  i	  uppsatsen	  (Dalen	  2008,	  33f).	  Fyra	  av	  de	  sex	  genomförda	  intervjuerna	  ägde	  rum	  på	  
respektive	  informants	  arbetsplats,	  de	  två	  resterande	  intervjuerna	  hölls	  i	  cafémiljö.	  Vid	  intervjuns	  
början	  öppnade	  vi	  med	  lättare	  frågor	  om	  informantens	  befattning	  och	  företagets	  struktur	  för	  att	  göra	  
informanten	  bekväm.	  Vi	  följde	  även	  Dalens	  (2008,	  38f)	  råd	  om	  att	  vara	  en	  aktiv	  lyssnare,	  låta	  
informanten	  få	  tid	  att	  berätta,	  hålla	  ögonkontakt	  och	  använda	  både	  verbal	  och	  icke-‐verbal	  
kommunikation	  för	  att	  bekräfta	  att	  man	  är	  intresserad	  av	  det	  informanten	  säger.	  Efter	  hand	  gick	  vi	  in	  
på	  mer	  djupgående	  frågor	  kring	  kompetensförsörjning.	  Kvale	  (1997,	  146)	  för	  en	  diskussion	  om	  
ledande	  frågor,	  ska	  man	  ställa	  frågor	  av	  den	  karaktären	  eller	  leder	  det	  till	  otillförlitliga	  svar.	  Till	  en	  
början	  frågade	  vi	  öppet	  om	  kompetensförsörjning	  för	  att	  informanterna	  skulle	  tala	  om	  deras	  
associationer.	  Eftersom	  studien	  utgår	  från	  valda	  modeller	  var	  vi	  vid	  vissa	  tillfällen	  tvungna	  att	  ställa	  
ledande	  frågor	  om	  specifika	  områden	  de	  valda	  modellerna	  tar	  upp.	  Vi	  avslutade	  intervjun	  med	  
småprat	  och	  tackade	  för	  att	  informanten	  ställt	  upp.	  Informanten	  meddelades	  även	  om	  att	  denne	  
kommer	  att	  få	  ta	  del	  av	  uppsatsen	  när	  den	  är	  färdigställd,	  avrundningen	  av	  intervjun	  kallas	  
uppföljning	  (Kvale	  &	  Brinkman	  2009,	  144).	  Intervjuerna	  varade	  mellan	  40	  minuter	  och	  en	  och	  en	  halv	  
timme.	  

4.7	  Bearbetning	  av	  data	  
De	  bandinspelade	  intervjuerna	  översattes	  till	  text	  med	  huvudregeln	  att	  allt	  ska	  med	  ordagrant	  
(Repstad	  2007,	  112).	  Däremot	  valde	  vi	  att	  inte	  skriva	  ut	  de	  småord,	  “aha”	  och	  “jaha”,	  vi	  sa	  under	  
tiden	  informanten	  talade.	  Vi	  ansåg	  att	  det	  blev	  ett	  bättre	  flyt	  i	  texten	  utan	  dem	  och	  att	  det	  skulle	  
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underlätta	  analysen	  av	  materialet	  med	  ett	  helt	  sammanhängande	  svar.	  När	  resultatdelen	  skulle	  
genomföras	  gjordes	  valda	  citat	  om	  från	  talspråk	  till	  skriftligt	  språk,	  ord	  som	  ”äh”	  ”ah”	  ”mhm”	  
raderades.	  Vid	  de	  tillfällen	  informanterna	  stakade	  sig	  och	  sa	  samma	  ord	  flera	  gånger	  korregerades	  
det	  för	  att	  få	  bättre	  flyt	  i	  texten.	  	  

Repstad	  (2007,	  127)	  menar	  att	  analys	  och	  tolkning	  går	  att	  skilja	  åt	  teoretiskt	  men	  att	  de	  praktiska	  
processerna	  flyter	  ihop.	  Analysen	  strukturerar	  upp	  data	  så	  att	  tydliga	  mönster	  framträder	  vilket	  
underlättar	  för	  tolkningen.	  Tolkningen	  sker	  i	  förhållande	  till	  de	  frågeställningar	  studien	  ämnar	  
besvara	  och	  kopplar	  samman	  teorin.	  Repstad	  (2007,127)	  forsätter,	  analyssteget	  innefattar	  en	  typ	  av	  
tolkning	  vilket	  gör	  att	  processerna	  är	  svåra	  att	  särskilja	  därför	  nämns	  det	  tillsammans.	  Repstad	  (2007,	  
140)	  rekommenderar	  att	  börja	  läsa	  igenom	  materialet	  noga	  och	  gärna	  flera	  gånger	  innan	  
nedgrottningen	  börjar.	  	  

Enligt	  Repstads	  (2007,	  142)	  vägledning	  skrevs	  materialet	  från	  intervjuerna	  ut	  och	  klipptes	  isär	  efter	  
de	  teman	  som	  de	  gemensamma	  knytpunkterna	  redovisar	  för.	  Under	  tiden	  som	  vi	  läste	  materialet	  
insåg	  vi	  att	  vissa	  teman	  som	  många	  informanter	  nämnde	  flöt	  ihop	  med	  vandra	  därför	  slog	  vi	  samman	  
nio	  teman	  till	  fyra.	  Dessutom	  lade	  vi	  till	  en	  aspekt	  till	  de	  gemensamma	  knytpunkterna.	  

De	  gemensamma	  knytpunkterna	  och	  de	  omgjorda	  teman	  som	  lades	  till	  i	  efterhand	  utgör	  
analysverktyget.	  Det	  framtogs	  genom	  modellerna	  och	  frågeställningarna	  och	  följer	  då	  det	  rådet	  
Repstad	  (2007,142)	  nämner.	  Matris	  som	  hjälpmedel	  vid	  bearbetning	  underlättar	  jämförelserna	  
företagen	  emellan	  och	  ger	  en	  bra	  överblick	  (Larsen	  2009,	  97).	  Lika	  så	  Repstad	  (2007,	  146)	  resonerar	  
kring	  den	  kvalitativa	  datamatrisen	  som	  hjälper	  till	  att	  se	  mönster	  och	  samband	  i	  materialet.	  

4.8	  Kvalitet	  
Kvale	  (1997,	  208)	  skriver	  att	  vissa	  forskare	  anser	  att	  validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  ska	  
ignoreras	  och	  att	  de	  stör	  den	  skapande	  kvalitativa	  processen.	  Kvale	  (1997,208)	  forsätter	  att	  dessa	  
forskare	  menar	  att	  den	  kvalitativa	  forskningen	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  tillförlitlighet,	  trovärdighet,	  
pålitlighet	  och	  konfirmerbarhet.	  Kritiken	  mot	  användandet	  av	  ordet	  validitet	  gäller	  gränsdragningen	  
mellan	  fullständig	  sanning	  och	  osanning	  (Kvale	  1997,209).	  Kvale	  (1997,209)	  menar	  ändå	  att	  
begreppen	  validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  kan	  användas	  i	  de	  former	  som	  är	  relevanta	  i	  
kvalitativ	  forskning,	  att	  användandet	  av	  de	  kvalitetsbegreppen	  accepterar	  möjliga	  lokala,	  personliga	  
och	  samhälleliga	  former	  av	  sanning.	  	  

Validitet	  	  
Validiteten	  handlar	  alltså	  om	  relevans	  och	  giltighet,	  att	  samla	  in	  data	  som	  är	  relevant	  för	  de	  aktuella	  
frågeställningarna	  (Larsen	  2009,	  80).	  Larsen	  (2009,	  81)	  forsätter,	  intervjuernas	  flexibilitet	  tillåter	  att	  
informanterna	  kan	  ta	  upp	  det	  som	  de	  anser	  viktigt	  vilket	  gör	  att	  fler	  förklaringssätt	  till	  det	  undersökta	  
fenomenet	  blottas.	  Vid	  intervjuerna	  var	  vi	  flexibla	  med	  intervjuguiden	  och	  följde	  informanten	  även	  
om	  vi	  vid	  tillfällen	  ledde	  samtalet	  mot	  specifika	  undringar.	  Om	  fler	  personer	  arbetar	  med	  samma	  sak	  
ökar	  validiteten,	  av	  den	  orsaken	  kan	  det	  vara	  förnuftigt	  att	  vara	  fler	  personer	  som	  gör	  intervjuerna	  
(Larsen	  2009,	  81).	  Vi	  var	  båda	  med	  på	  alla	  intervjuer	  och	  som	  redan	  nämnt	  höll	  den	  ena	  
uppsatsskrivaren	  de	  intervjuer	  som	  den	  andra	  hade	  träffat	  tidigare.	  Dalen	  (2008,116)	  belyser	  också	  
att	  validiteten	  ökar	  och	  kritiken	  om	  subjektiviteten	  möts	  genom	  att	  forska	  tillsammans	  med	  en	  annan	  
person.	  Att	  genomföra	  en	  pilotintervju,	  så	  frågorna	  kunnat	  utvecklas	  och	  rättas	  till	  ökar	  
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datamaterialets	  validitet	  (Dalen	  2008,	  119).	  Utifrån	  att	  nämnda	  punkter	  tagits	  i	  beaktning	  är	  
validiteten	  i	  relation	  till	  valda	  punkter	  god.	  	  

Reliabilitet	  
Reliabiliteten	  rör	  noggrannhet,	  att	  undersökningen	  är	  tillförlitlig.	  Reliabiliteten	  kan	  testas	  genom	  att	  
andra	  forskare	  genomför	  samma	  undersökning,	  får	  de	  samma	  resultat	  har	  studien	  en	  hög	  reliabilitet.	  
I	  relation	  till	  kvantitativa	  studier	  går	  det	  inte	  i	  kvalitativa	  undersökningar	  att	  säkerhetsställa	  lika	  hög	  
kvalitet	  av	  reliabiliteten,	  vid	  intervjutillfället	  finns	  en	  chans	  att	  informanten	  påverkas	  av	  situationen	  
och	  säger	  något	  som	  kanske	  inte	  skulle	  framkommit	  vid	  en	  annan	  intervju	  eller	  om	  intervjuaren	  hade	  
varit	  en	  annan	  person	  (Larsen	  2009,	  81).	  Rörande	  de	  ledande	  frågorna	  som	  vi	  nämnt	  att	  vi	  ställde	  
under	  intervjuerna	  kan	  man	  argumentera	  för	  att	  de	  skulle	  göra	  oss	  som	  forskare	  otillförlitliga,	  men	  
Kvale	  (1997,	  146)	  resonerar	  att	  medvetna	  ledande	  frågor	  används	  för	  sällan	  i	  kvalitativa	  
undersökningar.	  Kvale	  (1997,	  146)	  forsätter,	  det	  handlar	  inte	  om	  huruvida	  frågorna	  är	  ledande	  utan	  
vart	  de	  leder.	  Reliabiliteten	  kan	  också	  diskuteras	  vid	  analysen	  av	  intervjuerna,	  tolkningar	  är	  
subjektiva	  och	  många	  menar	  därför	  att	  det	  finns	  lika	  många	  resultat	  av	  samma	  studie	  som	  det	  finns	  
forskare	  (Kavle	  1997,	  165).	  Kvale	  (1997,	  165)	  fortsätter,	  därför	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  analyserna	  är	  
objektiva	  och	  oberoende	  av	  vem	  som	  utför	  uppgiften.	  Analysverktyget	  som	  togs	  fram	  till	  
undersökningen	  hjälpte	  till	  med	  objektiviteten	  vid	  kodningen	  av	  resultatet.	  Genom	  tematiseringen	  i	  
analysverktyget	  blev	  det	  tydligt	  vad	  vi	  eftersökte	  från	  informanternas	  intervjuer.	  Tillsammans	  
genomförde	  vi	  kodningen	  det	  vill	  säga	  bearbetningen	  av	  resultatet	  något	  som	  Kvale	  (1997,	  188)	  
skriver	  bidrar	  till	  en	  god	  reliabilitet.	  	  

Generaliserbarhet	  
En	  av	  den	  kvalitativa	  metodens	  nackdelar	  är	  generaliserbarheten	  (Larsen	  2009,	  27).	  Begreppet	  
generalisering	  kommer	  från	  den	  kvantitativa	  forsknings	  metoden	  och	  är	  förknippat	  med	  stora	  urval	  
och	  stor	  representativitet	  (Dalen	  2008,	  117).	  Utifrån	  det	  perspektivet	  har	  kvalitativa	  undersökningar	  
ingen	  generaliserbarhet.	  Kvale	  (1997,	  210)	  benämner	  den	  typen	  av	  generalisering	  som	  statistisk	  
generalisering,	  den	  bygger	  på	  siffror	  där	  generaliserbarheten	  bestäms	  utav	  sannolikhetskoefficienter.	  
Men	  eftersom	  förutsättningarna	  för	  de	  två	  metoderna	  skiljer	  sig	  åt	  menar	  Dalen	  (2008,	  117)	  att	  man	  
kan	  tala	  om	  en	  annan	  typ	  av	  generaliserbarhet	  gällande	  kvalitativa	  studier,	  en	  som	  involverar	  
läsarens	  upplevelse	  av	  den	  slutgiltiga	  produkten.	  	  Spridningseffekter	  och	  återanvändning	  av	  resultat	  
från	  kvalitativa	  studier	  står	  för	  mångfald	  och	  variation	  något	  som	  de	  kvantitativa	  forskningarna	  inte	  
belyser,	  de	  brett	  sammansatta	  urvalen	  och	  den	  individuella	  variationen	  är	  något	  som	  inte	  kan	  
förklaras	  med	  genomsnitt	  (Dalen	  2008,	  117).	  Alltså	  kan	  generaliseringen	  öka	  genom	  den	  
kommunikativa	  fördel	  en	  kvalitativ	  studie	  innehar	  (Dalen	  2008,	  118).	  Kvale	  (1997,	  209ff)	  resonerar	  i	  
liknade	  linje,	  är	  det	  forskaren	  som	  ska	  argumentera	  för	  en	  generalisering	  och	  hur	  mycket	  ska	  lämnas	  
till	  läsaren	  att	  bestämma?	  Diskussonen	  kring	  detta	  tillhör	  den	  analytiska	  generaliseringen	  och	  tar	  
ställning	  till	  i	  vilken	  mån	  resultatet	  från	  studien	  kan	  ge	  vägledning	  i	  andra	  situationer	  (Kvale	  1997,	  
210).	  I	  denna	  typ	  av	  generalisering	  bygger	  forskaren	  upp	  påstående	  för	  kvaliteten	  och	  låter	  sen	  
läsaren	  vara	  en	  del	  i	  bedömningen	  utav	  den.	  	  

4.9	  Forskningsetik	  
“Samhället	  ställer	  krav	  på	  att	  all	  vetenskaplig	  verksamhet	  ska	  styras	  av	  överordnade	  principer	  som	  är	  
preciserade	  i	  lagar	  och	  riktlinjer”	  (Dalen	  2008,	  20).	  Vetenskapsrådet	  (2011,	  12)	  förklarar	  att	  forskning	  
i	  mångt	  och	  mycket	  handlar	  om,	  för	  de	  flesta	  av	  oss,	  vardagliga	  moraliska	  levnadsregler.	  Man	  ska	  
bland	  annat	  tala	  sanning	  och	  redovisa	  metod	  och	  resultat	  på	  ett	  öppet	  sätt	  samt	  inte	  stjäla	  någon	  
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annans	  forskning	  (Vetenskapsrådet	  2011,	  12).	  Skriften	  fortsätter	  att	  förklara	  etik	  och	  moral	  som	  två	  
skilda	  saker,	  om	  moralen	  är	  det	  vi	  människor	  har	  och	  gör	  i	  praktiken	  så	  är	  etik	  teorin	  bakom	  och	  
praktiken	  kan	  man	  ha	  utan	  teori	  (Vetenskapsrådet	  2011,	  15).	  Det	  är	  anledning	  till	  att	  det	  heter	  
forskningsetik.	  Det	  finns	  en	  rad	  normer	  och	  sammanställningar	  av	  olika	  forskningskodex	  som	  berör	  
specifika	  moment	  och	  områden	  av	  forskningen,	  (Vetenskapsrådet	  2011,	  15).	  Det	  finns	  också	  riktlinjer	  
att	  följa	  angående	  de	  etiska	  överväganden,	  krav	  på	  samtycke,	  krav	  på	  att	  bli	  informerad	  och	  krav	  på	  
konfidentialitet	  (Dalen	  2008,	  21).	  Det	  första	  kravet,	  om	  samtycke,	  behandlas	  vid	  det	  första	  mötet	  
med	  informanten	  som	  i	  vårt	  fall	  såg	  lite	  olika	  ut.	  De	  informanter	  som	  vi	  kände	  till	  sedan	  innan	  fick	  
informationen	  om	  studiens	  syfte	  och	  vad	  det	  innebar	  att	  vara	  med	  i	  studien	  muntligt.	  De	  andra	  
informanterna	  fick	  ett	  mail	  innehållande	  information	  om	  studien,	  de	  skickades	  även	  ut	  till	  de	  som	  vi	  
fått	  ett	  godkänt	  medverkande	  av	  också.	  Kravet	  på	  samtycke	  går	  hand	  i	  hand	  med	  krav	  på	  
information,	  alla	  de	  informationsområden	  som	  informanten	  ska	  få	  ta	  del	  av	  fick	  de	  via	  mailet	  
förutom	  informantens	  rätt	  att	  närsomhelst	  avbryta	  medverkan	  (Dalen	  2008,	  22).	  Den	  punkten	  
presenterades	  vid	  intervjuns	  början,	  att	  informanten	  får	  avbryta	  intervjun	  eller	  meddela	  oss	  om	  att	  
viss	  information	  som	  framkom	  vid	  intervjun	  inte	  får	  användas	  vid	  uppsatsens	  resultat	  och	  analys.	  Det	  
var	  även	  vid	  intervjuns	  början	  som	  vi	  informerade	  informanterna	  om	  att	  deras	  namn	  och	  
organisationens	  namn	  kommer	  att	  skyddas	  till	  den	  mån	  det	  går.	  Vi	  frågade	  utförligt	  om	  vi	  skulle	  
ändra	  namnen	  på	  några	  av	  de	  processer	  som	  nämndes	  för	  att	  skydda	  identiteten	  av	  företaget.	  Kravet	  
på	  konfidentialitet	  har	  genom	  de	  åtgärderna	  tagits	  i	  beaktning	  (Dalen	  2008,	  23).	  Vetenskapsrådet	  
(2011,	  93)	  beskriver	  också	  vikten	  av	  att	  forskarna	  tar	  ansvar	  för	  vad	  som	  skrivs	  och	  rapporteras	  om,	  
vilket	  vi	  uppsatsskrivare	  till	  fullo	  gör.	  	  	  	  	  	  

4.10	  Källkritik	  
Det	  finns	  många	  olika	  parametrar	  man	  skall	  ta	  i	  beräkning	  när	  man	  väljer	  källor	  till	  ett	  arbete.	  
Källkritik	  är	  någonting	  man	  skall	  ha	  i	  bakhuvudet	  när	  man	  läser	  olika	  texter.	  Vad	  vill	  avsändaren	  
förmedla	  med	  texten?	  Hur	  långtillbaka	  är	  texten	  skriven?	  Äkthet	  handlar	  om	  att	  ta	  reda	  på	  om	  källan	  
är	  just	  äkta,	  detta	  kan	  vara	  svårt	  men	  genom	  att	  kolla	  med	  andra	  källor	  och	  på	  så	  vis	  försöka	  följa	  
källan	  bakåt	  kan	  man	  få	  reda	  på	  ursprunget	  av	  den.	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  4:e	  uppl.	  282f;	  Thurén	  
2013	  3:e	  uppl.	  17-‐26)	  	  

	  
Oberoende	  inom	  källkritiken	  handlar	  om	  att	  man	  skall	  kunna	  ta	  reda	  på	  vart	  ifrån	  informationen	  
kommer.	  För	  att	  det	  skall	  vara	  så	  trovärdigt	  som	  möjligt	  är	  en	  primärkälla,	  alltså	  en	  ursprungskälla	  
den	  bästa	  för	  att	  trovärdigheten	  skall	  vara	  god.	  Även	  hur	  oberoende	  källan	  är	  måste	  tas	  i	  beaktning,	  
vilket	  motiv	  källan	  har	  med	  sin	  text.	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  4:e	  uppl.	  283f)	  Med	  dessa	  parametrar	  i	  
bakhuvudet	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  bara	  använda	  oss	  av	  förstahandskällor	  i	  vårt	  avsnitt	  i	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  
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5.	  Resultat	  och	  Analys	  
Nedan	  redovisas	  resultatet	  och	  analysen	  utifrån	  de	  tre	  frågeställningarna:	  Vad	  är	  
kompetensförsörjning	  för	  de	  undersökta	  organisationerna?	  Vilka	  strategier	  finns	  för	  
kompetensförsörjning	  hos	  de	  undersökta	  organisationerna?	  Vilken	  roll	  har	  verksamhetsmål	  för	  
kompetensförsörjningen	  hos	  de	  undersökta	  organisationerna?	  Till	  sist	  görs	  en	  sammanställning	  av	  
resultatet	  i	  analysmatrisen.	  

5.1	  Vad	  är	  kompetensförsörjning?	  

Resultat	  
Informant	  1,	  Teknikbranschen	  	  
Informanten	  förklarar	  att	  kompetensförsörjning	  utgår	  ifrån	  olika	  “skills	  sets”,	  verktyg,	  som	  utefter	  
behov	  blir	  identifierade.	  En	  identifierad	  kompetens	  som	  behövs	  inom	  företaget.	  
Kompetensförsörjningen	  är	  hur	  företaget	  får	  den	  kompetens	  de	  behöver.	  	  	  
	  
Kompetensförsörjning	  för	  oss	  är	  att	  se	  till	  ”hur	  har	  vi	  det	  på	  plats?”	  Allt	  ifrån	  vad	  behöver	  vi	  ta	  in	  till	  vad	  
behöver	  vi	  utveckla	  och	  uppdatera	  i	  form	  av	  kompetens	  internt,	  för	  att	  vi	  ska	  klara	  av	  att	  leva	  upp	  till	  dom	  här	  
kompetenshålen	  eller	  vad	  man	  nu	  ska	  säga	  att	  vi	  har	  inventerat	  att	  vi	  behöver.	  	  

Informanten	  förklarar	  att	  inom	  kompetensförsörjning	  är	  en	  tydlig	  strategi	  rekryteringsstrategin	  som	  
är	  kopplad	  till	  verksamhetsmålen,	  hur	  många	  anställda	  vill	  företaget	  ha	  och	  på	  vilka	  marknader	  vill	  
företaget	  finnas.	  Informanten	  förklarar	  att	  företagets	  största	  utmaning	  är	  att	  utveckla	  internt.	  	  
	  
För	  det	  är	  utmaningen	  hela	  tiden,	  att	  dels	  se	  till	  att	  du	  som	  individ	  får	  utvecklas	  och	  uppdatera	  din	  kunskap.	  
Men	  också	  för	  oss	  som	  bolag	  att	  veta	  men	  vad	  kan	  X,	  kanske	  du	  sitter	  på	  en	  del	  av	  bolaget	  men	  är	  det	  så	  att	  du	  
faktiskt	  kan	  fler	  saker	  och	  faktiskt	  också	  intresserad	  av	  att	  jobba	  med	  det.	  Så	  att	  det	  blir	  ju	  någonstans	  en	  
strategi	  att	  veta	  vad	  våra	  anställda	  kan	  och	  vad	  vi	  behöver	  men	  sen	  också	  dialog	  med	  alla	  anställda.	  Det	  tycker	  
jag	  ofta	  att	  man	  glömmer	  bort	  att	  när	  man	  pratar	  om	  kompetensförsörjning	  	  

Informanten	  säger	  också	  att	  det	  endast	  är	  HR	  som	  använder	  ordet	  kompetensförsörjning	  men	  när	  de	  
olika	  HR	  funktionerna	  är	  ute	  i	  organisationen	  så	  måste	  de	  anpassa	  sitt	  budskap.	  Informanten	  
forsätter	  och	  berättar	  att	  företaget	  är	  en	  teknisk	  organisation	  och	  säger	  att	  folk	  skulle	  somna	  om	  HR	  
personerna	  skulle	  prata	  om	  kompetensförsörjning	  ute	  i	  verksamheten.	  I	  stället	  fokuserar	  
informanten	  på	  att	  säga	  det	  som	  faktiskt	  händer,	  implementering	  av	  ett	  nytt	  system	  exempelvis,	  
även	  om	  det	  ur	  HR	  synvinkel	  faktiskt	  handlar	  om	  kompetensförsörjning.	  	  

Informant	  2,	  Fastighetsbranschen	  	  
Informanten	  menar	  att	  kompetensförsörjning	  är	  behovsstyrt	  utifrån	  kund,	  företag	  och	  medarbetare.	  
”Kundens	  behov	  mappas,	  utifrån	  deras	  behov	  kopplas	  det	  sedan	  till	  den	  kompetensen	  företaget	  behöver	  för	  
kundens	  behov”.	  Företagets	  kompetens	  är	  den	  som	  medarbetarna	  besitter	  därför	  säger	  informanten	  
att	  man	  måste	  ta	  reda	  på	  vilken	  kompetens	  som	  individerna	  i	  företaget	  besitter,	  vilken	  kompetens	  
dom	  inte	  har	  och	  dessutom	  vilken	  kompetens	  som	  individer	  har	  men	  som	  dom	  inte	  utnyttjas.	  
Kompetensförsörjning	  är	  en	  ständigt	  pågående	  process	  berättar	  informanten.	  
	  
Informanten	  förklarar	  att	  ordet	  kompetensförsörjning	  inte	  används	  i	  organisationen,	  inget	  annat	  ord	  
heller	  utan	  informanten	  använder	  sig	  bara	  utan	  ordet	  kompetens.	  Informanten	  säger	  ”Jag	  använder	  
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absolut	  ett	  annat	  ord.	  Kompetensförsörjning	  tycker	  jag	  låter	  som	  det	  skulle	  vara	  någon	  sån	  här	  sjuttitals	  tråkigt	  
fruktansvärt	  ord”.	  

Informant	  3,	  Advokatbyrå	  
Informanten	  berättar	  att	  kompetensförsörjning	  handlar	  om	  att	  företaget	  ska	  vara	  försörjda	  med	  rätt	  
kompetens.	  Rekryteringen	  och	  team-‐utveckling	  blir	  därför	  viktiga	  strategier.	  Informanten	  förklarar	  
att	  organisationen	  har	  åtta	  verksamhetsgrupper,	  rättsområden,	  som	  de	  80	  juristerna	  är	  indelade	  i.	  
Grupperna	  är	  olika	  stora	  och	  sammansätta	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  hur	  stora	  områdena	  är.	  För	  att	  
kunna	  attrahera	  olika	  klienter	  till	  rättsområdena	  arbetar	  byrån	  mycket	  med	  gruppens	  
sammansättning,	  de	  ska	  ha	  olika	  personligheter	  och	  olika	  mycket	  erfarenhet	  för	  att	  få	  bra	  dynamik	  i	  
grupperna.	  Informanten	  forsätter	  och	  säger	  att	  de	  inte	  använder	  begreppet	  kompetensförsörjning	  i	  
organisationen.	  När	  cheferna	  pratar	  om	  juristerna	  använder	  de	  ord	  som	  karriärutveckling,	  
talanginventering,	  talangutveckling	  och	  att	  behålla	  personalen	  hela	  vägen	  upp	  i	  karriärtrappan.	  Byrån	  
har	  en	  tydlig	  karriärtrappa	  som	  består	  av	  tre	  steg	  utöver	  det	  kan	  man	  bli	  delägare	  eller	  counslor.	  
Informanten	  säger	  att	  det	  är	  krävande	  med	  tillgängligheten	  att	  jobba	  i	  en	  sådan	  här	  typ	  av	  
konsultorganisation	  vilket	  gör	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  kombinera	  med	  att	  vara	  småbarnsförälder.	  Så	  
det	  finns	  en	  del	  utmaningar	  med	  att	  behålla	  personalen	  hela	  vägen	  genom	  karriärtrappan.	  
Informanten	  avslutar	  med	  att	  säga	  att	  successionsplanering	  också	  är	  viktigt	  inom	  
kompetensförsörjningen.	  	  

Informant	  4,	  Advokatbyrå	  
Vid	  frågan	  om	  kompetensförsörjning	  svarar	  informanten	  att	  det	  finns	  mycket	  utbildning	  inom	  
företaget.	  Det	  finns	  en	  Knowledge	  Management	  avdelning	  som	  håller	  i	  alla	  kurser,	  framför	  allt	  till	  
juristerna	  men	  även	  till	  den	  administrativa	  personalen.	  Vid	  introduktionen	  av	  nyanställda	  finns	  ett	  
baspaket	  som	  alla	  jurister	  tar	  del	  av.	  Ett	  kurspaket	  med	  företagets	  mallsystem,	  hur	  man	  skriver	  
dokument	  och	  gör	  en	  rättsutredning.	  Genom	  introduktionen	  får	  alla	  jurister	  sina	  utbildningsdelar.	  
Informanten	  förklarar	  också	  att	  de	  har	  en	  rekryteringsgrupp	  som	  består	  informanten	  själv,	  MP	  
(Juristbyrå	  VD)	  och	  två	  andra	  personer	  som	  de	  tror	  kan	  matcha	  kandidaterna.	  De	  som	  sitter	  med	  i	  
rekryteringsgruppen	  har	  fått	  en	  specialutbildning.	  Informanten	  berättar	  att	  de	  troligtvis	  inte	  skulle	  
använda	  begreppet	  kompetensförsörjning	  utan	  istället	  utbildningsbehov.	  

Informant	  5,	  Teknikbranschen	  
Informanten	  förklarar	  kompetensförsörjningen	  som	  behovsstyrd,	  företaget	  utvecklas	  och	  växer	  
snabbt	  vilket	  gör	  att	  deras	  behov	  ändras	  och	  det	  i	  förlängning	  ändrar	  även	  kundernas	  behov.	  
Informanten	  nämner	  att	  det	  är	  en	  utmaning	  att	  behålla	  befintliga	  medarbetare	  och	  rekrytera	  in	  ny	  
kompetens	  som	  företaget	  upplever	  att	  de	  saknar.	  Informanten	  berättar	  att	  de	  lagt	  ut	  en	  annons	  
samma	  dag	  som	  intervjuns	  gemomförande,	  de	  söker	  en	  person	  med	  en	  viss	  kunskap	  av	  ett	  nytt	  
program	  företaget	  använder	  sig	  av.	  Eftersom	  att	  företaget	  är	  litet	  söker	  de	  en	  person	  med	  den	  
specifika	  spetskompetensen,	  sen	  ska	  personen	  sprida	  spetskompetensen	  till	  resten	  av	  företaget.	  	  
Informanten	  berättar	  att	  personen	  de	  söker	  förväntas	  vara	  kunskapsmässigt	  bred	  på	  andra	  områden	  
också.	  Företaget	  har	  fem	  medarbetare	  i	  kundservice	  och	  fyra	  på	  teknisksupport.	  De	  jobbar	  
kontinuerligt	  med	  att	  sprida	  kunskapen	  i	  de	  olika	  teamen.	  Informanten	  forsätter	  och	  säger	  att	  de	  inte	  
använder	  sig	  av	  begreppet	  kompetensförsörjning	  i	  organisationen.	  Informanten	  lägger	  även	  till	  att	  de	  
just	  nu	  pratar	  mer	  i	  termer	  av	  en	  saknad	  kompetens,	  eftersom	  bolaget	  är	  tekniskt	  så	  är	  det	  lätt	  att	  
precisera	  vilken	  kompetens	  som	  saknas.	  
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Informant	  6,	  Fastighetsbranschen	  
Informanten	  förklarar	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  karriärtrappa	  inom	  företaget	  som	  består	  av	  fyra	  steg.	  
Kompetensförsörjning	  för	  företaget	  handlar	  om	  att	  få	  personalen	  att	  utvecklas	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  
genom	  karriärtrappan.	  Företaget	  vill	  få	  folk	  att	  utvecklas	  som	  raketer	  så	  att	  de	  bara	  kan	  fylla	  på	  med	  
nya	  medarbetare	  hela	  tiden.	  Informanten	  säger	  att	  det	  är	  den	  hårda	  sidan	  av	  kompetenförsörjning	  
och	  lägger	  till	  att	  det	  finns	  en	  mjuk	  sida	  också.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  utvecklas	  på	  andra	  plan,	  att	  
exempelvis	  vara	  hemma	  på	  en	  längre	  föräldraledighet	  kan	  ofta	  vara	  både	  den	  bästa	  och	  billigaste	  
kompetensutvecklingen.	  Informanten	  anser	  att	  bilda	  familj	  får	  saker	  och	  ting	  i	  ett	  helt	  annat	  
perspektiv	  och	  man	  får	  en	  helt	  annan	  förståelse	  för	  omgivningen.	  Avslutningsvis	  säger	  informanten	  
att	  det	  inte	  behöver	  vara	  att	  skicka	  iväg	  någon	  på	  kurs	  utan	  det	  kan	  vara	  saker	  i	  ett	  bredare	  
perspektiv	  också.	  Informanten	  säger	  att	  de	  inte	  använder	  sig	  at	  begreppet	  kompetensförsörjning	  för	  
att	  det	  inte	  är	  en	  isolerad	  grej	  utan	  det	  vävs	  in	  i	  allt	  annat.	  Informanten	  förklarar	  att	  företaget	  har	  
vuxit	  mycket	  det	  senaste	  året	  vilket	  gör	  att	  kompetensförsörjningen	  tidigare	  har	  varit	  mycket	  mer	  
individinriktad	  och	  att	  de	  nu	  måste	  hitta	  en	  tydligare	  strategi	  för	  att	  få	  processerna	  mer	  
företagsorienterade.”	  Lite	  mer	  vad	  behöver	  den	  där	  gruppen	  och	  hur	  kan	  vi	  ”boosta”	  dom	  där	  för	  att	  ta	  ett	  
elefantsteg	  i	  karriärtrappan”.	  

Analys	  
Även	  om	  kompetensförsörjningen	  ser	  olika	  ut	  för	  informanterna	  finns	  en	  del	  saker	  som	  de	  
gemensamt	  nämner.	  I	  enlighet	  med	  Granbergs	  (2011)	  definition	  av	  kompetensförsörjning;	  
kompetensförsörjning	  är	  en	  sammanfattande	  benämning	  på	  planering	  och	  åtgärder	  som	  syftar	  till	  att	  
tillgodose	  företagets	  behov	  av	  arbetskraft	  så	  väl	  kvantitativt	  som	  kvalitativ,	  diskuterar	  flera	  av	  
informanterna	  om	  kompetensförsörjning	  som	  behovsstyrt.	  Både	  Lindelöw	  (2008)	  och	  Anttila	  (1999)	  
skriver	  att	  kompetensförsörjningen	  börjar	  i	  framtiden,	  vilken	  kompetens	  kommer	  vi	  att	  behöva	  och	  
vilka	  förändringar	  står	  vi	  inför.	  Det	  som	  också	  flera	  informanter	  nämner.	  	  
	  
Flera	  informanter	  nämner	  att	  det	  handlar	  om	  att	  ge	  medarbetarna	  rätt	  kompetens	  för	  att	  exempelvis	  
företaget	  ska	  kunna	  växa	  som	  de	  vill.	  Det	  går	  i	  linje	  med	  Anttilas	  (1999)	  definition	  av	  
kompetensförsörjning:	  Medarbetarnas	  förmåga	  att	  lösa	  de	  uppgifter	  de	  ställs	  inför	  är	  den	  enskilt	  
viktigaste	  faktorn	  för	  varje	  företags	  framgång	  och	  överlevnad.	  	  Kompetensförsörjning	  är	  ett	  
samlingsbegrepp	  för	  hur	  företaget	  utvecklar	  och	  säkerställer	  denna	  förmåga	  hos	  medarbetarna.	  
Kompetensförsörjning	  är	  med	  andra	  ord:	  hur	  företaget	  säkerställer	  de	  kompetensmässiga	  
förutsättningarna,	  för	  att	  fungera	  i	  enighet	  med	  verksamhetsplanen.	  	  
	  
Rekryteringen	  nämns	  som	  en	  strategi	  för	  att	  få	  den	  kompetensen	  företagen	  saknar.	  Andra	  
kompetenser	  utöver	  den	  yrkesmässiga	  kompetensen	  vill	  vissa	  informanter	  också	  belysa	  som	  
utvecklande,	  och	  viktiga	  pusselbitar	  i	  kompetensförsörjningen.	  Hansson	  (2005)	  nämner	  kompetens	  
som	  en	  färskvara,	  något	  som	  informant	  2	  diskuterar,	  men	  säger	  att	  det	  inte	  bara	  handlar	  om	  det	  utan	  
nämner	  även	  att	  erfarenheten	  också	  spelar	  in.	  Utbildning	  är	  också	  en	  strategi	  för	  
kompetensförsörjning,	  informant	  4	  nämner	  den	  som	  den	  viktigaste	  delen.	  	  
	  
Anmärkningsvärt	  är	  att	  ingen	  informant	  använder	  sig	  av	  ordet	  kompetensförsörjning	  men	  alla	  
informantet	  vet	  vad	  det	  innebär	  och	  har	  strategier	  för	  det.	  	  
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5.2	  Vilka	  strategier	  finns	  för	  kompetensförsörjning?	  

5.2.1	  Tema	  1,	  Gemensamma	  definitioner	  och	  kärnkompetens	  	  

Resultat	  

Informant	  1	  
På	  frågan	  vad	  kompetens	  är	  säger	  informanten,	  ”Alltså	  kompetens	  för	  mig	  eller	  för	  företaget	  ska	  jag	  väl	  
säga	  det	  innebär	  ju	  att	  ha	  att	  ha	  alltså	  rätt	  saker	  i	  verktygslådan.	  Att	  vi	  har	  rätt	  personer	  med	  rätt	  kunskap	  för	  
att	  kunna	  bedriva	  vårt	  arbete	  så	  bra	  som	  möjligt	  skulle	  jag	  kortfattat	  säga.	  ”	  
	  
Företaget	  har	  tydliga	  kärnkompetenser	  och	  de	  följer	  med	  från	  rekrytering	  till	  utvärdering.	  
Kompetenserna	  är	  16	  till	  antalet	  och	  är	  väl	  kommunicerade	  till	  alla	  medarbetare,	  allt	  från	  chefer	  till	  
kundtjänst.	  Vid	  rekryteringen	  sker	  en	  diskussion	  mellan	  ansvarig	  chef	  och	  rekryteraren	  om	  vilka	  
kärnkompetenser	  som	  är	  de	  viktigaste	  för	  den	  aktuella	  tjänsten	  och	  de	  utgör	  sedan	  medarbetarens	  
kravprofil.	  Vid	  medarbetssamtalet	  utvärderas	  alla	  på	  de	  16	  olika	  kärnkompetenserna.	  Det	  samtalet	  
ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  lönerevisionen.	  Informanten	  säger	  att	  alla	  som	  blir	  chefer	  får	  en	  utbildning	  i	  
hur	  de	  16	  kärnkompetenserna	  ska	  användas	  i	  verksamheten,	  vilket	  gör	  att	  definitionen	  av	  
kärnkompetensen	  är	  väldigt	  tydlig.	  	  

Informant	  2	  
Informanten	  svarar	  följande	  på	  frågan	  om	  kompetens,	  ”För	  mig	  i	  grund	  och	  botten	  det	  här	  typiskt	  tråkiga,	  
kompetens	  är	  kunskap	  plus	  erfarenhet.	  Det	  är	  det	  enkla	  svaret….”	  
	  
Informanten	  fotsätter	  att	  berätta	  att	  alla	  i	  organisationen	  har	  samma	  definition.	  Informanten	  
förklarar	  att	  HR-‐rollen	  handlar	  om	  att	  lära	  ut,	  att	  arbeta	  ut	  definitionerna	  till	  alla	  i	  organisationen.	  
Det	  är	  enligt	  informanten	  mycket	  viktigt	  med	  gemensamma	  definitioner.	  Informanten	  säger:	  
	  
…de	  är	  väldefinierade	  det	  är	  är	  helt	  A	  och	  O	  kring	  allting	  som	  har	  med	  kompetens	  eller	  med	  beteenden	  eller	  
någonting.	  För	  om	  vi	  säger	  så	  här	  nu,	  du	  och	  jag	  ska	  rekrytera	  en	  människa	  och	  så	  säger	  vi	  att	  hon	  ska	  vara	  
snäll,	  betyder	  det	  en	  sak	  för	  dig	  och	  en	  helt	  annan	  sak	  för	  mig.	  Vi	  måste	  definiera	  och	  märker	  vi	  att	  X	  är	  snäll,	  du	  
kanske	  tycker	  att	  hon	  är	  jätteelak	  och	  jag	  tycker	  att	  hon	  är	  supersnäll.	  Det	  måste	  man	  ju	  prata	  om,	  allting	  
handlar	  hela	  tiden	  om	  att	  sätta	  dem	  definitionerna	  jäkligt	  noga	  och	  att	  jobba	  ut	  dem	  i	  organisationen.	  Man	  
tänker	  på	  ett	  kärnvärde,	  vilket	  som	  helst,	  hur	  kan	  man	  definiera	  det	  här	  och	  vad	  kan	  det	  betyda	  i	  olika	  delar	  av	  
organisationen?	  Och	  sen	  konkreta	  aktiviteter	  hur	  kan	  vi	  mäta	  det,	  hur	  kan	  vi	  titta	  på	  det?	  

	  
Kärnkompetenserna	  är	  tydliga	  i	  hela	  organisationen.	  Informanten	  pratar	  om	  en	  röd	  tråd	  som	  
genomlyser	  hela	  processen,	  därför	  finns	  kompetenserna	  kommunicerade	  i	  annonser	  och	  det	  är	  de	  
kompetenserna	  som	  utvärderas	  i	  medarbetssamtalen.	  

Informant	  3	  
Informanten	  förklarar	  kompetens	  som	  följande,	  ”Kompetens	  är	  ju	  en	  samlad	  bild	  av	  akademiska	  meriter,	  
av	  sociala	  färdigheter,	  av	  erfarenhet,	  en	  mängd	  saker	  som	  blir	  en	  kompetens.	  Så	  skulle	  jag	  säga.	  För	  mig	  är	  det	  
inte	  bara	  betyg,	  utan	  det	  är	  en	  större	  bild	  än	  så	  som	  man	  får	  väga	  samman”.	  

	  
	  Informanten	  säger	  att	  de	  har	  samma	  definition	  i	  organisationen	  på	  kompetens	  och	  att	  det	  håller	  på	  
att	  utveckla	  ett	  bredare	  begrepp:	  talang.	  Ledning	  diskuterar	  för	  tillfället	  vad	  en	  talang	  är	  för	  deras	  
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organisation.	  Gemensamma	  definitioner	  är	  viktigt	  och	  informanten	  förklarar	  att	  de	  har	  fyra	  
kärnvärden	  och	  tre	  personliga	  egenskaper	  som	  kännetecknar	  företaget.	  Kärnvärdena	  utvärderas	  i	  
företagets	  360	  graders	  utvärderingar,	  medarbetaren	  blir	  utvärderad	  uppifrån	  nerifrån	  och	  från	  sidan.	  
De	  tre	  personliga	  egenskaperna	  är	  viktiga	  i	  rekryteringssammanhanget,	  de	  finns	  också	  med	  i	  360	  
graders	  utvärderingen.	  	  
	  
Informanten	  förklarar	  att	  man	  i	  huvudsak	  måste	  vara	  en	  duktig	  jurist,	  det	  går	  inte	  att	  tumma	  på	  men	  
menar	  också	  att	  det	  krävs	  mer	  än	  bara	  topp-‐betyg.	  Personen	  måste	  kunna	  omsätta	  det	  till	  något	  
retoriskt	  och	  pedagogiskt	  så	  därför	  kännetecknar	  orden	  X,	  Y	  och	  Z	  företaget.	  

Informant	  4	  
Informanten	  förklarar	  att	  byrån	  står	  för	  X	  och	  Y,	  det	  är	  deras	  ledord.	  På	  frågan	  om	  informantens	  syn	  
på	  kompetens	  är	  densamma	  för	  hela	  organisationen	  är	  informanten	  osäker.	  Informanten	  säger:	  
	  
Vet	  jag	  inte.	  Jag	  har	  inte	  ställt	  den	  frågan	  men	  det	  hoppas	  jag.	  Eller	  det	  vet	  jag	  inte	  men	  det	  skulle	  jag	  tro	  att	  
dom	  gör.	  När	  vi	  anställer	  folk	  så	  tittar	  vi	  naturligtvis	  på	  betygen	  men	  det	  är	  en	  del.	  Men	  det	  är	  också	  mycket	  vad	  
har	  personen	  gjort	  mer	  i	  sitt	  liv.	  Alltså	  har	  man	  varit	  aktiv	  i	  kåren,	  har	  man	  jobbat	  extra,	  har	  man	  läst	  språk,	  kan	  
man	  något	  annat	  språk,	  att	  man	  har	  varit	  ute	  och	  rest	  mycket,	  att	  man	  har	  föräldrar	  som	  kommer	  från	  ett	  
annat	  land,	  kommer	  man	  själv	  från	  ett	  annat	  land.	  Allt	  det	  där	  läggs	  ihop	  egentligen	  kan	  man	  väl	  säga.	  	  
	  
Däremot	  säger	  informanten	  att	  de	  har	  30-‐40	  kärnvärden	  som	  är	  gemensamma	  och	  tydliga	  för	  hela	  
organisationen,	  de	  utgör	  även	  utvärderingen.	  Informanten	  förklarar	  att	  arbetet	  kring	  kärnvärdena	  
har	  pågått	  under	  en	  längre	  tid	  och	  säger,	  ”Ja	  men	  det	  har	  vi	  haft,	  vi	  har	  åkt	  på	  sånna	  här	  konferenser	  Och	  
då	  har	  vi	  verkligen	  jobbat	  extremt	  mycket	  med	  de	  här	  värdena	  (kärnkompetens).	  Det	  gjorde	  man	  redan	  innan	  
jag	  hade	  börjat	  här	  men	  fortsatta	  även	  när	  jag	  började	  en	  stor	  satsning	  på	  hela	  den	  biten”.	  

Informant	  5	  
Enligt	  informanten	  är	  kompetens,	  ”Kompetens	  för	  mig	  är	  att	  man	  kan	  lösa	  sin	  arbetsbeskrivning	  på	  ett	  
effektivt	  och	  bra	  sätt”.	  Informanten	  hoppas	  att	  organisationen	  tänker	  på	  kompetens	  på	  samma	  sätt	  
som	  informanten	  själv.	  Informanten	  lägger	  även	  till	  att	  företaget	  för	  bara	  två	  år	  sedan	  var	  så	  pass	  
fattiga	  att	  de	  endast	  kunde	  rekrytera	  de	  människorna	  som	  de	  hade	  råd	  med,	  inte	  de	  personer	  som	  
faktisk	  besatt	  rätt	  kompetens.	  Något	  de	  idag	  letar	  efter	  hos	  alla	  potentiella	  medarbetare	  är	  ett	  
intresse	  och	  engagemang	  för	  företaget.	  	  
	  
Ja	  man	  måste	  vara	  engagerad	  och	  intresserad,	  generellt	  intresserad	  av	  vad	  bolaget	  håller	  på	  med.	  För	  att	  vi	  är	  
jätteberoende,	  och	  det	  är	  väl	  den	  viktigaste	  kompetensen	  som	  man	  känner	  av	  när	  man	  rekryterar	  folk.	  Det	  som	  
man	  brukar	  kalla	  för	  entreprenörsanda.	  	  Att	  man	  är	  intresserad	  av	  att	  hjälpa	  till	  att	  flytta	  bolaget	  framåt	  därför	  
det,	  det	  går	  att	  utveckla	  över	  allt.	  

Informant	  6	  
Informanten	  förklarar,	  utifrån	  sitt	  eget	  perspektiv,	  att	  kompetens	  är	  en	  helhetsbild	  av	  en	  persons	  
egenskaper.	  Det	  vill	  säga	  skolkunskap	  i	  botten	  men	  dessutom	  måste	  personen	  kunna	  omvandla	  det	  
till	  någonting	  praktiskt.	  På	  frågan	  om	  informantens	  bild	  av	  kompetens	  stämmer	  överrens	  för	  hela	  
organisationen	  säger	  informanten,	  ”Ja	  det	  gör	  den	  väldigt	  mycket,	  absolut	  och	  det	  var	  ur	  mitt	  perspektiv	  en	  
av	  anledningarna	  till	  varför	  jag	  hamnade	  här,	  för	  att	  jag	  kände	  att	  vi	  hade	  väldigt	  lika	  tankar	  över	  det”.	  
	  
	  
Företaget	  har	  tydliga	  gemensamma	  definitioner	  för	  kärnkompetenserna.	  
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Som	  redan	  nämnt	  finns	  det	  en	  tydlig	  karriärstrappa	  inom	  företaget	  som	  består	  av	  fyra	  steg.	  Det	  finns	  
fem	  stycken	  kärnkompetenser	  inom	  varje	  trappsteg	  och	  inom	  varje	  steg	  finns	  det	  tydliga	  mål	  för	  
varje	  kärnkompetens.	  När	  medarbetaren	  befinner	  sig	  på	  sista	  trappsteget	  ska	  den	  ha	  uppnått	  
samtliga	  mål	  för	  varje	  kärnkompetens.	  Dessa	  kärnkompetenser	  utvärderas	  och	  ligger	  sedan	  till	  grund	  
för	  lönerevisionen.	  	  
	  
Vi	  har	  fem	  stycken	  kärnkompetenser	  som	  vi	  kallar	  det.	  Om	  du	  är	  på	  första	  trappsteget,	  som	  vi	  kallar	  för	  analyst,	  
så	  ska	  du	  ha	  en	  god	  kunskap	  om	  bolagets	  vision,	  affärsidé,	  värderingar	  och	  strategier	  och	  så.	  För	  att	  kunna	  kliva	  
upp	  på	  nästa	  nivå	  då	  måste	  du	  ha	  en	  mycket	  god	  kunskap	  om	  bolagets	  vision,	  affärsidé,	  värderingar	  och	  
strategier.	  På	  analyst	  räcker	  det	  med	  att	  känna	  till	  men	  på	  nästa	  steg	  måste	  du	  ha	  mera	  kunskap,	  för	  att	  på	  
tredje	  steget	  ha	  en	  fördjupad	  kunskap	  om	  samma	  saker.	  På	  sista	  utposten	  då	  ska	  du	  liksom	  vara	  förebilden	  det	  
ska	  rinna	  (företagets)	  blod	  i	  ådrorna.	  

Analys	  
Antilla	  (1999)	  menar	  att	  en	  gemensam	  definition	  på	  kompetens	  leder	  till	  en	  gemensam	  syn	  på	  
kompetens.	  Hansson	  (2005)	  och	  Lindelöw	  (2008)	  är	  inne	  på	  samma	  linje	  som	  Antilla	  (1999),	  och	  
resonerar	  kring	  att	  gemensamma	  definitioner	  är	  en	  viktigt	  för	  att	  människor	  har	  olika	  syn	  på	  
personliga	  egenskaper.	  Hansson	  (2005)	  menar	  även	  att	  gemensamma	  definitioner	  är	  speciellt	  bra	  när	  
man	  skall	  göra	  en	  kompetensanalys.	  De	  flesta	  informanterna	  sa	  att	  de	  tyckte	  att	  företaget	  hade	  
ungefär	  samma	  syn	  på	  kompetens.	  Informanterna	  poängterade	  även	  att	  gemensamma	  definitioner	  
och	  en	  gemensam	  syn	  på	  kärnkompetenser	  är	  viktigt,	  speciellt	  vid	  rekrytering	  så	  man	  får	  in	  rätt	  
medarbetare	  i	  företaget.	  Informant	  2	  konstaterar	  att	  vid	  personliga	  egenskaper	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  
en	  gemensam	  definition	  för	  att	  dessa	  kan	  av	  olika	  människor	  tolkas	  på	  olika	  sätt.	  Kärnkompetenserna	  
är	  ofta	  kopplade	  till	  kulturen	  i	  företaget	  se	  nästkommande	  avsnitt.	  

5.2.2	  Tema	  2,	  Visioner	  och	  kultur	  

Resultat	  

Informant	  1	  
Det	  finns	  en	  stark	  företagskultur	  inom	  organisationen.	  Kulturen	  är	  tydligt	  kommunicerad	  och	  uppkom	  
som	  en	  strategi	  för	  att	  behålla	  allt	  det	  företaget	  står	  för	  trots	  en	  snabb	  tillväxt.	  Företaget	  har	  växt	  
mycket	  på	  bara	  nio	  år,	  från	  att	  ha	  varit	  ett	  företag	  i	  Sverige	  till	  att	  finnas	  i	  Norden,	  i	  Europa	  och	  
utanför	  Europa.	  Det	  var	  företagsvisionerna-‐	  och	  målen	  om	  att	  bli	  större	  som	  motiverade	  tillväxten.	  
Informanten	  förklarar	  att	  det	  är	  människorna	  i	  organisationen	  som	  spelar	  roll,	  utan	  deras	  kunskap	  är	  
företaget	  ingenting.	  För	  att	  säkerhetsställa	  att	  företaget	  ser	  likadant	  ut	  och	  jobbar	  likadant	  världen	  
över	  förklarar	  informanten	  på	  frågan	  om	  varför	  de	  jobbar	  på	  det	  sätt	  dem	  gör.	  
	  
Vi	  har	  ett	  väldigt	  tydligt	  ramverk	  och	  det	  här	  är	  det	  vi	  planerar,	  så	  här	  beter	  man	  sig	  på	  (företaget)	  och	  det	  här	  
ska	  man	  kunna.	  Den	  här	  typen	  av	  personer	  vill	  vi	  ha.	  Om	  det	  är	  väldigt	  tydligt	  så	  kommer	  det	  bli	  lättare	  för	  oss	  
att	  komma	  in	  på	  dom	  nya	  marknaderna.	  Alla	  marknader	  startats	  upp	  av	  folk	  från	  Sverige	  alltså	  har	  alla	  
landschefer	  från	  början	  alltid	  varit	  svenska,	  för	  den	  kulturella	  aspekten	  också.	  	  Annars	  kommer	  vi	  få	  lokala	  
kulturer	  över	  allt	  och	  det	  vill	  vi	  inte	  ha.	  Det	  kommer	  alltid	  vara	  lokala	  anpassningar	  men	  vi	  vill	  ha	  (företaget).	  
Företaget	  ska	  vara	  fundamentet	  och	  sen	  får	  de	  lokala	  anpassningarna	  komma	  på	  det.	  	  

Informant	  3	  
Informanten	  berättar	  att	  företagets	  initialer	  är	  det	  interna	  namnet	  som	  de	  kallar	  sig.	  Tillsammans	  
med	  företagets	  tre	  karakteristiska	  ord	  och	  initialerna	  har	  de	  kommit	  på	  en	  kort	  och	  fyndig	  ordlek.	  
Ordleken	  finns	  skriven	  på	  internt	  material	  och	  loggan	  sitter	  runt	  om	  på	  kontoret.	  Informanten	  säger,	  
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”Vi	  har,	  jag	  vet	  inte	  om	  ni	  har	  sett	  det,	  det	  står	  där	  ute	  på	  dörren.	  X	  säger	  vi	  ju	  internt	  här,	  det	  står	  ju	  överallt	  
här.	  Det	  är	  vårt	  interna	  namn	  på	  oss	  själva”.	  	  

Informant	  6	  
Informanten	  har	  tidigare	  förklarat	  att	  det	  ska	  rinna	  företagets	  blod	  i	  ådrorna	  efter	  en	  viss	  tid	  inom	  
företaget.	  Vidare	  förklarar	  informanten	  följande	  om	  kulturen.	  
	  
Vi	  har	  också	  en	  mjuk	  del	  i	  bonusstrukturen	  någonting	  som	  vi	  kallar	  kulturbidrag	  som	  handlar	  om	  hur	  du	  som	  
individ	  bidrar	  till	  hur	  vi	  som	  organisation	  rör	  oss	  mot	  vår	  företagsvision.	  Lite	  sådär	  lagom	  luddiga	  kanter	  men	  
som	  vi	  har	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  vi	  också	  vill	  visa	  att	  det	  handlar	  inte	  bara	  om,	  att	  nå	  sina	  mål	  för	  då	  
skulle	  man	  i	  praktiken	  kunna	  gått	  över	  lik	  för	  att	  komma	  dit	  man	  vill.	  

Angående	  visionerna	  säger	  informanten;	  

En	  vision	  är	  att	  vi	  ska	  vara	  en	  av	  världens	  ledande	  hyresgästkonsult,	  vi	  ska	  ha	  nöjda	  kunder,	  vi	  ska	  ha	  jättenöjda	  
medarbetare,	  vi	  ska	  se	  till	  att	  vi	  är	  lönsamma	  vilket	  budgeten	  får	  visa	  och	  vi	  ska	  stå	  för	  ett	  hållbart	  företagande,	  
så	  både	  vi	  och	  jordklotet	  finns	  kvar	  om	  ex	  antal	  år.	  

Analys	  
VERVA	  (2007)	  redogör	  för	  en	  kompetensidé	  i	  form	  av	  en	  figur,	  som	  de	  menar	  att	  myndigheter	  bör	  
arbeta	  efter.	  I	  mitten	  av	  den	  figuren	  finns	  kulturaspekten,	  medvetet	  satt	  där	  för	  att	  betona	  vikten	  av	  
värderingar.	  Kulturen	  enligt	  informanterna	  blir	  ett	  tydligt	  ramverk	  om	  vad	  som	  krävs	  av	  
medarbetarna.	  Hansson	  (2005)	  skriver	  att	  en	  stark	  företagskultur	  är	  stöd	  för	  ett	  företags	  affärsidéer,	  
som	  indirekt	  kan	  visa	  medarbetarna	  vad	  som	  är	  av	  vikt	  i	  företaget.	  Informanterna	  resonerar	  i	  samma	  
linje	  som	  Hansson	  (2005),	  kulturen	  stärker	  bilden	  av	  företaget.	  Hansson	  (2005)	  beskriver	  tre	  olika	  
kulturnivåer,	  informanterna	  nämner	  två	  av	  dessa,	  skapande	  saker	  som	  tryckta	  märken	  på	  väggarna	  
och	  uttalade	  värden	  som	  visioner	  och	  grundläggande	  värderingar	  i	  företaget.	  Skapande	  saker	  nämner	  
speciellt	  informant	  3	  som	  förklarar	  och	  visar	  att	  företagets	  logga	  finns	  runt	  om	  i	  lokalerna.	  Informant	  
1	  belyser	  att	  en	  stark	  företagskultur	  är	  en	  strategi	  för	  att	  alla	  i	  företaget,	  inklusive	  de	  som	  arbetar	  i	  
andra	  delar	  av	  världen,	  ska	  veta	  vad	  företaget	  står	  för.	  

5.2.3	  Tema	  3,	  Nuläge	  och	  medarbetssamtal	  	  

Resultat	  

Informant	  1	  
Informanten	  berättar	  hur	  en	  Performance	  Revewies,	  alltså	  ett	  utvecklingssamtal	  går	  till.	  I	  detta	  
samtal	  blir	  man	  betygssatt	  på	  16	  olika	  kompetenser	  först	  skattar	  man	  sig	  själv	  och	  sedan	  skattas	  man	  
av	  chefen,	  efter	  det	  diskuterar	  man	  resultatet	  tillsammans.	  Samtalet	  och	  skattningarna	  ligger	  till	  
grund	  för	  en	  individuell	  utvecklingsplan.	  Informanten	  förklarar	  att	  om	  man	  är	  svag	  på	  en	  förmåga	  
tillexempel	  analytisk	  förmåga	  så	  kommer	  man	  fram	  till	  tillsammans	  hur	  man	  kan	  jobba	  med	  det	  
kommande	  halvåret.	  Informanten	  fortsätter	  att	  förklara	  att	  lönediskussionen	  och	  lönerevisionen	  är	  
kopplad	  till	  utvecklingssamtalen.	  Man	  går	  tillbaka	  till	  utvecklingsplanen,	  medarbetaren	  och	  chefen	  
kollar	  tillsammans	  vad	  var	  det	  vi	  skulle	  jobba	  med	  och	  hur	  har	  medarbetaren	  lyckats	  med	  det?	  Har	  
medarbetaren	  tagit	  ett	  steg	  framåt	  och	  tagit	  mer	  ansvar?	  
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Informant	  2	  
Enligt	  informanten	  handlar	  det	  om	  att	  kunna	  sin	  organisation	  och	  att	  ha	  ”mappat”	  den	  kompetens	  
som	  finns	  i	  företaget	  från	  rekryteringstillfället,	  i	  varje	  utvecklingssamtal	  och	  ställa	  frågor	  i	  
medarbetsundersökningar.	  Alltså	  ta	  reda	  på	  vad	  vi	  har	  för	  extra	  kompetenser	  och	  vad	  behöver	  vi	  mer	  
av.	  Informanten	  tycker	  att	  man	  skall	  ha	  en	  levande	  diskussion	  hela	  tiden.	  Informanten	  berättar	  hur	  
man	  tar	  reda	  på	  vad	  för	  kompetens	  som	  finns	  i	  företaget.	  Dels	  så	  tycker	  informanten	  att	  vilken	  
kompetens	  man	  har	  märks	  i	  jobbet,	  vad	  du	  än	  gör	  och	  sen	  så	  att	  man	  på	  utvecklingssamtalet	  som	  
hålls	  två	  gånger	  per	  år	  kan	  säga	  att	  den	  här	  kompetensen	  har	  jag.	  Medarbetarundersökningarna	  är	  
också	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  fråga	  medarbetarna	  om	  de	  har	  kompetens	  som	  företaget	  inte	  använder.	  
	  

Informant	  3	  
Informanten	  berättar	  att	  de	  gör	  en	  så	  kallad	  360	  graders	  utvärdering.	  Medarbetaren	  blir	  utvärderad	  
av	  kollegor	  som	  är	  både	  under	  och	  bredvid,	  befattningsvis,	  samt	  av	  chefer	  över	  ifrån.	  Företaget	  har	  
tagit	  fram	  en	  egen	  modell	  som	  är	  skräddarsydd	  för	  organisationen,	  informanten	  menar	  det	  inte	  går	  
att	  plocka	  en	  modell	  från	  gatan	  utan	  man	  måste	  se	  till	  att	  den	  passar	  företaget.	  360	  graders	  
utvärderingen	  genomförs	  en	  gång	  per	  år,	  då	  skickas	  enkäter	  ut	  till	  alla	  i	  företaget.	  Det	  sker	  i	  
december,	  därefter	  tar	  informanten	  och	  dennes	  HR-‐assistent	  fram	  rapporter	  för	  varje	  medarbetare	  i	  
företaget.	  I	  januari	  sätter	  sig	  informanten	  med	  varje	  medarbetare	  och	  går	  igenom	  rapporten.	  
Medarbetaren	  har	  gjort	  en	  uppskattning	  och	  utifrån	  den	  analysen	  så	  sätts	  individuella	  mål	  för	  
medarbetaren.	  Tillsammans	  försöker	  informanten	  och	  medarbetaren	  hitta	  en	  strategi	  för	  hur	  
utveckling	  ska	  ske	  och	  mål	  uppnås.	  I	  augusti	  sker	  ett	  nytt	  möte	  som	  utgår	  från	  målsättningarna	  som	  
sattes	  i	  januari.	  Informanten	  säger	  att	  det	  är	  genom	  utvecklingssamtalet	  man	  får	  reda	  på	  vilken	  
kompetens	  som	  finns	  inom	  företaget.	  Efter	  alla	  utvecklingssamtal	  sammanställer	  informanten	  
samtliga	  kompetenser.	  Tillsammans	  med	  delägarna	  kartlägger	  informanten	  befintlig	  kompetens	  och	  
vart	  i	  trappan	  alla	  medarbetare	  befinner.	  Kartläggningen	  ligger	  till	  grund	  för	  nästa	  års	  lön	  samt	  hur	  
bonusen	  ska	  delas	  ut.	  Informanten	  berättar	  att	  utvecklingssamtalen	  är	  en	  stor	  arbetsuppgift	  men	  
också	  viktig.	  	  

Informant	  4	  
Informanten	  berättar	  att	  i	  företagets	  utvärderingsprogram	  så	  är	  det	  30-‐40	  parametrar	  man	  går	  
igenom	  in	  i	  minsta	  detalj.	  Hur	  noga	  medarbetarna	  kan	  specifika	  arbetsuppgifter	  och	  om	  de	  
exempelvis	  är	  serviceinriktade.	  Det	  är	  på	  utvecklingssamtalet	  företaget	  går	  igenom	  kärnvärdena.	  
Informanten	  berättar	  att	  i	  utvecklingssamtalet	  diskuteras	  hur	  väl	  medarbetarna	  klarar	  vissa	  bitar	  i	  
arbetet	  och	  vart	  det	  brister.	  Om	  utvecklingssamtalet	  säger	  informanten;	  
	  
Kärnvärdena	  följs	  upp	  i	  utvecklingssamtalet,	  hur	  de	  klarar	  de	  här	  bitarna	  eller	  inte	  klarar	  det.	  Det	  en	  enorm	  
process	  med	  att	  tycka	  till;	  att	  en	  person	  grejar	  det	  och	  den	  är	  jätteduktig,	  personen	  är	  kanske	  enormt	  noggrann	  
men	  har	  brister	  i	  engelska.	  Eller	  den	  har	  inte	  riktigt	  det	  kunnandet	  eller	  att	  det	  fattas	  något.	  Det	  är	  sådant	  man	  
diskuterar	  på	  ett	  utvecklingssamtal.	  Man	  kanske	  får	  se	  att	  personen	  kanske	  behöver	  lära	  sig	  mer	  om	  retorik	  
exempelvis.	  Ja	  då	  ser	  vi	  till	  att	  person	  får	  gå	  på	  en	  kurs	  om	  retorik,	  någonting	  sådant.	  

Informant	  5	  
Informanten	  berättar	  att	  de	  har	  på	  företaget	  en	  årlig	  prestation-‐	  och	  utvecklingssamtalsprocess.	  Där	  
man	  utvärderar	  medarbetarnas	  prestation	  och	  vad	  de	  själva	  tycker	  om	  sin	  situation.	  Detta	  har	  
företagets	  policys	  och	  etablerade	  rutiner	  kring.	  Den	  årliga	  prestations-‐	  och	  
utvecklingssamtalsprocessen	  är	  kopplat	  till	  lönerevidering	  och	  identifiering	  av	  vilken	  kompetens	  som	  
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saknas	  i	  företaget.	  Även	  vilken	  kompetens	  som	  finns	  i	  företag	  om	  man	  skall	  avveckla	  eller	  utveckla	  
medarbetare	  är	  något	  som	  kommer	  fram	  i	  denna	  process.	  

Informant	  6	  
Informanten	  berättar	  att	  ett	  samtal	  förs	  med	  medarbetaren,	  företaget	  har	  en	  mall	  för	  sitt	  
performance-‐	  och	  talentmanagementkontrakt,	  kontraktet	  innefattar	  att	  medarbetaren	  skriver	  på	  och	  
godkänner	  de	  mål	  som	  sätts	  vid	  utvecklingssamtalet.	  I	  samtalet	  pratar	  man	  om	  företagets	  mål,	  mål	  på	  
teamnivå	  och	  medarbetarens	  individuella	  mål.	  Det	  finns	  det	  även	  specifika	  mål	  för	  kulturbidraget.	  	  

Analys	  
I	  medarbetssamtalen	  kommer	  det	  fram	  vad	  för	  typ	  av	  kompetens	  medarbetaren	  besitter	  och	  vilka	  
som	  bör	  utvecklas,	  därför	  sker	  ofta	  nulägesuppdateringen	  av	  befintlig	  kompetens	  i	  samband	  med	  
dessa.	  Vissa	  informanter	  berättar	  att	  kompetenserna	  som	  utvärderas	  i	  medarbetssamtalen	  är	  
kärnkompetenserna	  för	  företaget.	  Att	  kärnkompetenserna	  och	  kravspecifikationen	  ska	  ligga	  till	  grund	  
för	  samtalen	  anser	  Lindelöw	  (2008)	  viktigt,	  de	  ska	  även	  utvärdera	  satta	  mål	  och	  sedan	  bestämma	  nya	  
utvecklingsområden.	  Just	  utvärdering	  och	  bestämmandet	  av	  nya	  mål	  är	  något	  som	  alla	  informanter	  
säger	  att	  medarbetssamtalen	  berör.	  Hansson	  (2005)	  menar	  att	  medarbetssamtal	  är	  verktyg	  för	  
företagets	  affärsmässiga	  utveckling	  och	  menar	  att	  fastställandet	  av	  kompetensen,	  både	  vad	  som	  
behövs	  i	  framtiden	  och	  det	  som	  finns	  i	  företaget	  är	  viktiga	  strategier.	  Lindelöw	  (2008)	  menar	  att	  
dessa	  samtal	  bör	  äga	  rum	  två	  gånger	  per	  år	  för	  att	  vara	  kopplade	  till	  aktuella	  
organisationsförändringar,	  vilket	  de	  flesta	  av	  respondenterna	  också	  informerar	  att	  de	  gör.	  Några	  av	  
respondenterna	  är	  också	  inne	  på	  kopplingen	  mellan	  mål	  och	  lön,	  Lindelöw	  (2008)	  menar	  att	  
trovärdigheten	  för	  medarbetssamtal	  ökar	  om	  kopplingen	  finns.	  Anttila	  (1999)	  menar	  att	  nuläget	  sen	  
ligger	  till	  grund	  för	  prioriteringar	  inom	  kompetensförsörjningen,	  något	  som	  informanterna	  
konfirmerar.	  Anttila	  (1999)	  forsätter	  att	  skattningar	  på	  dessa	  “inventeringar”	  är	  vanliga.	  
Informanterna	  redogör	  att	  medarbetssamtalen	  består	  av	  skattningar	  både	  från	  medarbetarens	  sida	  
och	  från	  chefer	  och	  andra	  kolleger,	  det	  ser	  lite	  olika	  ut	  för	  de	  olika	  informanterna.	  

5.2.4	  Tema	  4,	  Attrahera,	  rekrytera	  och	  matcha	  	  

Resultat	  

Informant	  1	  
Arbetet	  med	  att	  attrahera	  nya	  medarbetare	  är	  för	  företaget	  kopplat	  till	  kulturen,	  vad	  för	  typ	  av	  
människor	  vill	  de	  ha.	  	  	  
	  
Ganska	  tidigt	  så	  identifierade	  vi,	  (företaget)	  har	  ju	  växt	  väldigt	  fort	  och	  tidigt	  så	  insåg	  vi	  att	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  
växa	  så	  här	  fort	  och	  fortsätta	  växa	  så	  här	  fort	  så	  måste	  vi	  ha	  rätt	  folk	  på	  rätt	  plats.	  Det	  låter	  ju	  lite	  klyschigt	  men	  
någonstans	  så	  var	  det	  en	  sådan	  diskussion	  som	  började	  ta	  form.	  Hur	  ska	  man	  kunna	  se	  till	  att	  det	  är	  rätt	  folk	  på	  
rätt	  plats?	  Jo	  vi	  måste	  kunna	  attrahera	  rätt	  personer	  och	  då	  måste	  vi	  ha	  en	  kultur	  som	  vet	  vad	  rätt	  personer	  är	  
och	  hur	  vet	  vi	  vad	  som	  är	  rätt	  personer.	  Då	  identifierades	  de	  här	  olika	  skillssettsen	  eller	  de	  här	  olika	  
kompetenserna	  som	  alla	  betygssätts	  på.	  På	  ett	  tidigt	  stadium	  i	  (företagets)	  historia	  så	  kom	  de	  olika	  kvalitéerna	  
fram.	  Det	  var	  snarare	  den	  vägen	  vi	  gick	  så	  att	  vi	  skulle	  kunna	  växa	  så	  fort	  som	  vi	  vill	  växa.	  Så	  kommer	  vi	  kunna	  
göra	  färre	  felrekryteringar	  och	  så	  kommer	  vi	  växa	  och	  då	  kommer	  vi	  kunna	  nå	  våra	  mål.	  Vi	  har	  ju	  gått	  den	  
vägen	  och	  inte	  åt	  andra	  hållet.	  	  
	  
Vid	  rekryteringen,	  oavsett	  vad	  som	  gett	  upphov	  till	  rekryteringen,	  sker	  en	  diskussion	  mellan	  ansvarig	  
rekryterare	  och	  chef.	  HR	  är	  även	  med,	  de	  bidrar	  med	  helikopterperspektivet.	  Från	  de	  16	  
kärnkompetenserna	  väljer	  de	  ut	  de	  kompetenser	  som	  är	  viktigast	  för	  befattningen.	  Företaget	  har	  
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tydliga	  rollbeskrivningar	  så	  vid	  ett	  rekryteringsbehov	  är	  de	  oftast	  medvetna	  om	  vilka	  typer	  av	  profiler	  
de	  söker.	  Vid	  intervjuerna	  ser	  frågorna	  lite	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilken	  befattning	  och	  nivå	  som	  ska	  
tillsättas,	  en	  kombination	  av	  öppna	  och	  strukturerade	  frågor.	  Detsamma	  gäller	  tester,	  företaget	  har	  
en	  “verktygslåda”	  med	  tester	  som	  det	  använder	  beroende	  på	  befattning	  och	  nivå.	  

Informant	  2	  
Rekryteringen	  är	  behovsstyrd	  av	  marknaden	  och	  av	  kunderna.	  Informantens	  säger,	  ”Antingen	  behöver	  
vi	  rekrytera	  in	  en	  ny	  kompetens	  eller	  är	  det	  någon	  som	  har	  stått	  och	  räckt	  upp	  hela	  handen,	  jag	  vill	  ha	  nya	  
utmaningar,	  då	  är	  det	  ju	  den	  människan.	  Så	  där	  handlar	  det	  om	  att	  hela	  tiden	  titta	  över	  sina	  resurser”	  
	  
Informanten	  berättar	  att	  kravprofilen	  vid	  en	  rekrytering	  ska	  vara	  utförlig.	  Den	  ska	  innehålla	  en	  
beskrivning	  av	  befattningen,	  konkreta	  arbetsuppgifter	  och	  vilken	  kompetens	  som	  behövs	  Vid	  
intervjuerna	  används	  både	  öppna	  och	  strukturerade	  frågor.	  Vid	  rekryteringen	  av	  kvalificerade	  
tjänster	  används	  ibland	  ”case”	  för	  att	  säkerhetsställa	  kompetensen.	  En	  beteendeprofilanalys	  
genomförs	  vid	  behov.	  Informanten	  är	  inte	  med	  på	  alla	  intervjuer	  men	  är	  med	  i	  hela	  
rekryteringsprocessen	  och	  inget	  beslut	  om	  anställning	  tas	  innan	  denne	  själv	  träffat	  och	  godkänt	  
kandidaten.	  Informanten	  fortsätter,	  cheferna	  har	  blivit	  utbildade	  i	  rekryteringssamtal,	  hur	  de	  ska	  leta	  
efter	  rätt	  kompetens	  och	  hur	  man	  gör	  ett	  ”case”.	  Efter	  intervjuerna	  ringer	  de	  på	  referenser.	  	  	  
	  
På	  frågan	  om	  policys	  kring	  rekrytering	  säger	  informanten,	  ”Jag	  har	  ju	  rekryteringspolicys	  som	  är	  stenhård	  
och	  där	  jag	  talar	  om	  bus	  words	  och…	  vilken	  typ	  av	  människor	  vi	  vill	  ha?	  Var	  vi	  hittar	  dom?	  Hur	  vi	  gör	  hur	  vi	  ska	  
sprida	  vår	  bus	  word	  och	  vårt	  varumärke	  och	  sen	  jätte	  tydlig	  process	  för	  vad	  som	  gäller	  i	  rekrytering	  och	  så.	  Vilka	  
som	  är	  med	  och	  sådär”	  

Informant	  3	  
Rekryteringen	  kan	  börja	  på	  två	  sätt,	  antingen	  har	  någon	  slutat	  och	  befattningen	  måste	  ersättas	  eller	  
så	  växer	  ett	  verksamhetsområde	  och	  den	  befintliga	  bemanningen	  måste	  utökas.	  Informanten	  
berättar	  om	  intervjuerna	  
	  
Vi	  har	  två	  till	  tre	  intervjuer	  där	  vi	  försöker	  via	  ett	  samtal,	  vi	  är	  inte	  sådär	  jätteförtjusta	  i	  att	  ha	  trettio	  
färdigställda	  frågor	  och	  berätta	  om	  din	  tre	  bästa	  egenskaper	  tala	  om	  dina	  sämsta	  och	  så	  berätta	  om	  något	  
projekt	  som	  du	  har	  gjort	  bra	  och	  berätta	  vad	  som	  gick	  dåligt	  i	  det	  också	  gärna.	  Utan	  vi	  försöker	  mer	  utifrån	  att	  
berätta	  vilka	  vi	  är,	  vad	  vi	  står	  för.	  De	  här	  orden	  vi	  pratar	  om,	  våra	  kärnvärden,	  vi	  försöker	  via	  det	  där	  samtalet	  
få	  fram	  om	  det	  är	  en	  sådan	  person.	  	  

	  
Informanten	  berättar	  att	  de	  har	  stämt	  av	  betygen,	  det	  måste	  vara	  toppbetyg,	  de	  kollar	  också	  upp	  
referenser.	  Advokatvärlden	  är	  ganska	  liten	  och	  många	  känner	  varandra	  vilket	  gör	  att	  referenser	  är	  
lätta	  att	  få.	  Nyutexaminerade	  jurister	  känner	  till	  andra	  nyutexaminerade	  jurister	  så	  de	  kan	  alltid	  få	  
lite	  tips.	  Informanten	  förklarar	  också	  att	  kandidaterna	  träffar	  inte	  bara	  informanten	  själv,	  
informanten	  är	  med	  på	  alla	  rekryteringar,	  utan	  även	  flera	  delägare	  och	  flera	  från	  de	  team	  man	  är	  
tänkt	  att	  arbeta	  i.	  Informanten	  berättar,	  ”Man	  måste	  kunna	  samarbeta	  och	  jobba	  ihop.	  Man	  sliter	  rätt,	  
man	  är	  ju	  här	  kanske	  tio	  tolv	  timmar	  om	  dygnet,	  det	  räcker	  inte	  ibland,	  och	  då	  måste	  teamen	  funka	  man	  måste	  
kunna	  arbeta	  ihop.	  Så	  att	  det	  är	  jätte	  viktigt”	  
	  
Inga	  tester	  används	  vid	  rekryteringen,	  men	  företaget	  håller	  på	  att	  utreda	  om	  de	  ska	  börja	  använde	  
det	  nu.	  Informanten	  berättar;	  
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Vi	  diskuterar	  frågan	  nu	  om	  vi	  ska	  införa	  tester	  för	  att	  blir	  ännu	  mer	  exakta.	  Men	  då	  ska	  vi	  koppla	  det	  till	  våran	  
talangfråga,	  då	  ska	  vi	  redan	  inledningsvis	  ha	  gjort	  det	  här	  jag	  pratade	  om,	  vi	  inte	  är	  riktigt	  överens	  om	  vad	  är	  
en	  talang	  än.	  Och	  då	  ska	  vi	  eventuellt	  göra	  så	  att	  vi	  tittar	  på	  dem	  som	  vi	  tycker	  är	  våra	  talanger	  idag	  och	  låta	  
dem	  göra	  testet,	  att	  dem	  blir	  liksom	  måttstocken	  på	  vad	  testet	  ska	  visa.	  
	  
Informanten	  berättar	  att	  de	  kriterier	  som	  ställs	  för	  arbetet	  hänger	  med	  i	  annonser,	  vad	  de	  kräver	  på	  
plats.	  Företaget	  uttrycker	  exempelvis	  att	  man	  ska	  ha	  en	  stor	  portion	  av	  att	  vara	  driven	  och	  ambitiös.	  

Informant	  4	  
Rekryteringsprocessen	  börjar	  med	  att	  någon	  säger	  upp	  sig.	  Om	  det	  är	  på	  den	  administrativa	  sidan	  kör	  
de	  ibland	  rekryteringen	  själv	  och	  ibland	  tar	  det	  hjälp	  av	  ett	  företag.	  Informanten	  säger	  att	  de	  får	  in	  
väldigt	  många	  svar	  då	  underlättar	  de	  att	  ta	  in	  hjälp.	  Om	  de	  ska	  tillsätta	  en	  assistent	  använder	  de	  sig	  
oftast	  av	  rekryteringsföretag,	  informanten	  säger	  att	  dem	  har	  så	  många	  i	  “pipeline”	  så	  det	  sparar	  tid.	  
När	  rekryteringsföretaget	  valt	  ut	  kandidater	  träffar	  informanten	  och	  ytligare	  några	  personer	  dem.	  Vid	  
rekrytering	  av	  jurister	  säger	  informanten	  att	  mycket	  av	  det	  arbetet	  hänger	  ihop	  med	  representation	  
ute	  på	  arbetsmarknadsdagar.	  Informanten	  berättar,	  ”För	  det	  första	  får	  vi	  in	  otroligt	  mycket,	  där	  behöver	  vi	  
aldrig	  gå	  till	  en	  rekryteringsbyrå	  för	  vi	  får	  ju	  in	  kontinuerligt,	  folk	  som	  söker,	  spontanansökningar.	  Där	  är	  vi	  ju	  
ute	  på	  arbetsmarknadsdagarna	  då	  droppar	  det	  in	  väldigt	  många”.	  	  	  
	  
Informanten	  är	  med	  på	  alla	  intervjuer	  men	  genomför	  dem	  inte	  helt	  själv	  utan	  MP:n	  (VD:n)	  och	  
personer	  som	  de	  tror	  kan	  matcha	  kandidaterna	  är	  också	  med.	  Frågorna	  ser	  lite	  olika	  ut	  beroende	  på	  
vad	  det	  är	  för	  befattning	  och	  informanten	  berättar	  att	  de	  aldrig	  har	  färdiga	  strukturerade	  frågor.	  
Informanten	  menar	  att	  det	  är	  ett	  personligt	  samtal	  som	  går	  ut	  på	  att	  lära	  känna	  kandidaten.	  	  
	  
Informanten	  förklarar	  att	  när	  denne	  började	  på	  företaget	  genomfördes	  tester	  på	  alla	  kandidater	  som	  
erbjöds	  anställning	  men	  så	  är	  det	  inte	  längre.	  Företaget	  genomför	  endast	  tester	  på	  en	  del	  kandidater.	  
När	  rekryteringsgruppen	  har	  olika	  uppfattning	  om	  en	  kandidat	  förklarar	  informanten	  att	  ett	  test	  är	  
bra	  att	  genomföra	  för	  att	  guida	  till	  ett	  beslut.	  	  

Informant	  5	  
Informanten	  säger	  att	  de	  är	  ganska	  ostrukturerade	  när	  det	  kommer	  till	  rekrytering.	  Det	  har	  att	  göra	  
med	  att	  det	  är	  en	  liten	  organisation	  och	  att	  de	  hela	  tiden	  växer.	  Processen	  börjar	  med	  att	  lyssna	  på	  
och	  ta	  hänsyn	  till	  vad	  som	  händer	  på	  marknaden,	  de	  måste	  ta	  reda	  på	  vilka	  behov	  företagets	  största	  
kunder	  har.	  Informanten	  forsätter	  och	  säger	  att	  de	  har	  “stora	  öron	  mot	  marken”	  och	  att	  det	  är	  en	  del	  
av	  deras	  framgångssaga.	  	  
	  
Informanten	  säger	  att	  det	  är	  lätt	  att	  inse	  vilken	  kompetens	  de	  saknar	  eftersom	  att	  det	  är	  ett	  
tekniskbolag.	  Måste	  de	  anställa	  nytt	  så	  får	  informanten	  nödvändig	  information	  av	  kollegorna	  om	  vad	  
det	  är	  som	  behövs.	  Informanten	  arrangerar	  rekryteringen	  men	  är	  inte	  själv	  med	  på	  alla	  intervjuer.	  
Vid	  intervjuerna	  ställs	  kontrollfrågor	  och	  de	  kollar	  upp	  referenser.	  Hitintills	  har	  de	  anställt	  många	  
genom	  personliga	  nätverk	  vilket	  gör	  att	  de	  i	  mindre	  utsträckning	  har	  “köpt	  grisen	  i	  säcken”.	  

Informant	  6	  
Rekryteringen	  utgår	  från	  verksamhetsplaneringen,	  att	  vissa	  team	  behöver	  utvidgas.	  Om	  någon	  slutar	  
så	  måste	  de	  ersätta	  befattningen.	  Företaget	  har	  ett	  tydligt	  tillväxtmål,	  om	  företaget	  “trillar	  över”	  bra	  
kandidater	  som	  vid	  en	  spontanansökning	  så	  anställs	  kandidaten	  oavsett	  om	  det	  finns	  en	  tydlig	  plats	  
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just	  då.	  Informanten	  berättar,	  ”Men	  det	  kan	  likväl	  vara	  jag	  som	  kommer	  till	  en	  chef	  och	  säger	  nu	  har	  jag	  
träffat	  en	  jättebra	  tjej,	  henne	  måste	  vi	  ha”.	  
	  
Informanten	  är	  med	  på	  alla	  intervjuer	  och	  försöker	  vid	  det	  tillfället	  skaffa	  sig	  en	  uppfattning	  om	  vem	  
kandidaten	  är	  som	  person.	  Vid	  intervjun	  läggs	  stor	  vikt	  hur	  informanten	  tror	  att	  kandidaten	  och	  
företaget	  kommer	  att	  passa	  ihop.	  Exempelvis	  vill	  informanten	  veta	  i	  vilken	  typ	  av	  organisation	  
kandidaten	  trivs	  och	  vilken	  typ	  av	  chef	  kandidaten	  föredrar	  för	  att	  kunna	  matcha	  med	  hur	  företaget	  
arbetar.	  Vid	  intervjun	  försöker	  informanten	  beskriva	  verksamheten	  för	  kandidaten.	  Informanten	  
forsätter	  och	  säger	  att	  intervjun	  inte	  är	  strukturerad	  utan	  det	  är	  mer	  ett	  samtal,	  att	  lära	  känna	  
varandra.	  De	  pratar	  inte	  så	  mycket	  om	  det	  som	  står	  i	  kandidatens	  CV,	  mer	  personliga	  än	  formella	  
frågor.	  	  	  
	  
För	  mig	  är	  det	  mycket	  viktigare	  att	  prata	  om	  det	  som	  inte	  står	  där.	  Jag	  vill	  veta	  hur	  såg	  personens	  uppväxt	  ut,	  
vad	  jobbade	  dina	  föräldrar	  med,	  vad	  gjorde	  du	  när	  du	  var	  liten,	  vad	  hade	  du	  för	  fritidsintressen,	  vem	  var	  du	  i	  
grundskolan.	  Sådant	  frågar	  jag	  mycket	  mer	  om.	  
	  
Företaget	  använder	  sig	  av	  två	  olika	  tester.	  Det	  ena	  testet	  mäter	  logisk-‐analytisk	  förmåga	  och	  
genomförs	  på	  alla,	  det	  har	  vid	  tillfällen	  varit	  avgörande	  om	  de	  väljer	  att	  gå	  vidare	  med	  en	  viss	  
kandidat	  eller	  inte.	  Det	  andra	  testet	  är	  ett	  självskattande	  personlighetstest.	  

Analys	  
Informanterna	  redogör	  olika	  strategier	  för	  att	  attrahera	  nya	  medarbetare.	  Angående	  det	  som	  både	  
Hansson	  (2005)	  och	  Lindelöw	  (2008)	  tar	  upp	  om	  Employer	  Branding	  så	  använder	  sig	  företag	  4	  av	  
arbetsmarknadsdagar	  för	  att	  träffa	  och	  attrahera	  nya	  medarbetare.	  Imagen,	  att	  sprida	  sitt	  varumärke	  
genom	  annonsen	  är	  också	  en	  strategi	  som	  fler	  informanter	  nämner.	  En	  informant	  säger	  också	  att	  de	  i	  
annonsen	  kommunicerar	  kärnvärden	  och	  kravspecifikation.	  Att	  attrahera	  genom	  en	  tydlig	  kultur	  är	  
ett	  strategiskt	  val	  som	  informant	  1	  nämner.	  Kulturen	  på	  det	  företaget	  har	  mynnat	  ut	  i	  16	  
kompetenser,	  chef	  och	  rekryterare	  bestämmer	  tillsammans	  de	  viktigaste	  och	  de	  utgör	  sedan	  för	  
kravspecifikationen.	  Flera	  informanter	  nämner	  kravspecifikationen	  som	  viktig	  i	  rekryteringen,	  något	  
som	  Lindelöw	  (2008)	  talar	  för.	  	  Alla	  informanter	  nämner	  att	  rekryteringen	  antingen	  fyller	  på	  
befintliga	  platser	  eller	  fyller	  på	  för	  växande	  mål.	  Alla	  informanter	  som	  nämner	  intervjufrågornas	  
karaktär	  menar	  att	  de	  är	  öppna	  och	  mer	  som	  ett	  samtal.	  Vilket	  helt	  går	  emot	  Lindelöws	  (2008)	  
modell	  som	  förespråkar	  strukturerade	  intervjuer.	  Informanterna	  berättar	  också	  om	  tester	  som	  en	  
strategi	  för	  kompetenssäkring,	  en	  informant	  nämner	  kontrollfrågor	  och	  en	  informant	  nämner	  ”case”.	  
Referenstagning	  är	  också	  ett	  sätt	  att	  säkerhetsställa	  kompetensen.	  Flera	  informanter	  berättar	  att	  
kundernas	  krav	  matchas	  med	  företaget	  och	  i	  slutändan	  med	  medarbetarna,	  det	  Hansson	  (2005)	  
menar	  med	  Matcha-‐strategi.	  Informanterna	  berättar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  medarbetaren	  och	  
arbetsgivaren	  under	  intervjun	  tror	  att	  de	  matchar	  varandra.	  Lindelöw	  (2008)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  
utifrån	  ett	  kompetensförsörjnings	  perspektiv	  att	  ta	  reda	  på	  det	  för	  bästa	  möjliga	  gemensamma	  
utveckling.	  Flera	  informanter	  nämner	  att	  de	  inte	  utför	  rekryteringen	  helt	  själva	  utan	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  fler	  från	  organisationen	  är	  med	  och	  avgör	  om	  det	  är	  en	  möjlig	  ny	  kollega.	  Flera	  informanter	  säger	  
också	  att	  en	  öppen	  dialog	  med	  medarbetarna	  förenklar	  kompetensförsörjningen,	  utifrån	  att	  en	  plats	  
som	  måste	  tillsättas	  kan	  tillsättas	  internt.	  
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5.3	  Vilken	  påverkan	  har	  verksamhetsmålen	  för	  kompetensförsörjningen?	  

Resultat	  

Informant	  1	  
Informanten	  berättar	  att	  det	  är	  högsta	  ledningen	  tillsammans	  med	  styrelsen	  som	  sätter	  företagets	  
mål,	  dessa	  mål	  bryts	  ner	  till	  varje	  avdelnings	  enskilda	  mål.	  Mål	  innefattar	  styrelsens	  förväntningar	  
och	  preciserar	  vad	  företaget	  ska	  göra	  för	  att	  kunna	  slåss	  på	  marknaden.	  	  	  
	  
Informanten	  fortsätter,	  i	  och	  med	  att	  företaget	  är	  ett	  teknikintensivt	  företag	  som	  växer	  väldigt	  
mycket	  så	  är	  den	  stora	  faran	  att	  få	  växtvärk.	  Om	  det	  går	  för	  fort	  i	  utvecklingen	  och	  företaget	  inte	  
hänger	  med	  så	  kommer	  det	  blir	  ett	  kompetensglapp	  och	  det	  säger	  informanten	  skulle	  vara	  förödande	  
för	  företaget.	  Att	  komma	  till	  rätta	  med	  ett	  sådant	  problem	  tar	  tid	  och	  det	  skulle	  innebära	  att	  
konkurrenter	  lätt	  kan	  springa	  om	  företaget.	  Det	  är	  businessplanen,	  målen	  och	  strategierna	  som	  
företaget	  alltid	  kommer	  att	  utgå	  ifrån	  när	  det	  gäller	  kompetensförsörjningen;	  
	  
Där	  kan	  man	  säga	  att	  vår	  businessplan	  det	  är	  ju	  den	  vi	  alltid	  kommer	  att	  utgå	  ifrån	  och	  då	  identifieras	  det	  alltså	  
nedbrutet	  från	  verksamhetsmålen	  vi	  ska	  skala	  upp	  vår	  verksamhet.	  Vad	  kommer	  det	  krävas	  av	  vårt	  system	  jo	  
det	  kommer	  krävas	  att	  vi	  utvecklar	  det.	  Alltså	  det	  är	  väldigt	  kopplat	  till	  verksamheten	  hela	  tiden.	  

Informant	  2	  
Informanten	  förklarar	  att	  det	  är	  målen	  och	  visionerna	  som	  bryts	  ner	  på	  individnivå.	  

Informant	  3	  
Företaget	  sätter	  upp	  tre-‐års	  mål,	  informanten	  berättar	  att	  dessa	  mål	  sattes	  upp	  förra	  året.	  Målen	  
handlar	  om	  en	  vision	  för	  vart	  företaget	  på	  väg	  och	  hur	  företaget	  ska	  komma	  dit.	  Informanten	  
berättar	  om	  så	  kallade	  ”actionpionts”	  (åtgärdspunkter)	  som	  finns	  för	  att	  uppnå	  satta	  mål	  på	  
företagsnivå.	  Målen	  handlar	  om	  hur	  verksamhetsgrupperna,	  rättsområdena,	  ska	  ta	  sig	  till	  specifika	  
mål.	  Informanten	  förklarar	  att	  de	  år	  2008	  hade	  ett	  mål	  att	  bli	  hundra	  jurister	  men	  att	  Lehman-‐
kraschen	  kom	  och	  då	  kunde	  företaget	  inte	  fullfölja	  det	  målet.	  Informanten	  förtydligar	  att	  man	  inte	  
kan	  vara	  för	  fast	  i	  företaget	  mål	  utan	  att	  man	  hela	  tiden	  måste	  ha	  omvärldsbevakning	  för	  att	  inte	  
sträva	  efter	  ett	  satt	  mål	  som	  i	  slutändan	  blir	  dåligt	  för	  företaget.	  	  

Informant	  4	  
Det	  är	  enligt	  informanten	  styrelsen	  som	  beslutar	  om	  verksamhetsmålen	  och	  de	  sätts	  varje	  år.	  Målen	  
följs	  upp	  kvartalsvis	  och	  informanten	  förklarar	  att	  uppföljningarna	  ger	  en	  indikation	  på	  hur	  företaget	  
ligger	  till.	  Vid	  kvartalsavstämningarna	  framkommer	  det	  om	  företaget	  behöver	  göra	  
verksamhetsjusteringar	  för	  att	  nå	  de	  uppsatta	  målen.	  

Informant	  5	  
Informanten	  berättar	  att	  företaget	  är	  ”ganska”	  strategisk	  i	  sin	  planering	  men	  att	  målen	  som	  sätts	  inte	  
är	  långsiktiga.	  Målen	  går	  inte	  att	  förutsäga	  mer	  än	  kanske	  ett	  år	  framåt.	  Informanten	  berättar	  att	  
företaget	  gör	  om	  sin	  strategiska	  planering,	  rekryteringsplan,	  bemanningsplan	  och	  medarbetarnas	  
utvecklingsplan	  minst	  två	  gånger	  om	  året.	  Informanten	  berättar	  varför,	  ”Det	  blir	  aldrig	  så	  som	  vi	  har	  
planerat	  ett	  halvår	  innan,	  men	  man	  får	  alltid	  rita	  en	  ny	  karta”	  
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Informant	  6	  
Verksamhetsplaneringen	  görs	  varje	  år	  berättar	  informanten.	  Företaget	  gör	  en	  kundmätning	  
vartannat	  eller	  var	  tredje	  år,	  då	  frågar	  de	  vad	  kunderna	  tycker	  om	  dem	  som	  företag.	  Varje	  år	  
genomförs	  en	  medarbetarenkät.	  Informanten	  berättar	  att	  de	  även	  har	  ett	  styrelsemöte	  med	  fokus	  på	  
strategi	  och	  ett	  partnermöte	  med	  fokus	  på	  strategi.	  De	  två	  mötena	  ligger	  till	  grund	  för	  
verksamhetsplaneringen,	  i	  den	  ingår	  hårdbudget	  och	  vilka	  strategiska	  aktiviteter	  företaget	  ska	  
genomföra.	  Angående	  målen	  berättar	  informanten,	  ”Då	  gör	  vi	  ju	  allt	  från	  en	  SWOT-‐	  analys	  på	  oss	  själva,	  
till	  att	  vi	  gör	  lite	  omvärldsbevakning	  och	  funderar	  på	  vad	  det	  finns	  för	  andra	  saker	  som	  kommer	  att	  påverka	  
oss”	  

Analys	  
Som	  det	  nämndes	  i	  avsnittet	  gemensamma	  knytpunkter	  menar	  både	  Antilla	  (1999),	  Hansson	  (2005)	  
och	  Lindelöw	  (2008)	  att	  det	  är	  verksamhetsmålen	  som	  ska	  styra	  åt	  vilket	  håll	  
kompetensförsörjningen	  drar	  åt.	  De	  flesta	  informanter	  menar	  att	  det	  är	  ledningen	  i	  företaget	  som	  
sätter	  upp	  verksamhetsmål	  och	  att	  dessa	  mål	  sedan	  sipprar	  ner	  på	  grupp	  och	  även	  individnivå.	  
Verksamhetsmålen	  i	  de	  sex	  olika	  företagen	  är	  satta	  från	  ett	  till	  tre	  år	  men	  nästan	  alla	  pointerar	  att	  
man	  måste	  vara	  flexibel	  och	  vara	  med	  till	  exempel	  vid	  konjunktur	  förändringar	  eller	  andra	  händelser	  
som	  kan	  påverka	  verksamheten.	  Informant	  5	  som	  arbetar	  på	  det	  yngsta	  och	  minsta	  företaget	  
berättar	  att	  de	  byter	  strategi	  för	  rekrytering,	  bemanning	  och	  utvecklingsplan	  ungefär	  två	  gånger	  per	  
år.	  
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5.4	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
	  

	   Företag	  1	   Företag	  2	   Företag	  3	   Företag	  4	   Företag	  5	   Företag	  6	  

	  
Kompetens-‐	  
försörjning	  

Hur	  företaget	  
får	  den	  
kompetens	  de	  
behöver,	  
rekrytering	  och	  
matchning	  

En	  ständigt	  
pågående	  
process	  som	  
är	  
behovsstyrd.	  	  

Försörjning	  av	  
rätt	  
kompetens,	  
rekrytering	  
och	  team	  
utveckling	  

Ett	  
utbildnings-‐	  
behov	  

Behovsstyrd-‐	  
process	  
mellan	  
företag	  och	  
kund	  

Kopplat	  till	  
karriärtrappan,	  
få	  personalen	  
att	  utvecklas	  
och	  även	  
mjuka	  värden	  

	  
Tema	  1	  

Gemensamma	  
definitioner	  &	  
kärnkompeten

s	  

Företaget	  har	  
gemensamma	  
definitioner	  
och	  16	  kärn-‐	  
kompetenser	  

Det	  är	  A	  och	  
O,	  HRs-‐roll	  att	  
lära	  ut	  och	  
arbeta	  ut	  de	  i	  
organisatione
n	  

Företaget	  har	  
gemensamma	  
definitioner,	  4	  
kärnvärden	  
och	  3	  
personliga	  
egenskaper.	  

Företaget	  har	  
30-‐40	  
kärnvärden	  
som	  är	  
gemensamma
.	  

Företaget	  
letar	  efter	  
personal	  med	  
entreprenörs
-‐anda	  

Tydliga	  
gemensamma	  
definitioner,	  
företaget	  har	  5	  
kärn-‐	  
kompetenser	  

	  
Tema	  2	  

Visioner	  &	  
kultur	  

Tydlig	  
företagskultur	  
som	  är	  kopplad	  
till	  visioner	  och	  
tillväxtmål	  

Svar	  framkom	  
inte	  

Företaget	  har	  
tryckta	  
märken	  på	  
väggarna	  och	  
uttalad	  kultur,	  
kopplad	  till	  
visionen	  

Svar	  framkom	  
inte	  

Svar	  
framkom	  inte	  

Det	  finns	  ett	  
”kulturbidrag”	  
som	  är	  kopplat	  
till	  företagets	  
vision	  

	  
Tema	  3	  
Nuläge	  &	  

medarbetar-‐	  
samtal	  

Utvärdering	  
sker	  två	  gånger	  
om	  året,	  
utifrån	  de	  16	  
kärn-‐
kompetensern
a	  

Utvecklings-‐	  
Samtal	  två	  
gånger	  per	  år	  
och	  en	  
levande	  
diskussion	  om	  
försörjningen	  	  

Företaget	  har	  
en	  360	  grader	  
utvärdering	  
som	  bestå	  av	  
utvecklings-‐	  
och	  
uppföljnings-‐
samtal	  

Företeget	  har	  
ett	  
utvärderings-‐	  	  
Program	  
utifrån	  de	  
gemensamma	  
kärnvärdena,	  
en	  gång	  per	  år	  

Företaget	  har	  
utvärdering	  
en	  gång	  per	  
år	  

Utvärdering	  
utifrån	  kärn-‐	  
kompetensern
a	  
och	  
karriärtrappan,	  
sker	  två	  gånger	  
per	  år	  

	  
Tema	  4	  

Attrahera,	  
rekrytera	  &	  
matcha	  

Kopplat	  till	  
kulturen,	  vilka	  
människor	  vill	  
företaget	  ha	  

Rekrytering	  är	  
behovsstyrd	  
och	  hårda	  
policys	  finns	  	  

Matchning	  är	  
viktigt,	  
kandidaten	  får	  
träffa	  flera	  
personer	  från	  
organisatione
n	  

Får	  in	  många	  
spontan-‐	  
ansökningar	  
och	  är	  ute	  på	  
arbets-‐	  
marknads	  
dagar	  	  

Icke	  
strukturerad	  
rekrytering,	  
pga.	  liten	  
organisation	  
och	  tillväxt	  

Rekrytering	  
utifrån	  
verksamhets-‐	  	  
planering	  men	  
”trillar”	  de	  
över	  bra	  
kandidater	  
anställs	  dem	  	  

	  
Framtiden	  &	  
Verksamhets-‐	  

mål	  

Företagets	  mål	  
bryts	  ner	  på	  
avdelningsnivå,	  
businessmålen	  
ska	  förhindra	  
ett	  kompetens-‐	  
glapp	  

Målen	  för	  
företaget	  
bryts	  ner	  på	  
individnivå	  

Omvärlds-‐	  
bevakning	  är	  
viktigt.	  Mål	  
ska	  styra	  men	  
man	  måste	  
omvärdera	  
ibland	  

Styrelsen	  
sätter	  mål,	  de	  
stäms	  av	  
kvartalsvis.	  
Ibland	  behövs	  
justeringar	  för	  
att	  nå	  målen	  

Ett	  års	  mål,	  
men	  de	  görs	  
om	  ungefär	  
två	  gånger	  
om	  året	  

Visioner	  styr	  
planeringen	  
och	  styrelsen	  
styr	  målen	  
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6.	  Avslutande	  diskussion	  
Sist	  men	  inte	  minst.	  

6.1	  Egna	  slutsatser	  
Vårt	  resultat	  visar	  på	  att	  företagens	  medvetenhet	  kring	  kompetensförsörjning	  överlag	  är	  väldigt	  stor.	  
Genom	  pilotintervjun	  med	  en	  kompetensinventerare	  fick	  vi	  uppfattningen	  att	  många	  företag	  inte	  
skulle	  vara	  så	  medvetna	  om	  dessa	  processer.	  Vi	  tror	  att	  de	  typer	  av	  företag	  som	  var	  med	  i	  studien,	  
kunskapsföretag	  av	  olika	  slag,	  bidrar	  till	  medvetenheten	  av	  kompetensförsörjning.	  Även	  om	  
informanterna	  hade	  olika	  namn	  för	  kompetensförsörjning	  och	  beskrev	  de	  olika	  så	  var	  det	  många	  
moment	  som	  såg	  lika	  ut.	  	  	  

6.2	  Metodologisk	  överläggning	  
Valet	  att	  utgå	  från	  modeller	  och	  inte	  övergripande	  teorier	  har	  att	  göra	  med	  vår	  förkunskap	  om	  
kompetensförsörjning.	  Vi	  var	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  den	  strategiska	  kompetensförsörjningen,	  
hade	  vi	  inte	  utgått	  från	  modellerna	  hade	  vi	  inte	  kunnat	  ställa	  frågorna	  för	  att	  komma	  åt	  de	  praktiska	  
strategierna.	  När	  vi	  läste	  befintliga	  uppsatser	  om	  kompetensförsörjning	  insåg	  vi	  att	  många	  utgick	  från	  
teorier	  som	  lärande	  organisationer,	  mästerlärande	  och	  Knowledge	  Management.	  Vi	  upplevde	  att	  de	  
uppsatserna	  inte	  kom	  åt	  hur	  det	  strategiska	  arbetet	  såg	  ut.	  Valet	  att	  utgå	  från	  fyra	  kompletterande	  
modeller	  kändes	  därför	  mer	  naturligt.	  Som	  nämnts	  i	  inledning	  ville	  vi	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  HR-‐personer	  
arbetar	  med	  kompetensförsörjning	  ur	  ett	  mer	  praktiskt	  perspektiv.	  Ett	  internt	  mål	  vi	  hade	  med	  
uppsatsen	  var	  att	  få	  ny	  kunskap	  som	  vi	  skulle	  kunna	  ta	  med	  oss	  ut	  i	  arbetslivet.	  Så	  här	  i	  efterhand	  
känns	  valet	  att	  utgå	  från	  modeller	  utifrån	  den	  synpunkten	  kunskapsmässigt	  berikande.	  
	  
Valet	  av	  teoretiska	  utgångspunkter	  gick	  till	  som	  så	  att	  vi	  googlade	  på	  kompetensförsörjning	  och	  
hamnade	  på	  olika	  sidor	  om	  ämnet.	  En	  av	  dessa	  sidor	  hade	  en	  litteraturlista	  på	  tips	  för	  vidare	  läsning	  
av	  kompetensförsörjning,	  där	  hittade	  vi	  både	  Lindelöw	  och	  Anttila.	  Sökningen	  på	  Google	  visade	  också	  
att	  Luleås	  universitet	  anordnade	  en	  kurs	  i	  kompetensförsörjning	  och	  vi	  tog	  kontakt	  
med	  kursansvarige.	  Den	  personen	  mailade	  litteraturlistan	  för	  kursen	  och	  även	  där	  dök	  Lindelöw	  upp.	  
Vi	  hittade	  Hansson	  genom	  en	  C-‐uppsats	  om	  kompetensförsörjning,	  där	  boken	  fanns	  med	  som	  
referens.	  När	  vi	  bekantat	  oss	  med	  modellerna	  insåg	  vi	  snabbt	  att	  Lindelöw	  var	  mest	  konkret	  och	  
detaljerad	  därför	  fick	  den	  modellen	  bli	  huvud	  utgångspunkt	  och	  Antilla	  och	  Hansson	  blev	  bidragande.	  
Vi	  valde	  flera	  modeller	  för	  att	  få	  en	  bredare	  kunskap	  och	  mer	  generell	  bild	  av	  kompetensförsörjning.	  
Innan	  vi	  började	  arbeta	  med	  uppsatsen	  visste	  vi	  inte	  så	  mycket	  om	  strategierna	  för	  
kompetensförsörjning,	  så	  för	  att	  få	  svar	  från	  informanterna	  inte	  bara	  utifrån	  en	  modell	  valde	  vi	  att	  
intervjua	  och	  analysera	  utifrån	  de	  gemensamma	  knytpunkterna.	  Vi	  anser	  inte	  att	  modellerna	  är	  
normativa	  och	  vi	  är	  medvetna	  om	  att	  andra	  modeller	  säkert	  hade	  belyst	  saker	  som	  vi	  inte	  tagit	  upp.	  
	  
Angående	  valen	  av	  informanter,	  snöbollsurval,	  så	  fick	  vi	  informanter	  med	  intresse	  för	  ämnet.	  Det	  gör	  
att	  de	  troligtvis	  redan	  har	  strategier	  och	  är	  medvetna	  om	  varför	  företagen	  arbetar	  på	  sätten	  som	  de	  
gör.	  Detta	  var	  positivt	  ur	  vår	  synvinkel	  eftersom	  de	  HR-‐personer	  vi	  intervjuade	  hade	  uttömmande	  
svar.	  Det	  faktum	  att	  en	  av	  oss	  redan	  hade	  träffat	  två	  av	  informanterna	  innan	  kan	  ha	  påverkat	  
intervjuerna.	  Vår	  upplevelse	  var	  att	  dessa	  två	  intervjuer	  var	  avslappnade	  och	  dialogen	  var	  öppen	  från	  
första	  stund.	  De	  andra	  intervjuerna	  krävde	  en	  stunds	  småprat	  för	  att	  både	  vi	  och	  informanten	  skulle	  
bli	  ”varm	  i	  kläderna”.	  Två	  av	  de	  sex	  intervjuerna	  genomfördes	  i	  cafémiljö	  vilket	  gjorde	  att	  fokus	  vid	  
enstaka	  tillfällen	  gick	  från	  intervjun	  till	  omgivningen.	  Jämfört	  med	  de	  andra	  fyra	  intervjuerna	  som	  
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hölls	  i	  respektive	  informants	  kontorslokaler	  blev	  de	  sist	  nämnda	  lugnare	  och	  dessutom	  lättare	  att	  
transkribera.	  Det	  är	  svårt	  att	  veta	  hur	  detta	  har	  påverkat	  resultatet	  då	  vi	  anser	  att	  vi	  fått	  svar	  på	  de	  
frågor	  vi	  ställde.	  
	  
Valet	  att	  endast	  undersöka	  kompetensplaneringen	  utav	  kompetensförsörjningen	  och	  inte	  fokusera	  på	  
kompetensutveckling	  gjordes	  av	  två	  anledningar.	  För	  det	  första	  ansåg	  vi	  att	  det	  fanns	  relativt	  många	  
C-‐uppsatser	  om	  kompetensutveckling	  så	  för	  att	  skilja	  oss	  från	  mängden	  valde	  vi	  kompetensplanering.	  
För	  det	  andra	  handlade	  det	  om	  tid,	  vi	  insåg	  att	  Lindelöws	  modell	  var	  såpass	  utförlig	  att	  intervjua	  
informanterna	  om	  kompetensutveckling	  hade	  tagit	  för	  långtid.	  Eller	  så	  hade	  vi	  inte	  kunnat	  gå	  så	  
detaljerat	  in	  på	  de	  steg	  vi	  tillslut	  valde	  att	  redovisa.	  	  
	  
Som	  vi	  beskrev	  i	  metodavsnittet,	  ställdes	  vid	  tillfällen	  ledande	  frågor	  under	  intervjuerna	  utifrån	  
angivna	  modeller.	  Däremot	  ställdes	  inga	  ledande	  frågor	  om	  tema	  två	  Vision	  &	  Kultur,	  där	  vi	  tar	  upp	  
hur	  en	  stark	  företagskultur	  kan	  bidra	  till	  medarbetarnas	  motivation	  att	  vilja	  utvecklas	  och	  även	  att	  
företaget	  jobbar	  mot	  samma	  mål.	  Vår	  upplevelse	  var	  att	  kulturaspekten	  borde	  framkomma	  utan	  att	  
vi	  skulle	  behöva	  fråga	  om	  den.	  Därför	  tog	  vi	  beslutet	  att	  inte	  fråga	  om	  kulturen	  rak	  ut.	  Beslutet	  
resulterade	  i	  att	  tre	  informanter	  inte	  nämnde	  kulturen	  i	  samband	  med	  kompetensförsörjning,	  därför	  
fattas	  tre	  svar	  i	  tema	  två.	  De	  resultat	  vi	  fick	  på	  kulturtemat	  kom	  från	  informanterna	  själva	  utan	  att	  vi	  
frågade	  om	  det.	  Det	  går	  att	  diskutera	  huruvida	  vår	  bedömning	  av	  kulturaspekten	  är	  korrekt.	  	  
	  

6.3	  Vidare	  forskning	  
I	  och	  med	  att	  denna	  uppsats	  endast	  belyser	  hur	  HR-‐personer	  arbetar	  eller	  tycker	  att	  de	  arbetar	  med	  
kompetensförsörjning	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  få	  höra	  vad	  medarbetarna	  tycker.	  Så	  att	  få	  in	  ett	  
medarbetar	  perspektiv	  skulle	  vara	  intressant	  vidare	  forskning.	  Det	  hade	  även	  varit	  intressant	  att	  göra	  
en	  undersökning	  på	  företag	  som	  inte	  är	  kunskaps	  inriktade	  och	  jämföra	  dessa	  med	  de	  företag	  som	  vi	  
intervjuat.	  För	  att	  se	  om	  skillnader	  finns	  i	  arbetssättet.	  	  
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Bilagor	  

1.	  Intervjuguide	  
Inledning	  
1.	  Vad	  är	  din	  befattning?	  
-‐	  Vilka	  är	  dina	  främsta	  arbetsuppgifter?	  
-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  inom	  verksamheten?	  
2.	  Kan	  du	  beskriva	  verksamheten?	  Bransch?	  Nivåer?	  
-‐Hur	  många	  anställda	  är	  det	  inom	  din	  verksamhet?	  

Kompetensförsörjning	  
1.	  Vad	  innebär	  “kompetens”	  för	  organisationen?	  
2.	  Har	  ni	  fastställt	  kärnkompetenser	  som	  ni	  behöver	  i	  företaget?	  (Fastställda	  med	  bakgrund	  från	  
affärsidè/verksamhetsidè)	  Är	  dessa	  synliga	  för	  medarbetarna?	  
3.	  Vad	  innebär	  kompetensförsörjning	  inom	  er	  organisation?	  Använder	  ni	  ordet?	  I	  vilka	  forum	  
diskuteras	  kompetensförsörjning?	  
4.	  Hur	  arbetar	  ni	  med	  kompetensförsörjning	  inom	  organisationen?	  
–	  Hur	  ser	  era	  kompetensstrategier	  ut?	  Lika	  för	  hela	  organisationen	  eller	  har	  olika	  delar	  olika	  
strategier?	  
5.	  Vilka	  moment	  ingår?	  
-‐	  Utgår	  ni	  ifrån	  mål/verksamhetsstrategier?	  
-‐	  Rekrytering	  
6.	  Varför	  har	  ni	  valt	  att	  arbeta	  så?	  Följer	  ni	  någon	  speciell	  modell	  eller	  teori?	  
-‐	  Har	  ni	  någon	  policy	  ni	  följer?	  Är	  det	  en	  dokumenterad	  process?	  

Kompetensplanering	  
1.	  Hur	  identifieras	  ett	  behov?	  	  
2.	  Hur	  ser	  planeringen	  ut?	  Vilka	  är	  involverade?	  
3.	  Är	  planeringen	  en	  kontinuerlig	  process	  eller	  när	  man	  står	  inför	  ett	  behov?	  
4.	  Hur	  tar	  ni	  reda	  på	  vilka	  kompetenser	  som	  krävs	  i	  framtiden?	  Marknadens	  krav?	  	  	  Behovsanalys?	  
Omvärldanalys?	  
5.	  Hur	  översätts	  kompetens	  rent	  konkret	  i	  organisationen?	  Gemensamma	  definitioner?	  	  
6.	  Gör	  ni	  analyser	  av	  befintlig	  kompetens?	  Vilken	  kompetens	  som	  behöver	  utvecklas	  för	  att	  uppnå	  
era	  verksamhetsmål	  samt	  andra	  mål	  i	  verksamheten?	  
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2.	  Informationsbrev	  
Hej,	  

Rätt	  man	  på	  rätt	  plats	  må	  vara	  ett	  välanvänt	  uttryck	  men	  det	  gör	  det	  inte	  mindre	  viktigt	  för	  det.	  	  I	  
dagens	  globaliserade	  samhälle	  med	  snabbt	  utvecklande	  branscher	  är	  det	  väsentligt	  att	  den	  personal	  
man	  har	  besitter	  rätt	  kunskap.	  Rätt	  kunskap	  inte	  bara	  idag	  utan	  också	  i	  morgon.	  

Vi	  är	  två	  PA-‐studenter	  från	  Uppsala	  universitet	  som	  kommer	  att	  skriva	  vår	  C-‐uppsats	  om	  
kompetensförsörjning.	  Med	  utgångspunkt	  från	  aktuell	  litteratur	  om	  ämnet	  har	  det	  tydligt	  visat	  sig	  att	  
vissa	  moment	  bör	  vara	  inkluderade	  för	  att	  säkerställa	  ett	  strategiskt	  kompetensförsörjnings	  arbete.	  
Vi	  söker	  nu	  HR-‐ansvariga	  eller	  personer	  med	  liknade	  befattning	  som	  skulle	  vilja	  delta	  i	  vår	  
undersökning	  om	  kompetensförsörjning.	  

Vi	  är	  övertygade	  om	  att	  ni	  som	  deltar,	  liksom	  vi,	  kommer	  att	  lära	  oss	  en	  del	  på	  vägen.	  	  
Om	  det	  låter	  intressant	  kontakta:	  	  

Johanna	  Airas	  	  
johannairas@hotmail.com	  

eller	  

Klara	  Nilsson	  
klaranilsson@hotmail.com	  

Tack	  för	  er	  tid!	  

Hälsningar,	  
Johanna	  och	  Klara	  
	  

	  


