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ioner brist på kompetens.  

 

Syfte: Studiens syfte har varit att studera organisationers strategier för att hantera kom-

petensbrist. Kartläggningen har fokuserat på att visa hur organisationerna arbetar för att 

attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Studiens empiriska grund är en geografiskt 
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1 Inledning 
I detta inledningskapitel presenterar vi kort några av de fenomen som sammantaget ger 

en bakgrund till och belyser den problematik som uppsatsen handlar om. Inledningsvis 

synliggör vi globaliseringens inverkan på de industrialiserade länderna. Övriga feno-

men har fått varsin rubrik och bygger grunden för en stor del av vår uppsats. Strategisk 

human resource management, talent management och kompetensbrist behandlas för att 

sedan problematisera kompetensbristen samt om städers geografiska placering kan ha 

någon betydelse i fråga om att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. 

 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har bidragit till att världsekonomin genomgått stora förändringar och 

gör så fortfarande (Isaksson 2008). I de flesta industrialiserade länderna är debatten om 

globaliseringen och dess påverkan på vår ekonomi ständigt pågående. De flesta indust-

rialiserade länderna i världen möter och påvisar de utmaningar som globaliseringen or-

sakar. En av de största faktorer som påverkar organisationers vardag på grund av globa-

liseringen är den ständigt ökande konkurrensen mellan organisationer (ibid.). Globali-

seringen innebär att många företag inte enbart arbetar eller verkar i Sverige. Att lyckas 

samarbeta över landsgränserna och kanske även driva bolag i andra länder kan vara ut-

manande och har lett till ändrade arbetsförhållanden för många organisationer. Globali-

seringen har dessutom bidragit till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och därmed 

nya utmaningar för organisationer (ibid.). 

 

Samtidigt som företag och organisationer upplever problem att finna rätt kompetens har 

världens största ekonomier fortfarande en hög arbetslöshet. Fenomenet med en god 

makroekonomi men samtidigt en hög arbetslöshet kallas jobless growth. Fenomenets 

orsaker kan vara olika, dels förändras arbeten ständigt men dessutom förändras kraven 

på kompetens (Isaksson 2008). Dagens Industri skrev 2006 en artikel om hur Sverige 

var ett av de få länder som inte ökade sin sysselsättningsgrad när det rådde hög tillväxt 

(Dagens Industri 2006). Dagens Industri hänvisar i artikeln till redaktionens debattsida, 

där en av författarna till en studie om sysselsättning menade att Sverige år 2006 var det 

mest utpräglade exemplet på jobless growth i den industrialiserade världen (ibid.). Då, 

2006 menade författarna att Sveriges utpräglade jobless growth berodde på att tillväxten 

hade skett inom industrin och inte inom tjänstesektorn där de flesta arbetena fanns. Nu, 



 

 2 

2017 befinner sig Sverige i en högkonjunktur och efterfrågan på arbetskraft kommer 

enligt alla prognoser fortsätta att öka (Konjunkturinstitutet 2017). Sverige har nu den 

högsta sysselsättningsgraden i hela Europa trots att svenska arbetsgivare skriker efter 

kompetens (Nylander 2017). Nylander (2017) skriver att Sverige just nu har den hetaste 

arbetsmarknaden. Vi kan spekulera i att sysselsättningsgraden har stigit i takt med kon-

junkturen men att den svenska basen av kompetens inte följer denna konjunktur. Såle-

des är svensk kompetensbrist ett faktum och vi har velat ta reda på vad organisationer 

gör och borde göra för att överleva trots detta. 

 

Kompetensbrist 

PWC (2015) konstaterar i sin rapport att arbetsgivarnas behov av kompetens och kom-

petensen som arbetsmarknaden erbjuder har ett tydligt gap. En undersökning utförd av 

en av Sveriges största rekryteringsfirmor år 2016 visade att var tredje arbetsgivare upp-

lever att de har svårt att finna rätt kompetens. Den återkommande globala vd-

undersökningen som görs av PWC (2015) påvisade att de intervjuade, vid tillfället för 

undersökningen år 2015 hade en stark framtidstro och att hälften av dem önskade nyan-

ställa inom de närmsta 12 månaderna. Däremot såg de med försiktighet på framtiden 

och det faktum att bristen på kompetens kunde komma att hota företagets tillväxt. 

Undersökningen som utfördes globalt av PWC (2015) jämfördes med svenska vd:ar för 

att söka svar på om upplevelsen var likadan i Sverige. De svenska företagen som under-

söktes bekräftade de utmaningar som andra företag i världen upplevde kring kompe-

tensbrist. De svenska företagen menade att inom fem år från tidpunkten för undersök-

ningen, 2015, skulle utmaningen kring kompetensbrist vara en stor eller mycket stor 

utmaning för företagen och dess tillväxt (ibid.). Därmed kan vi se att kompetensbristen 

har från år 2015 fram till idag år 2017 fortsatt att påverka svenska organisationer. I ana-

lysen av vårt empiriska material kan vi föra diskussionen kring hur organisationer för-

söker minska de konsekvenser som kompetensbrist kan orsaka och hur de lyckas skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra organisationer. Vi behöver tala om vad kompetens 

egentligen är och vi har särskilt velat rikta in oss på talangfulla medarbetare. När orga-

nisationer upplever kompetensbrist, hur ska de göra för att faktiskt lyckas attrahera och 

behålla nyckelpersoner som kanske är extra talangfulla i sitt arbete och värdefulla för 

organisationen? 
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Strategisk Human Resource Management 

Hur människor utnyttjar sin kompetens är ett resultat av hur HR-funktionen anpassas 

utefter organisationens behov, menar Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill & Morrow 

(2007).  Beroende på hur HR-avdelningen rekryterar, utnyttjar, belönar och motiverar 

de anställda har det stor inverkan på hur de anställda presterar. Att planera sin HR-

funktion väl är en förutsättning för att HR-avdelningen ska kunna möta organisationens 

mål, detta gäller alla arbetsområden som HR-funktionen är delaktig i (ibid.). Strategiskt 

HR-arbete grundar sig i god personalplanering och en väl förankrad övergripande stra-

tegi (Wright, Dunford & Snell 2005). En organisations HR-filosofi bör kunna definiera 

hur de mänskliga resurserna ska hanteras och hur de ska ingå i organisationens strategi. 

En välgrundad HR-filosofi bidrar till att HR-funktionen ses som en viktig del i den 

övergripande strategin i organisationen (Millmore et al. 2007), vilket är grunden i stra-

tegiskt HR-arbete. 

Efterskalvet av den globala inflationen och samhällets utveckling ställde allt högre krav 

på organisationer. Michaels, Handfield-Jones & Axelrod (2001) uppskattar att efterfrå-

gan av kompetenta medarbetare drastiskt ökade i slutet av 1990-talet och att det så kal-

lade talangkriget då tog fart på riktigt. Under utvecklingen av HR-funktionen i organi-

sationer har HR-avdelningens arbete ibland enbart ansetts vara en stödfunktion och ett 

kostnadsställe, inte förrän nu menar Taleo (2011) att organisationer förstår mervärdet 

och vinsten i att investera och utveckla medarbetarna. Taleo (2011) visar i sin studie att 

organisationer har fått en ökad förståelse för vikten av att arbeta med talanger och kom-

petenser, undersökningen framställde att orsakerna härrör dels från utmaningen att driva 

verksamheten globalt men även det ökade behovet av yrkesskicklighet. Taleo (2011) 

tillskriver även förändringen av förhållanden på arbetsmarknaden, det vill säga arbetsta-

garnas bestämmande position, som en av anledningarna till att organisationer börjat 

förstå vikten av human resource management och talent management. 

 

Talent Management 

Med bakgrund av problematiken kring bristen av talang valde forskare ur McKinsey & 

Group att undersöka hur företag arbetar för att attrahera, utveckla och behålla talanger - 

från denna undersökning, år 1997, myntades begreppet The war for talent (Michaels et 

al. 2001). Tidigare forskning uppmärksammade förhållandet mellan strategisk human 

resource management och företagets lönsamhet (Delaney & Huselid 1996), men det var 

först efter Michaels et al. (2001) studie som talent management blev uppmärksammat av 



 

 4 

företagen och sett som något eftersträvansvärt. För att nå goda affärsresultat är det avgö-

rande för organisationer att se till sin viktigaste resurs - personalen (Wikström & Martin 

2012). Talent management är en strategi som svarar på hur organisationen, med hjälp av 

personalen, bidrar till att följa sin affärsstrategi. Talent management är förlängningen av 

HR-praktiker, det handlar om en strategisk planering av företagets personal, ett syste-

matiskt sätt att identifiera och planera framtida kompetens för att arbeta främjande med 

eventuella kompetensgap (ibid.). 

 

Grunden i strategin och definitionen av talent management är uppfattningen om vad 

talang är. Den generella inställningen till talang enligt den så kallade svenska skolan är 

att alla individer har möjligheten att utveckla talang (Bolander, Asplund & Werr 2014). 

Användningen av talent management är i vår studie beroende av hur organisationerna 

uppfattar medarbetarnas talang. I förlängningen av denna diskussion har vi i en del or-

ganisationer, där definitionen av talang saknas, funnit att de har personalstrategier som 

kan likställas med talent management men som inte uttalat används som renodlad ta-

langhantering. HR-funktionen och dess aktiviteter är således till för alla medlemmar i 

organisationen och inte uteslutande för talangfulla medarbetare. 

 

1.2 Problematisering 

Mot bakgrund av Nylanders (2017) artikel, att Sverige uppfattas har den hetaste arbets-

marknaden i EU bekräftar Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsutsikten för 

åren 2016 till 2018 att arbetslösheten kommer fortsätta att sjunka och arbetsmarknaden 

uppfattas som stark (Arbetsförmedlingen 2016). Trots det fastställer Arbetsförmedling-

en att bristen på arbetskraft i landet fortsätter att öka. Under 2016 bedöms bristen inom 

privat sektor uppgå till hela 30 procent, och rapporten visar att bristtalen inom vissa 

branscher uppges leda till ökade svårigheter för arbetsgivarna att tillgodose sitt kompe-

tensbehov och öka sin personalstyrka (ibid.). Det är framförallt underskott av utbildad 

arbetskraft som uppmärksammas och rapporten beskriver svårigheter för organisationer 

att få till matchningen, denna problematik förväntas fortlöpa flera år framöver menar 

Arbetsförmedlingen (2016). 

Förutom det faktum att Sverige inte har tillräckligt många utbildade invånare är vi in-

tresserade av vilka komponenter som faktiskt påverkar organisationers kompetensbrist. 

Vilken betydelse har organisationers attraktionskraft och spelar geografin i detta sam-
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manhang någon roll? Vad finns det för strategier för organisationer att försöka behålla 

det humankapital de lyckats få till sig? 

 

Arbetstagarnas attraktionskraft till det geografiska läget 

Ja, teknikens utveckling har gjort det möjligt att oberoende av tid och rum kommunicera 

med varandra. Allt fler organisationer verkar globalt och arbeten karaktäriseras av flexi-

bilitet, spelar då geografin någon roll? Många påstår att den inte gör det - att betydelsen 

av geografin är borta. Men Florida (2005) vill hävda motsatsen, han menar att företag 

och människor i samma utsträckning fortsätter att mobilisera sig främst med anledning 

av att attrahera talangfulla människor. Den geografiska betydelsen har aldrig varit så 

betydelsefull som nu (Florida 2005). Hur vi hanterar den geografiska aspekten kan där-

med ha fortsatt betydelse för möjligheten att attrahera talanger. Orters geografiska at-

traktion skiljer sig givetvis åt från plats till plats, Audretsch, Link & Walshok (2015) 

konstaterar att den lokala aspekten därmed är viktig att ta hänsyn till när regioners at-

traktionskraft bedöms. I dagsläget är städernas förmåga att vara innovativa och ständigt 

anpassa sig till omvärldens förändringar en avgörande faktor för att vara attraktiva 

(ibid.). Florida & Mellander (2015) menar att tidigare var städer och regioners största 

mål att attrahera stora företag och därmed skapa attraktionskraft, för att lyckas med 

detta byggdes vägar, järnvägar och flygplatser. Numera investerar regioner i talang, 

kunskap och kreativitet (ibid.). Enligt Florida & Mellander (2015) är i dagsläget den 

största resursen för länder, regioner, städer och organisationer - talang. Den lokala kon-

kurrensen handlar därmed till stor del om att attrahera, utveckla och behålla talangfulla 

individer (ibid.). 

 

För att få en ökad förståelse för samtidens städer menar Florida & Mellander (2015), i 

enlighet med Floridas (2005) tidigare studie, att vi måste se förbi tidigare perspektiv på 

vad som gör städer attraktiva och titta närmare på den kreativa klassen som växt fram 

genom den kreativa ekonomin. Florida (2005) konstaterar att för att lyckas attrahera 

företag och investeringar i en stad behöver staden investera i befolkningen och attrahera 

talangfulla människor. Den kreativa ekonomin har påverkat utvecklingen av städer, nu 

är talangfulla människor nyckeln till städers framgång. Städer kan inte längre endast 

attrahera genom investering i infrastrukturprojekt utan behöver i stället utveckla en 

miljö med mångfald där alla känner sig välkomna och inkluderade - det menar Florida 

(2005) skapar en kultur som attraherar och utvecklar människors fulla kreativitet. I 
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PWC:s rapport, från 2016, en studie av världens ledande städer där möjligheterna anses 

vara stora kom Stockholm på sjunde plats (PWC 2016). De gemensamma framgångs-

faktorerna var balans mellan sociala och ekonomiska styrkor, stadens samhällsansvar, 

hållbarhet och dess intellektuella kapital. Det är människornas möjlighet till balans och 

livskvalité som är den avgörande faktorn till en hög attraktionskraft (ibid.). I rapporten 

sätter PWC ord på lösningen “Build it for humans and they will come” (PWC  2016 s. 

22). Storstadsregionerna präglas av rikt humankapital, god ekonomi och anses vara reg-

ioner med stark tillväxt (Florida 2005). Florida (2005) argumenterar för stadens bety-

delse i att lyckas som individer, han menar vidare att det är regionen som på sätt och vis 

styr över individens möjligheter till olika val och utveckling. Storstadsregionerna erbju-

der individen flexibilitet och ett större utbud, det finns således större möjligheter till 

karriärvägar, utbildning och ett socialt liv (ibid.). 

 

Att göra karriär i mindre städer tycks vara en tuffare utmaning, företag upplever att 

kompetens saknas och många beskriver arbetsmarknadens klimat i småstäder som 

mindre dynamisk (Florida 2005). Arbetstagare tenderar i större utsträckning stanna kvar 

hos sin arbetsgivare och företagen vill undvika att stjäla kompetens från varandra. Den 

stora utmaningen i kompetensgapet är att hitta talangfulla kandidater med både kompe-

tens och erfarenhet, nyexaminerade väljer gärna att flytta till storstadsregionerna för att 

starta en karriär och kompetensen går då förlorad i normalstora städer (Lindh 2012). 

 

Arbetstagarnas attraktionskraft till organisationen 

Människors uppfattning om vilka attribut som upplevs attraktiva hos arbetsgivare är 

högst individuellt, men det går att urskilja en del samvariationer menar Michaels et al. 

(2001). Talangfulla människor vill ha goda förmåner och en lön som tycks motsvara 

deras prestation, men viktigaste av allt, påstår Michaels et al. (2001), är att de känner sig 

passionerade i sitt arbete. Talangfulla människor vill bli berikade i sitt arbete, ha chans 

att öka sina möjligheter till karriär och bli uppmärksammade av företagets ledning 

(ibid.). Enligt Wikström & Martin (2012) är företagets kultur och värderingar också en 

avgörande faktorer för attraktionskraften, talangfulla människor behöver känna stolthet 

över sitt arbete. Organisationers strategi för att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke, 

och på så sätt försöka attrahera potentiella talangfulla medarbetare, kallas employer 

branding (Backhaus & Tikoo 2004). Att bygga ett starkt och medvetet arbetsgivarva-

rumärke är en av de viktigaste strategier som organisationer kan använda för att attra-
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hera och tillgodose sitt kompetensbehov menar Cascio & Graham (2016). Cascio & 

Graham (2016) uppmärksammar även i sin studie riskerna med att inte ha en strategi för 

employer branding och förklarar att ovissheten i hur organisationen uppfattas av andra 

kan vara förödande. För oavsett om organisationen har en etablerad strategi eller inte så 

finns det alltid associationer till organisationen. En organisation som inte arbetar med 

sitt arbetsgivarvarumärke riskerar då att ha ett varumärke som inte är skapat av organi-

sationen själv och har därmed ingen kontroll över omgivningens uppfattning. Organisat-

ioner behöver därmed inse hur mycket de har att vinna på att synliggöra sitt arbetsgivar-

varumärke och ta makten över det (ibid.). 

 

Att lyckas behålla de talangfulla medarbetarna 

När organisationer lyckats attrahera kompetenta medarbetare uppstår nästa utmaning - 

att behålla talangerna (Chhabra & Mishra 2008). Kostnader för att anställa och utbilda 

nyanställda kan vara hög och därmed är arbetsgivare angelägna om att behålla de som 

bidrar mycket till organisationen (Cascio & Graham 2016). Globalisering och en ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden bidrar till att organisationer ser en större utmaning i att 

behålla medarbetare än tidigare (ibid.). Orsaker till att anställda söker sig bort från or-

ganisationen och till nytt arbete kan vara flera. Michaels et al. (2001) fann i sin studie 

att en av de största anledningarna är missnöje över lönen och att den inte motsvarar den 

egna, upplevda prestationen. Michaels et al. (2001) menar att det är viktigt för företag 

att se över den individuella lönesättningen och förstå att individer idag tenderar att i 

större utsträckning än tidigare associera sin lön utefter sin prestation och ser i förläng-

ningen lönen som ett kvitto på hur värdefulla de anses vara. Inkomst har dessutom visat 

sig ha ett visst samband med hur invånare trivs i sin omgivning där de bor, åtminstone 

till en viss punkt, ju högre inkomst desto bättre tycks invånarna trivas (Florida 2008). 

Men att trivas med sitt boende och den geografiska platsen är enligt Florida (2008) in-

dividuellt, vissa trivs på landsbygden och andra trivs i storstäder. Vad vi som individer 

värdesätter och trivs med är individuellt (ibid.). Florida (2008) beskriver hur människor 

samlas i organiserade geografiska produktionssystem och marknader, så kallade kluster, 

de har ekonomiska och sociala möjligheter som andra platser inte kan mäta sig med. I 

dessa kluster samlas talangfulla människor som drar nytta av varandra, att deras lev-

nadsstandard är dyrare än på andra platser är något som inte spelar så stor roll. De ta-

langfulla individerna som trivs i miljöer likt dessa värdesätter de ekonomiska, sociala 

och innovativa fördelar som erbjuds (Florida 2008). Med nyfikenhet söker vi svar på på 
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hur organisationer hanterar kompetensbrist och hur olika organisatoriska förutsättningar 

påverkar organisationerna i fråga om att tillgodose sitt kompetensbehov.   

 

1.3 Problemformulering 

Vilka strategier har organisationer för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare? 

 

1.4 Syfte 

En kartläggning av relationen mellan strategier för kompetensförsörjning och organisat-

ionsspecifika förutsättningar med särskilt fokus på geografi som en sådan, och för 

många organisationer, svårföränderlig förutsättning. Studiens empiriska fokus och urval 

är avgörande för resultaten och ger en särskild förståelse för organisationer som befin-

ner sig bortom de kompetensattraktiva geografiska fälten som har en hög attraktions-

kraft för talangfulla medarbetare. 
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2 Metod 
I metodavsnittet behandlas de metodologiska val vi gjort under arbetets gång. Upp-

märksamhet riktas till vilken metodologi och metod som varit mest lämpad till forsk-

ningsproblemet samt vilket urval som kunde ge ett tillräckligt rikt empiriskt material 

utifrån studiens förutsättningar avseende tidsram och resurser. Stor vikt har lagts vid 

att kategorisera data och analysera de empiriska fynd studien givit. 

2.1 Forskningsproblemet 

Vi vill genom vår studie beskriva hur fenomenet kompetensbrist påverkar organisation-

er i vardagen. Dels har vi velat höra organisationernas egna syn på hur kompetensbrist 

påverkar dem, om den gör det? Det vi dessutom undersökt är vilka strategier organisat-

ioner använder för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare samt hur och om den 

geografiska aspekten har någon betydelse. 

 

2.2 Forskningsansats 

När vi skaffar oss kunskap behöver vi ha förmåga att tänka, analysera, tolka och dra 

slutsatser (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003). Danermark et al. (2003) 

benämner tänkandet som slutledningar, för att komma fram till något behöver vi reso-

nera oss fram och kunna pröva våra slutledningar i fråga om generaliserbarhet. En av de 

slutledningar forskare kan använda sig av är deduktion (ibid.). Med bakgrund i vårt 

forskningsproblem ansåg vi att en deduktiv ansats var det bästa utgångsläget för att 

tänka, analysera, tolka och dra slutsatser. I insamlad data har vi funnit empiriska konse-

kvenser som prövas gentemot teorin, detta är enligt Danermark et al. (2003) ett tecken 

på logiskt tänkande inom deduktionen. Deduktion är fördelaktigt i vår studie, vi under-

söker olika organisationer i olika branscher och vill finna mönster som kan förklara det 

fenomen vi undersöker. 

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vi har utfört vår studie med ett kvalitativt synsätt, enligt Yin (2013) anses det lämpligt 

när forskarna vill återge åsikter och synsätt ur det empiriska materialet. Vi ansåg att vår 

forskningsfråga och syfte inte hade några kvantifierbara behov, vi ville erhålla varje 

enskild organisations olika upplevelser och syn på hur kompetensbrist påverkar dem 

och de strategier som används för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Enligt 
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Silverman (2013) utförs alla studier med antingen en kvalitativ eller kvantitativ metodo-

logi som sedan utförs med en utvald metod som får mening i relation till metodologin. 

Metodologin för en kvalitativ undersökning som genomförs med hjälp av intervjuer som 

metod är att använda ett mindre urval och öppna frågor (Silverman 2013). Denna typ av 

forskningsstrategi stämde väl överens med vår utgångspunkt i forskningsproblemet och 

vi följde denna rekommendation när vi genomförde studien. Creswell (2013) menar att 

kvalitativ forskning syftar till att lära om det problem eller fenomen som respondenter i 

studien vittnar om och hur forskarna ständigt ska försöka använda de bästa sätten för att 

absorbera informationen. Därför kan en studie med ett kvalitativt synsätt förändra sin 

metod under tiden som studien utförs, frågeställningar kan förändras, studieobjekten 

kan skifta och metoden för att insamla data kan förändras (ibid.). Vi har under arbetets 

gång haft detta i åtanke och försökt korrigera om något i vårt tillvägagångssätt inte har 

fungerat som vi hade avsett. Våra val av ändringar under studiens arbetsgång fram-

kommer i avsnittet som beskriver vår datainsamling. 

 

2.4 Fallstudie 

För att utföra vår studie ansåg vi att en flerfallsstudie med flera analysenheter som 

undersökningsdesign var passande. På så vis hade vi förutsättningar för att ta reda på 

hur organisationer upplever kompetensbrist och hur de anammar de svårigheter som kan 

uppstå. Enligt Yin (2007) används fallstudie som forskningsdesign när vi som forskare 

fokuserar på olika företeelser i ett socialt sammanhang. Vår studie är av förklarande art 

och ämnar att beskriva ett eller flera fenomen och dess påverkan på organisationer (Yin 

2007). Vår forskningsfråga tror vi inte på något sätt är unik för de organisationer vi har 

intervjuat representanter från, men varje enskild representant har unika upplevelser. 

Fallstudier kan bestå av olika analysenheter (Yin 2007), flera enheter som kan ge oss 

underlag för att analysera fallet. Vår studie består av sju analysenheter som vi grundar 

vår empiri på, i analysen har vi sedan försökt urskilja likheter och olikheter för att få en 

bredare förståelse för fenomenet. 

 

2.5 Datainsamling 

För att samla in data till studien valde vi att använda oss av intervjuer som metod. Att 

genomföra intervjuer är ett sätt att samla in information om människors upplevelser i 

den verklighet de lever eller verkar i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; Silverman 

2006). Ryen (2004) menar att data som samlas in i kvalitativ forskning är helt beroende 
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av hur frågorna ställs. För att genomföra studien utformade vi intervjufrågor i en inter-

vjuguide (se Bilaga A). Frågorna i intervjuguiden är till viss del hämtade ur Wikström 

& Martin (2012), resterande frågor har vi själva konstruerat utefter teorin. För att kate-

gorisera frågorna specificerade vi teorin till varje fråga och angav dessutom frågans 

syfte.  På så vis kunde vi strukturera intervjun och ha en tydlig bild av vad vi som inter-

vjuare vill ha svar på utifrån den teori som var kopplad till varje fråga. Därmed lyckades 

vi få innehållsrika svar för att vår data skulle vara tillräcklig för att tolkas till ett empi-

riskt underlag som vi kunde analysera. Enligt Andersen & Gamdrup (1994) skapar in-

tervjuguiden en ämnesförteckning för att forskarna ska vara säkra på att de tar upp de 

mest relevanta områdena. Frågorna ställdes likt Rubin & Rubin (1995) föreslår så pass 

öppna att respondenten gavs möjlighet att svara fritt men tillräckligt riktade för att be-

hålla respondenten till ämnet och tala om det vi avsåg med frågan. Intervjuerna spelades 

in för att vi sedan skulle kunna göra transkriberingar. Syftet var att vi skulle kunna finna 

detaljer i respondenternas svar och på så vis kunna kategorisera empirin i relation till de 

teoretiska kategorierna. Vi har kategoriserat fem teoretiska huvudkategorier, strategi, 

attrahera, identifiera, utveckla och behålla. Kategorin som vi valt att kalla identifiera 

redogör för hur organisationer behöver ha en gemensam bild av vad talang är, vilket blir 

en förutsättning för att kunna arbeta med exempelvis talent management. 

 

När vi sökte svar på hur olika organisationer upplever kompetensbristen och hur de an-

vänder sig av strategiska verktyg för att överkomma detta ansåg vi att strukturerade in-

tervjuer kunde hjälpa oss att få svar på de frågor vi hade, och samtidigt vara så tidsef-

fektiva som möjligt vid intervjutillfällena. Enligt Ryen (2004) är struktur att föredra när 

flera organisationer undersöks. Efter vår första intervju utvärderade vi frågeguiden och 

diskuterade ifall någon av frågorna behövde förbättras eller tas bort helt. Vi gjorde små 

korrigeringar vilket förbättrade frågeguiden. Under andra intervjun lyckades vi få otro-

ligt mycket information och respondenten bidrog med mycket information och verkade 

ha en välstrukturerad strategi kring studiens forskningsproblem. Detta bidrog till att 

intervjun övergick till en något mer ostrukturerad form där vi enbart använde guiden för 

att se till att frågornas syfte uppfylldes. Vi insåg efter hand att den välstrukturerade for-

men av intervju var relativt svår för oss att hålla fast vid. Våra intervjuer övergick mer 

till det som kallas semistrukturerade intervjuer (Rubin & Rubin 1995). Rubin & Rubin 

(1995) menar att intervjuerna ofta har mer strukturerade och mindre strukturerade inslag 

och att forskarna kan balansera mellan dessa former. I en semistrukturerad intervju pre-
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senterar intervjuaren ämnet för att sedan ställa en specifik fråga. Många av våra frågor 

ställdes efter hand mer på detta sätt för att leda in respondenten på ämnet utan att per 

automatik leda respondenten till ett specifikt svar. I de mindre strukturerade delarna kan 

intervjuaren förklara något, kanske ge respondenten ett exempel. I de mer strukturerade 

delarna vill intervjuaren ha ett mer detaljerat svar (Rubin & Rubin 1995) Denna be-

skrivning stämmer väl överens med hur våra intervjuer förändrades efter hand och skif-

tade något i karaktär. I de fall organisationen inte hade en utarbetad plan kring en viss 

strategi kunde det hända att vi gav ett exempel på vad en sådan strategi kunde vara. 

 

Intervjuerna avslutades genom att snabbt gå igenom vad som hade sagts och vi frågade 

alla respondenter om de önskade att tillägga något eller ändra sina svar, enligt Ryen 

(2004) skapar det en positiv avslutning på intervjun, särskilt för respondenten. 

 

2.6 Empiriskt urval 

Silverman (2013) menar att forskningsarbetets tid och resurser oftast är begränsade, 

särskilt för studenter. Valet av studieobjekt har för vår del, dels varit bekvämlighet men 

vi har försökt att välja organisationer från olika branscher för att få en bred bild av fe-

nomenet vi undersöker. Bekvämligheten ligger i att vi fann organisationer i Kalmar som 

kunde ge oss en bild av fenomenet vi undersöker. Orsaken till denna bekvämligheten 

var dels att göra studien genomförbar men samtidigt för att basera studien i den miljö vi 

funnit fenomenet på nära håll. Enligt Silverman (2013) är det ofta nödvändigt för stu-

denter att göra praktiska val. Våra val av studieobjekt är gjorda med medvetenhet om att 

de troligen inte är representativa för en hel population. Därför ägnade vi större tid åt att 

finna de rätta organisationerna att studera mer än att hitta den rätta representanten från 

organisationen att intervjua. I sammanhanget har representanten inte visat sig ha så stor 

inverkan på intervjuernas resultat mer än att behovet av kunskap i ämnet varit viktigt. 

Vi anser att de valda organisationerna som var sju till antalet har kunnat ge oss en bred 

bild av fenomenet och visat sig inneha olika kvaliteter som bidragit till en för oss, in-

tressant analys. Vi har kunnat se vissa skillnader i organisationernas svar på frågorna 

beroende på om de är globala, eller lokala. Två av organisationerna är globala, två är 

privata och lokala, tre är offentliga organisationer. Vi tror att bredden av organisationer 

är relativt stor i förhållande till studiens omfattning trots att vårt urval kan anses vara ett 

bekvämlighetsurval. 
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2.7 Kategorisering och analys 

Att pröva det insamlade empiriska materialet är en central del i vårt uppsatsarbete. För 

att ha möjligheten att analysera och pröva det empiriska materialet tillsammans med den 

teoretiska referensramen förutsatte det att vi genomförde ett tolkningsarbete. Teorin är 

som Svensson (2015) beskriver, en abstraktion av verkligheten och för att kunna analy-

sera våra tolkningar behöver vi, med bidrag från teorin se något som något. För att 

kunna begreppsliga data har vi använt oss av grundad teori beskriven av Glaser (2010). 

Vi är väl medvetna om att grundad teori företrädesvis används i induktiva studier. Men 

vi såg fördelen i att inspireras utav Glasers (2010) beskrivning när vi skulle ta fram ett 

underlag som kunde kategoriseras utifrån studiens insamlade data, matchas med de teo-

retiska kategorierna och sedan prövas mot teorin. 

 

Med inspiration av grundad teori har vi lyckats kategorisera kodad data och på så vis se 

de underliggande mönster som finns i vår data (ibid.). För att kategorisera utgick vi från 

intervjuguiden där vi hade kopplat varje fråga till ett syfte och till den teoretiska refe-

rensramen, då kunde vi se vad vi ämnade att söka svar på med frågorna. Utifrån katego-

rierna i intervjuguiden kunde vi finna egenskaper i varje kategori. Vi utgick därför från 

dessa kategorier för att se om vi kunde finna dem i vår data från intervjuerna. Enligt 

Glaser (2010) kan kategorierna skapa begrepp. Kategorier kan vara empiriskt olika men 

syftar ändå till samma begrepp (ibid.). Kodningen av data utfördes likt Glaser (2010) 

föreslår, genom att läsa vår data noggrant, därmed kunde vi fånga upp detaljerna i re-

spondentens svar och således upptäckte vi det Glaser (2010) kallar incidenter. Inciden-

terna i vår studie kunde bestå av ett ord, en eller flera meningar som vi ansåg kunde 

kopplas till våra teoretiska kategorier. Vi har likt Glaser (2010) föreslår, gjort anteck-

ningar i kanten av texten med transkriberingar när vi utfört kodningen. Detta gjorde det 

enkelt för oss att kunna hänföra incidenter till kategorier och egenskaper av kategorier-

na. För att skapa en gemensam tolkningsram satt vi tillsammans och diskuterade de in-

cidenter, egenskaper och kategorier vi funnit. Inledningsvis diskuterade vi vad organi-

sationens bransch kunde ha för betydelse i sammanhanget, även vad organisationens 

yrkeskategorier hade för betydelse men dessutom hur intervjupersonen kan ha påverkat 

de incidenterna vi fann. Vi upptäckte en mängd incidenter som vi samlade i 13 katego-

rier, därefter kunde vi utkristallisera 5 huvudkategorier med ett antal underkategorier. 

Dessa kategorier hade sitt urpsrung i teorin och vi kunde koppla dessa huvudkategorier 

och underkategorier i data. När vi kodade data hade vi ständigt i åtanke vad den funna 
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incidenten kunde tyda på och hur incidenter enligt Glaser (2010) kan kopplas till kate-

gorier. Namngivningen av kategorierna har sitt ursprung i vår teoretiska referensram. 

 

2.8 Forskningskvalitet 

Kvalitativ forskning bör bygga på trovärdighet. En viktig del i en studies trovärdighet är 

transparens. Som forskare bör vi vara medvetna om studiens svagheter och redogöra för 

eventuella brister som uppkommit i forskningsdesignen under arbetets gång (Svensson 

& Ahrne 2015). Vi skapade en operationell definition i vår intervjuguide som enligt 

Eneroth (1984) förenklar arbetet med att ställa entydiga och tillförlitliga frågor. När vi 

utformade intervjuguiden och gjorde en operationalisering diskuterade vi varje fråga 

noga för att på så vis säkerställa att vi kunde få svar på syftet med frågan. Eneroth 

(1984) menar att på så vis utnyttjar vi som forskare vår intuition och därmed ökar det 

studiens tillförlitlighet. 

 

Eneroth (1984) förklarar att en kvalitativ studies giltigheten kan fortfarande vara hög 

även om en viss kvalitet inte återfinns i andra urval. Vi studerar några fall av de feno-

men vi uppmärksammat i en geografisk bestämd miljö. Generaliserbarhet eller överför-

barhet som Bryman & Bell (2013) beskriver som möjligheten att överföra resultaten till 

en annan miljö tror vi, i bästa fall kan uppnås när studien jämförs med liknande geogra-

fiska och sociala miljöer. Enligt Svensson & Ahrne (2015) kan en specifik miljö ge en 

god inblick i ett eller flera fenomen. Inom ramen för en fallstudie bör generaliserings-

formen vara analytisk (Yin 2007). Teorin används då likt en mall och jämförs med de 

resultat som framkommit av undersökningen. I händelse av att flera fall ger stöd åt 

samma teori kan resultaten betraktas som starkare. Teorin är därmed det huvudsakliga 

verktyget för att skapa generaliserbarhet i fallstudiens resultat (ibid.). 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) bör pålitlighet kunna styrkas i en studie. Det innebär att vi 

som forskare bör likt Bryman & Bell (2013) beskriver ha visat på transparens och med-

vetenhet i processen samt att vi redogjort för samtliga steg i arbetets gång. För att öka 

pålitligheten kan forskare låta kollegor läsa och bedöma studiens kvalitet (ibid.). Vi an-

ser att detta har skett under våra samtal med handledare, examinator och genom opposit-

ion från andra studenter. Vi har också medvetet försökt skapa en bredare bas, exempel-

vis genom att studera både offentliga och privata organisationer. Vi har tagit hänsyn till 

kritiken som Thunnissen, Boselie & Fruytier (2013) lyfter om talanglitteratur och haft 
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det i åtanke under arbetets gång. Med grund i deras kritik mot talanglitteratur har vi likt 

Thunnissen et al. (2013) sett att litteraturen har en mer empirisk än teoretisk bas. Vi har 

därför kompletterat med andra teorier som vi ansett bidragit till att öka studiens trovär-

dighet och pålitlighet. 

 

2.9 Forskningsetik 

Några av de viktiga etiska principer som Bryman & Bell (2013) redogör för och som 

efterföljs i vårt arbete är för det första kravet på information. I kommunikationen med 

respondenter har noggrannhet vidtagits när det gäller information om undersökningens 

syfte och frågeställningar. Kravet på samtycke har tagits i beaktande och respondenterna 

har fått deltaga frivilligt, dessutom deltar alla med kravet på anonymitet från vår sida i 

åtanke likt Bryman & Bell (2013) förespråkar. Vi frågade samtliga respondenter om de 

kände sig bekväma med att bli inspelade, respondenterna hade inga problem med att få 

sin röst inspelad. En ytterligare etisk aspekt som Bryman & Bell (2013) anser är viktigt 

och som vi följt är att respondenternas personuppgifter och övriga uppgifter om organi-

sationen genomgående i uppsatsen ska vara hållna konfidentiella. Vi studerar inte en-

skilda individer eller särskilt känsliga fall, därför har vi inte behövt ta hänsyn till ytterli-

gare etiska aspekter beskriven i litteratur. Däremot har vi i dialog med representanterna 

från varje organisation strävat efter att uppträda professionellt och tagit hänsyn till deras 

önskemål om exempelvis tid för intervju. 
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3 Organisationernas upplevda kompetensbrist 
Som vi tidigare tagit upp i bakgrundskapitlet påvisade PWC:s rapport år 2015 gapet 

mellan arbetsgivarnas behov och vad arbetsmarknaden har att erbjuda i fråga om kom-

petens (PWC 2015). För att ta reda på hur organisationerna upplever kompetensbristen 

och ge ett bidrag till att besvara vår forskningsfråga bad vi respondenterna berätta hur 

deras möjligheter att tillgodose sitt kompetensbehov ser ut i dagsläget. 

 

“Just nu upplever vi inte att vi kan tillgodose det” 

 

“Jag tycker att vi sällan har problem att hitta kandidater, det kan bero på att vi 

har ett starkt varumärke här i Kalmar” 

 

“Jättebrist på arbetsmarknaden. Den största rekryteringskällan man ser är kon-

kurrenter eller liksom inom branschen vilket blir ett problem” 

 

“I Kalmar har vi inga större problem att rekrytera - just nu!” 

 

“Finns brist i flera kategorier som är en stor utmaning framöver. Det börjar ta 

slut på folk att anställa” 

 

“Hyfsade, det finns ganska mycket kompetenta personer i Kalmar. Vi har inte 

jättemånga konkurrenter, det svåraste är att hitta nyckelpersoner” 

 

Den sista av de sju organisationerna som blev en mer ostrukturerad intervju än de öv-

riga talade aldrig om kompetensbehovet som ett problem, vilket vi tycker är intressant 

att vidare diskutera i kommande kapitel och slutsatser. Hur kan då organisationerna ha 

så skilda åsikter om hur de lyckas uppfylla sitt kompetensbehov? Med hjälp av kom-

mande analyser hoppas vi kunna ge en nyanserad bild av vilka faktorer som är viktiga i 

fråga om att tillgodose sitt kompetensbehov och vad som gör att studiens respondenter 

har olika upplevelser när de trots allt verkar i samma stad. 
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4 Mötet mellan Strategisk Human Resource Management 
och Talent management 
 
4.1 Strategisk Human Resource Management 
Det finns ingen uttalad gemensam definition på strategisk human resource management 

(benämns hädanefter SHRM), anledningen till det menar Salman, Storey & Billsberry 

(2005) är att begreppet består av en samling fenomen. Dessa fenomen uttrycks i teorier 

och modeller som utvecklas och förkastas över tid, det organisatoriska begreppet 

SHRM kan därmed betraktas som en diskurs. SHRM handlar i stort om att bedöma kon-

sekvenser av affärsstrategin och utformandet av framtida organisatoriska mål i fråga om 

organisering och personalfrågor (ibid.). Syftet med strategiskt HR-arbete är att vinna 

konkurrensfördelar genom strategisk utveckling av företagets personalresurser. En del i 

arbetet handlar om att identifiera de faktorer som påverkar företagets prestationer, det 

rör sig om personalstrategier för exempelvis kompetensutveckling, utbildning och pla-

nering (ibid.). Genom att använda olika HR-praktiker kan organisationer förbättra med-

arbetarnas kompetens och därmed påverka organisationens resultat positivt. Delaney & 

Huselid (1996) fann i sin studie stöd för HR-funktionens samvariation med företagets 

resultat och visade att förbättrad kvalité i rekryteringsförfarandet, höjd kompetensnivå, 

utbildning och tydliga karriärvägar korrelerade med ökad lönsamhet. 

 

SHRM är strategin för hur organisationen arbetar främjande med organisationens för-

måga att effektivt nå strategiska mål. En del i utvecklingen av SHRM menar Wright et 

al. (2005) grundar sig i det resursbaserade synsättet, anledningen är den resursbaserade 

strategins fynd som visade att interna resurser var en stor källa till konkurrensfördelar 

för organisationen. Den resursbaserade strategin flyttade fokus från enbart marknader 

och positionering och lyfte fram humankapital, intellektuellt kapital och kunskap som 

kritiska komponenter för företags framgång. SHRM är en sammanslutning av personal-

planering och strategiplanering (ibid.). Wright et al. (2005) menar att forskning om stra-

tegi har belyst att företagets personalresurser varit en stor källa till konkurrensfördelar, 

men forskningen saknar faktiska tekniker för hur företaget attraherar, utvecklar och be-

håller individer som bidrar till detta. Forskning av strategi fokuserar således på strate-

gier på en organisatorisk nivå, medan HR-funktionen ser fenomenet från ett individuellt 

perspektiv (ibid.). För att skapa en större förståelse för SHRM anser vi att det därmed är 
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viktigt att förstå strategi ur ett företagsekonomisk perspektiv, innan vi förklarar mötet 

mellan SHRM och Talent management.  

 

Strategi 

Strategi som begrepp används i allt fler sammanhang i samhället och tycks ha olika in-

nebörder som påverkar hur strategi tillämpas (Bengtsson & Sveningsson 2012). Men 

gemensamt för begreppets funktion, menar Mintzberg (1978), är dess betydelse av att 

planmässigt uppnå ett visst mål. Mintzberg (1978) menar att det inte finns någon anled-

ning att upprätthålla en strategi som utan förändringar bibehålls under en femårsperiod 

på grund den anledning att organisationer direkt är beroende av omvärldens föränderliga 

krav. Mintzberg (1978) tillskriver strategin som beroende av samspelet mellan tre 

grundliga faktorer: omvärlden, organisationens verksamhetsstyrning och ledarskapet. 

Omvärlden karaktäriseras av oberäknelig föränderlighet och står i motsats till organisat-

ionens styrning som strävar efter stabilitet. Det är i sin tur ledarskapets roll att skapa 

stabilitet i organisationen och samtidigt möta förändringar i miljön (ibid.), vi kan där-

med säga att strategiska förändringar kan ses som organisationers reaktion på omvärl-

dens föränderliga krav. 

 

Företagsekonomins definitioner av strategi kan sammanfattas utifrån tre olika perspek-

tiv (Bengtsson & Sveningsson 2012). Ett av de strategiska perspektiven är normativt till 

sin karaktär och konstruerar strategi som en plan för företagets långsiktiga utveckling. 

Strategin bygger på en rationell analys av interna och externa förhållanden, och präglas 

av en idealistisk idé att planen kommer att fungera (ibid.). Mintzberg (1978) beskriver 

ett annat synsätt och konstaterar att strategi inte uteslutande bör ses planmässigt utan 

även som “ett mönster i en ström av beslut” (Mintzberg 1978 s. 935). Vidare skiljer 

Mintzberg (1978) på planerad strategi och realiserad strategi. Planerad strategi har en 

kontinuerlig livscykel med en tydlig början och slut. Det andra mönstret i strategin har 

en svepande karaktär och utvecklas i en föränderlig process (ibid.), strategin skapas så-

ledes genom kontinuerlig anpassning och lärande (Bengtsson & Sveningsson 2012). De 

två strategierna kan sammanfalla men också framstå var för sig, strategierna ges i ut-

tryck av tre olika kombinationer: realiserad strategi, orealiserad strategi och framväx-

ande strategi (Mintzberg, 1978).  Realiserad strategi är den strategi företag har planlagt 

och förverkligas. Orealiserad strategi är när den planlagda strategin, på grund av olika 

anledningar, inte verkställs i organisationen. Den sista kombinationen är en strategi som 
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förverkligas utan att den tidigare varit planlagd (ibid.).  Bengtsson & Sveningsson 

(2012) uppmärksammar ytterligare ett perspektiv av strategi och beskriver att strategi 

kan uppfattas som något legitimitetsskapande för resursstarka grupper. I ljuset av HR-

funktionen som vi fokuserar på i denna studie går det att se toner av denna maktfördel-

ning i strategiarbetet. Bengtsson & Sveningsson (2012) beskriver att detta synsätt på 

strategi kritiserar den ensidiga inriktningen att strategi enbart är en kunskap för att ut-

veckla företag utan också är en värdeladdad kunskap som inger respekt och identitet hos 

chefer. 

 

Vilken betydelse de olika strategiska perspektiven har för organisationen är beroende av 

organisationens marknadssituation och branschstruktur. Högre grad av planering kan 

vara fördelaktigt i en bransch som karaktäriseras av stabilitet och mognad medan pro-

cessorientering är ändamålsenligt i en dynamisk och osäker bransch (Bengtsson & Sve-

ningsson 2012). Gemensamt för majoriteten av de beskrivna strategimodellerna är dess 

ensidiga fokus på produktivitet och lönsamhet. De flesta strategierna bortser från soci-

ala, etiska och miljömässiga frågor vilket medför begränsningar i organisationers ut-

vecklingsmöjligheter (ibid.). Denna avsaknad har tidigare uppmärksammats som pro-

blematiskt och vi kan vidare diskutera om detta är orsaken till SHRM:s utformning och 

betydelse. 

 

Strategier och organisationers användning av strategiska verktyg är därmed en av de 

kategorier vi funnit i teorin. Kategorin om strategin uppfattar vi är en förutsättning för 

att lyckosamt kunna genomföra viktiga personalaktiviteter för att attrahera, utveckla och 

behålla medarbetarna. Med bakgrund av detta presenterar vi nedan det empiriska 

material vi samlat i fråga om organisationernas syn på personalstrategi. Därefter presen-

terar vi de resterande fyra teoretiska huvudkategorierna: attrahera, identifiera, utveckla 

och behålla. 

  

4.2 Organisationernas syn på personalstrategi 
Vi såg ett behov av att få veta hur organisationerna i studien arbetade strategiskt med 

personalfrågor. På så vis gav det oss en känsla av hur respondenten upplevde personal-

strategier som sammankopplade med organisationens övergripande strategi. Därför 

ställde vi följande fråga till samtliga organisationer: Hur delaktig är HR-funktionen i ert 

strategiarbete? Vi kunde se vissa skillnader i svaren beroende på organisationernas stor-
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lek och om de var globala eller inte. I nästan samtliga organisationer satt en representant 

från HR-avdelningen med i organisationens ledningsgrupp. I de större organisationerna 

uppfattade vi att det lades stor vikt vid att personalfrågor fick utrymme i ledningsgrup-

pen, särskilt de globala organisationerna. En av studiens respondenter beskriver sin syn 

på varför det är viktigt att HR-funktionen är delaktig i det övergripande strategiarbetet 

för organisationen: 

 

“[enligt] min syn på en ledningsgrupp så är alla involverade i alla strategier” 

 

Problematiken uppstår när HR-strategier på grund av bristande förståelse saknar förank-

ring i organisationens strategi. Vi ser en stor risk i att detta kan framkalla konflikter i 

strategins syfte, i förlängningen kan det leda till att ett stort arbete går förlorat när den 

planerade strategin ej realiseras. Mintzberg (1978) uppmärksammar den praktiska för-

ståelsen för strategiarbete och beskriver just utformningen av planmässig och realiserad 

strategi. Som Mintzberg (1978) beskriver är det viktigt att förstå hur den planlagda stra-

tegin kan påverkas av interna och externa påverkningar som leder till att strategin an-

tingen förändras eller ej realiseras. Vår studie har visat att när HR-avdelningen är repre-

senterad i ledningsgruppen finns förutsättningar för en större förståelse i organisation-

ens övergripande strategi, vilket stämmer överens med ovan beskrivna teorier. De aktu-

ella HR-strategierna har således en större förutsättning att sammanfogas med organisat-

ionen i stort. Vi uppfattar därmed att HR-strategierna proaktivt kan arbetas fram och att 

det reviderade arbetet kan genomföras direkt när en förankring finns. Nedan uppfattning 

om avsaknaden av HR-funktionens delaktighet i ledningsarbetet från en av organisat-

ionerna i studien bidrar till att förstå varför vi funnit det viktigt att arbeta proaktivt med 

HR-strategier. 

 

“Den största utmaningen är att försöka fläta ihop strategi och HR, framförallt när 

HR inte är delaktigt på ledningsmötet vilket gör det komplext. Det hade varit 

önskvärt från ett  HR-perspektiv att vara delaktig i ledningsgruppen och få en 

ännu större bild av helheten i strategiarbetet, så att det är enklare att fläta ihop de 

olika delarna - men så är det inte idag.”  

 
4.3 Strategins innebörd för SHRM och Talent Management  
SHRM skiljer sig till viss del från traditionellt HR-arbete, SHRM fokuserar på organi-

sationens framgång snarare än individens framgång (Becker & Huselid 2006). Dessu-
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tom syftar strategin till att faktiskt förebygga verksamhetsproblem och inte enbart stötta 

enskilda individer i organisationen. Strategin ska bygga hållbara organisationer och 

samtidigt skapa konkurrensfördelar. SHRM byggs upp av interna system, rutiner, kom-

petens och presterande medarbetare som tillsammans med organisationen ständigt ut-

vecklas (ibid.). Tyngdpunkten inom SHRM är medarbetarnas kompetens och kunskaper 

samt hur engagerade medarbetarna är i organisationen och verksamheten (ibid.). 

 

Likt SHRM skiljer sig talent management åt från traditionellt HR-arbete i fråga om stra-

tegisk förankring. Talent management är ett verktyg för att bygga strategi för organisat-

ionens medarbetare, genom att attrahera, utveckla och behålla de individer i organisat-

ionen som till synes verkar inneha hög potential (Dries & Pepermans 2008). Vi kan så-

ledes motivera att SHRM och talent management har en nära koppling i fråga om stra-

tegisk personalförsörjning. Lewis & Heckman (2006) beskyller talent management för 

att vara en förnyelse av traditionellt HR-arbete, medan en stor del av forskningen kring 

ämnet motiverar till varför talent management är en viktig del av det strategiska arbetet 

och hur de samverkar med human resource management. Armstrong (2008) beskriver 

organisationers behov av användandet av specifika HR-strategier för att förbättra sin 

effektivitet, en av HR-strategierna är just talent management. En väsentlig skillnad mel-

lan human resource management och talent management är ägandeskapet. Personalakti-

viteter är enligt det traditionella HR-arbetet en fråga vigd för HR-avdelningar, medan 

förespråkare för ett välfungerande talent management beskriver att frågorna kring at-

traktion, utveckling och behållning ägs av samtliga ledare och mellanchefer i organisat-

ionen (Wikström & Martin 2012) - det Phillips (2008) beskriver som ett talent mindset. 

Sammanfattningsvis landar vi i tron om att mötet mellan SHRM och talent management 

egentligen är en relation där SHRM är förutsättningen för att talent management kan 

praktiseras i organisationer. Talent management är således en av våra byggstenar i 

forskningsproblemet som vi funnit i teorin.   

 
4.4 Talent management 
Även om syftet med talent management är detsamma som SHRM - att effektivt tillhan-

dahålla organisationens personalresurser - menar Lewis & Heckman (2006) att definit-

ionen skiljer sig åt. Lewis & Heckman (2006) uppmärksammar tre distinkta perspektiv 

av talent management. Det första perspektivet tillskriver talent management en samling 

personalplaneringsstrategier som HR-avdelningen ansvarar för, såsom rekrytering och 

kompetensförsörjning. Talent management syftar enligt detta perspektiv till att arbeta 
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fram strategier för att rekrytera och skapa en organisationskultur som alstrar talanger. 

Det andra perspektivet beskriver fenomenet som ett koncept av talangpooler, detta me-

nar Lewis & Heckman (2006) är detsamma som karriär- och successionsplanering. Ta-

lang uppmärksammas enligt detta perspektiv som en kritisk punkt och något eftersträ-

vansvärt. Enligt det tredje perspektivet uppmärksammas talanger i allmänhet, forskare 

pratar om talangfulla individer som högpresterande medarbetare. Syftet är att kategori-

sera individerna enligt toppresterande, medium- och lågpresterande (ibid.). Talent ma-

nagement uppfattar vi inneha två övergripande förhållningssätt som bör genomsyra or-

ganisationens arbete. Dels Boudreau & Ramstads (2005) uppfattning om att SHRM och 

således talent management bör utgå ifrån strategiska beslutsunderlag för HR-frågor för 

att få större inflytande i organisationen, och dels Phillips (2008) uppfattningen om att 

talent management bör se bortom integration och system och fokusera på organisation-

ens mindset till talent management. Boudreau & Ramstad (2005) ser till organisationens 

strategiarbete och Phillips (2008) uppmärksammar chefernas betydelse. 

 

HR-funktionen strävar efter att få större strategiskt inflytande i organisationer. Enligt 

Boudreau & Ramstad (2005) saknar HR-professionen en förankring i organisationers 

strategi och fokuserar uteslutande på sin professionella praxis. Boudreau & Ramstad 

(2005) menar vidare att HR-professionen behöver lära sig av utvecklingen av det kraft-

fulla och strategiska beslutsfattandet inom finans och marknadsföring. HR-funktionen 

hjälper, likt finans och marknadsföring, företaget att verka framgångsrikt på arbets-

marknaden. För HR-funktionen handlar det således om att hantera talangmarknaden. 

Utan effektiva beslut och professionella metoder fungerar inte företag på finans- och 

kundmarknaden och detsamma gäller för talangmarknaden. HR-funktionen skapar kon-

kreta personalvärden för organisationen och fokuserar framförallt på olika personalakti-

viteter. Dessa professionella metoder, menar Boudreau & Ramstad (2005), lyckas inte 

skapa logik och djup i det strategiska beslutsfattandet på talangmarknaden och saknar 

därmed en tydlig riktning och sammanhang. Det strategiska beslutsfattandet ger organi-

sationen ett logiskt, tillförlitligt och konsekvent ramverk som förbättrar besluten som tas 

gällande nyckelresurser. Talangledningssystemet ger inte organisationen praktisk in-

formation utan fungerar mer som ett system för att identifiera och analysera viktiga be-

slutsproblem, det hjälper således organisationer att ta viktiga beslut oberoende på det 

specifika sammanhanget. Boudreau & Ramstad (2005) menar att beslut som är bero-

ende av eller påverkar människor bör vara beskrivna i tre delar: påverkan, effektivitet 
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och verkningsgrad. För att förstå påverkan av talanghanteringen frågar sig Boudreau & 

Ramstad (2005) vilken inverkan förbättrad kvalité eller tillgänglighet av en särskild 

talangpool har på den strategiska framgången. 

 

Boudreau & Ramstad (2005) beskriver talangpooler likt ett personalsegment i organisat-

ionen. Att veta vilka talangpooler som är mest kritiska i organisationen uppfattas som 

en självklarhet för många, men i Boudreau & Ramstad (2005) framkommer det att olika 

personer i organisationen ansåg att olika talangpooler var mest kritiska. Vi uppfattar att 

det olika uppfattningarna kan grunda sig i respektive ledares ansvarsområde och att det 

är ledarens syn på talang som därmed blir avgörande. Traditionellt är HR-funktionen 

duktiga på effektiviteten av talangpooler då det tillhandahåller system för exempelvis 

personalens prestationer och attityder, menar Boudreau & Ramstad (2005). Utmaningen 

med effektiviteten är främst att få den sammanlänkad med de andra två termerna. Verk-

ningsgraden av talanghanteringen handlar således om vad företaget vinner på investe-

ringarna, i fråga om tid och pengar. Boudreau & Ramstad (2005) illustrerar kopplingen 

mellan dessa tre termer och beskriver att kopplingen mellan HR, talanghantering och 

strategi skapar ett gemensamt språk för att kommunicera besluten. 

 

Phillips (2008) uppmärksammar det andra övergripande perspektivet av talent manage-

ment, likt Lewis & Heckmans (2006) första definition. Phillips (2008) menar  att orga-

nisationer kräver ett nytt tankesätt när det gäller talanghanteringen för att effektivt han-

tera nästa generations arbetskraft. Detta tankesätt innebär att fokus flyttas från integrat-

ion och system till enhetliga processer och gemensamma aktiviteter. Synsättet fokuserar 

på talent management som en central del i organisationens dagliga verksamhet och be-

lyser chefernas viktiga roll (ibid.). För att lyckas förankra detta nya tankesätt genom 

hela organisationen är det viktigt att företaget driver integrerade och flexibla talanghan-

teringsprocesser som är anpassade till organisationens affärsbehov, dessa processer ska 

användas i den dagliga verksamheten i syfte att hjälpa chefer och medarbetare att identi-

fiera talanger (ibid.). Processerna ska även ge viktig information till ledare i organisat-

ionen i fråga om framtida arbetskraftsfrågor och skapa ett tankesätt hos ledarna att kon-

tinuerligt tänka långsiktigt i personalhanteringen (ibid.). Det menar Phillips (2008) 

skapar ett holistiskt perspektiv på hur talanger ska hanteras och är lätt för ledningen att 

kommunicera till alla i verksamheten. Processerna finns även till för att skapa en över-

blick över organisationens personalresurser och hur företagets nyckelresurser strategiskt 
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ska förankras med organisationens affärsmål (ibid.). Det skapar dessutom en överblick 

över företagets personallivscykel och ger möjlighet för medarbetarna att se de dyna-

miska karriärvägar som finns samt uppmuntra till intern rörlighet. I och med det nya 

synsättet blir talanghanteringen ett mål som ansvaras för av hela organisationen. HR-

funktionens viktigaste uppgift i talanghanteringen innefattar därmed strategiska besluts-

stöd och prestationshantering i syfte att coacha hela organisationen (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis är talent management en strategi för att behålla, utveckla och attra-

hera rätt medarbetare. Organisationens strategier för att attrahera och utveckla medarbe-

tare är således ett sammanslaget attribut till medarbetares hängivenhet. Dries & Peper-

mans (2008) delar synen av att högpresterande talanger är avgörande för organisation-

ens framgångar. Centralt i författarnas studie är undersökningen av organisationens 

möjligheter att tillgodose och förvalta dessa talanger genom ett tydligt karriärlednings-

system. Uppbyggnaden i detta karriärledningssystem upplever vi skulle kunna vara en 

viktig del i att överkomma de problem organisationer möter när det kommer till kompe-

tensbrist. Vi ställer oss frågande till hur pass utbredd detta systematiska arbete är och 

om vi kan finna att organisationer använder karriärledningssystem. Dries & Pepermans 

(2008) konstaterar fyra avgörande processer i arbetet med talanger, det handlar i stort 

om möjligheten till segmentering av arbetsgrupper. Organisationer behöver således 

identifiera vilka dessa individer är (identifiera), strategiskt utveckla dem (utveckla) och 

erbjuda laterala karriärmöjligheter (successionsplanering), allt i syfte att lyckas behålla 

dessa värdefulla talanger (behålla) (ibid.). 

 

Med inspiration från Dries och Pepermans (2008) teori och processer som grundar sig i 

talent management-forskningen har vi, förutom strategi, utkristalliserat fyra teoretiska 

huvudkategorier: attrahera, identifiera, utveckla och behålla. I kommande fyra kapitel 

redogör vi för den teoretiska referensramen som visar på hur organisationer kan arbeta 

med att attrahera, identifiera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare i syfte att 

arbeta proaktivt med kompetensbrist. Efter den teoretiska presentationen i varje kapitel 

följer studiens empiriska material och en prövning av den teoretiska referensramen mot 

det empiriska materialet. Varje kapitel avslutas med en delslutsats som i slutet av upp-

satsen mynnar ut i en övergripande slutsats för hela studien. 
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5 Attrahera 
Employer value proposition (benämns hädanefter EVP) är de värdeerbjudande arbetsgi-

vare ger medarbetare. Organisationers EVP besvarar varför medarbetarna ska välja de-

ras organisation och är unika uppfattningar som arbetsgivaren vill associeras med i syfte 

att attrahera talangfulla medarbetare (Michaels et al. 2001). Kochanski & Elliot (2011) 

beskriver att konceptet härstammar från det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare 

och medarbetare, detta kontrakt är respektive parts perception av kontraktet och en upp-

sättning av förväntningar, övertygelser och informella skyldigheter. EVP handlar såle-

des om hur väl arbetsgivaren tillfredsställer medarbetarnas förväntningar och är en sam-

ling av medarbetarnas upplevelse (Michaels et al. 2001). Behovet av EVP kom i sam-

band med att organisationer upplevde svårigheter att attrahera talangfulla medarbetare 

samtidigt som fler nyckelpersoner lämnade organisationerna, denna problematik beskri-

ver Michaels et al. (2001) som The war for talent. Organisationer började således att 

undersöka vad medarbetarna uppskattade mest i organisationen och vilka förväntningar 

de hade på arbetsgivaren (Kochanski & Elliot 2011), det mynnade ut i en marknadsfö-

ringsstrategi för att attrahera och behålla talangfulla medarbetare som gavs namnet EVP 

(Michaels et al. 2001) 

 

Grunden i att skapa ett attraktivt EVP är att identifiera vilka kärnfrågor organisationen 

vill stå för och därmed vilka medarbetare de attrahera. Michaels et al. (2001) konstaterar 

i sin studie att talangfulla medarbetare förväntar sig mycket av sin arbetsgivare, de vill 

ha intresseväckande och inspirerande arbete; de vill känna sig passionerade i sin yrkes-

roll; de vill ha attraktiv kompensation och en balans mellan privat och arbetsliv; de vill 

ha tydliga karriärmöjligheter och ständig utveckling; de vill bli uppmärksammade och 

arbeta med bra ledare - i gengäld skapar de stort värde för organisationen (ibid.). Orga-

nisationers EVP kan beskrivas som organisationens medarbetarlöfte och används som 

en varumärkesstrategi gentemot anställda internt och externt, arbetsgivarvarumärket kan 

jämföras med den strategi som organisationer använder sig av när de ska etablera sig 

och få kunder att associera deras tjänster eller produkter med kvalitet och positiva käns-

lor (Verma & Ahmad 2016;  Cascio & Graham 2016). 

 

Arbetsgivarvarumärke 

Organisationers kommunikation av organisationens EVP sker via employer branding 

där potentiella medarbetare bildar en uppfattning om vad företagets varumärke associe-
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ras med, och skapar en bild av organisationen som i sin tur skapar en attraktion (Back-

haus & Tikoo 2004). När organisationer skapar en bild av sin organisation som har till 

syfte att attrahera talanger får de kandidater att söka sig till organisationen (Verma & 

Ahmad 2016). Attraktionen till organisationer baseras på individens uppfattning om 

attributens lockelse och i vilken utsträckning de tror organisationen kan tillfredsställa 

attributen (Backhaus & Tikoo 2004). Employer branding används som en strategi för att 

lösa de problem som organisationer möter i att finna talanger. Att arbeta med employer 

branding handlar om att skapa en image för organisationen som attraherar potentiella 

arbetstagare (Verma & Ahmad 2016;  Cascio & Graham 2016). En stor risk organisat-

ioner utsätts för när de inte aktivt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke är att de tappar 

kontrollen över det, resultatet blir att varumärket därmed skapas av någon annan 

(Cascio & Graham 2016). Cascio & Graham (2016) uppmärksammar i sin studie att 

organisationer som inte är medvetna om hur de uppfattas av potentiella medarbetare, 

inte har någon strategi för att bygga ett attraktivt varumärke och en attraktiv arbetsplats 

gentemot de anställda förlorar lätt makten över sitt arbetsgivarvarumärke. Att bygga ett 

starkt och medvetet varumärke gentemot de anställda och potentiella anställda är en av 

de viktiga strategier som organisationer kan använda för att finna rätt kompetens. Enligt 

Cascio & Graham (2016) bör organisationer vara medvetna om sitt arbetsgivarvaru-

märke för oavsett om de är det eller inte kommer de alltid att ha ett varumärke som at-

traherar eller inte attraherar medarbetare. En organisation som inte arbetar med sitt ar-

betsgivarvarumärke kommer att ha ett varumärke som inte är skapat av organisationen 

själv, organisationen har då lite eller ingen kontroll över omgivningens känslor och tan-

kar kring organisationen (ibid.). Cascio & Graham (2016) menar att organisationer bör 

inse att de har mycket att vinna på att synliggöra sitt arbetsgivarvarumärke, ta makten 

över det och ha förståelse för vad som kan ske om de inte gör det. 

 

När organisationer vill attrahera kandidater bör de tänka på vilka elementära behov in-

dividen har när det kommer till arbete, såsom att känna mening, samhörighet och att det 

finns utvecklingsmöjligheter. När anställda får dessa behov uppfyllda känner de entusi-

asm och engagemang i sitt arbete (Verma & Ahmad 2016;  Cascio & Graham 2016). Ju 

mer positivt en organisations varumärke uppfattas desto fler vill associera sig med or-

ganisationen, detta gäller för organisationens konsumenter såväl som potentiella an-

ställda - Backhaus & Tikoo (2004) kopplar samman detta med social identitetsteori. 

Antal sökande i en rekryteringsprocess uppfattar vi i vissa fall kan ge en indikation på 
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hur attraktivt organisationens employer brand är. Wikström & Martin (2012) beskriver 

att själva rekryteringsprocessen är en förlängning av organisationens arbetsgivarvaru-

märke, och det är i den process det psykologiska kontraktet bildas. Vi kan därmed be-

lysa att rekryteringsstrategi är avgörande för organisationens arbete med arbetsgivarva-

rumärket. Rekryteringsstrategier, menar Wikström & Martin (2012), bör vara förank-

rade i organisationens affärsstrategi och framtagen utifrån affärsmässiga utmaningar. 

Organisationen behöver således identifiera nyckelpositioner och hitta en gemensam 

strategi där kompetensbehov, rekrytering, urval och introduktion är noga sammankopp-

lat (ibid.). 

 

Att ha en väletablerad strategi för employer branding skapar möjligheter till att attrahera 

talanger till organisationen. Employer branding kan både beskrivas internt och externt i 

organisationen, internt innebär känslan de anställda har för organisationen och det ex-

terna behandlar vad som attraherar potentiella arbetstagare (Verma & Ahmad 2016). 

Organisationens employer brand är arbetsgivarens medarbetarlöfte, i detta löfte skapas 

förväntningar och attraktion, det är således kritiskt för organisationen att tydligt kom-

municera verkligheten och hålla sitt löfte för att lyckas behålla talangfulla medarbetare. 

Uppstår en krock i det psykologiska kontraktet, organisationskulturen eller andra för-

väntningar finns det en stor risk att medarbetarna väljer att lämna organisationen. Det 

handlar således om lojalitet mot medarbetarna, det är lojaliteten som gör att medarbe-

tarna identifierar sig med organisationens employer brand, skapar hängivenhet och stär-

ker organisationskulturen (Backhaus & Tikoo 2004). 

 
5.1 Organisationernas attraktionskraft  
Cascio & Graham (2016) menar att organisationer behöver ha ett attraktivt arbetsgivar-

varumärke och bygga varumärket med en tydlig strategi för att öka sina chanser att at-

trahera medarbetare. Vi frågade organisationerna vad deras arbetsgivarvarumärke står 

för och vilka löften de ger arbetsmarknaden. Vissa av organisationerna upplevde större 

problem i att bygga sitt arbetsgivarvarumärke än andra. 

 

“Kom och förändra världen från Kalmar” 

 

“Men det som håller mig kvar idag är den genuina människosynen, jag kan verk-

ligen rakryggad åka runt och föreläsa, det är väldigt sällan jag håller en föreläs-

ning utan att börja gråta” 
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Skillnaden i hur organisationerna hanterade sitt arbetsgivarvarumärke upplevde vi hand-

lade om hur pass väl fungerande strategin för varumärkesbyggandet var, vilket stämmer 

väl överens med det Cascio & Graham (2016) beskriver. Organisationerna menade 

bland annat att det finns en utmaning i att just arbeta med det strategiskt, att finna tid 

och resurser för att jobba med det, särskilt de respondenter som arbetade som någon 

form av HR-funktion i organisationen. Två av organisationer hade en liten HR-funktion 

bestående av ofta enbart en person, vi kunde se att strategin för att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke fick stå tillbaka för enligt organisationen, viktigare frågor. 

 

“Vi försöker framhålla att vi är ett litet [företag] med korta beslutsvägar och att 

man kommer nära sin kollegor och att man kan känna sig som en mer betydelse-

full person här” 

 

“Det handlar även om att visa upp att denna arbetsplats [...] är så himla bra, det 

är kul att jobba här och det är bra personal” 

 

Likt Cascio & Graham (2016) beskriver kan organisationer förlora kontrollen över sitt 

arbetsgivarvarumärke om de inte har någon strategi för det. I ett par av organisationerna 

upplevde vi att det fanns en osäkerhet kring hur de strategiskt skulle arbeta med varu-

märket och löftet till medarbetarna och potentiella medarbetarna. De berättade att all-

mänheten hade en skev bild av organisationen och de behövde ständigt arbeta med att 

försöka förändra den. Detta stämmer överens med just det som Cascio & Graham 

(2016) hävdar, att organisationer som inte arbetar med varumärket slutligen har ett ar-

betsgivarvarumärke som är skapat av allmänheten och således inte längre har någon 

kontroll över det. 

 

“Vi försöker vara proaktiva när vi jobbar, vi försöker jobba med vårt arbetsgi-

varvarumärke” 

 

När vi frågade respondenterna själva vad som attraherade dem att söka till organisation-

en svarade flertalet att det var på grund av tjänstens utformning, de sökte av olika skäl 

sig bort från sin tidigare tjänst och letade efter ett nytt arbete där de kunde utvecklas. 

Attraktionen handlade således mer om arbetsuppgiften än själva attraktionen till organi-



 

 29 

sationens varumärke. De två respondenter som sökte sig till organisationen på grund av 

dess varumärke var de organisationerna som verkar globalt: 

 

“Jag såg det som en investering i mig själv. För mig var det viktigt att jobba med 

ett företag som har en historia.” 

 

Backhaus & Tikoo (2004) ser kopplingen mellan viljan att associera sig med organisat-

ionen och social identitetsteori, vidare menar Backhaus & Tikoo (2004) att ju mer posi-

tivt en organisations varumärke uppfattas desto fler vill associera sig med organisation-

en, det gäller konsumenter såväl som potentiella anställda. Detsamma beskriver Schro-

eder-Saulnier (2011) och Wikström & Martin (2012) vikten av att känna stolthet i att 

tillhöra organisationen. I vår studie går det att se samma koppling i respondenternas 

attraktion till sin organisation. Ett etablerat starkt arbetsgivarvarumärke har visat ge dels 

större chanser att finna kandidater och de upplever inte samma kompetensbrist som 

andra organisationer. 

 

Angående uppfattningen om vad talanger attraheras av hos organisationen beskriver 

flertalet att en stor del av attraktionskraften återspeglas i företagets kultur och värdeord: 

 

“[Jag anser att] organisationskulturen som attraktionskraft är A och O” 

         

“ Jag tror att kulturen är en stor del i [organisationens] attraktionskraft” 

 

“Det är viktigt att kandidaterna attraheras av våra värderingar [...] vi är väldigt 

tydliga med vår kultur” 

 

Förutom organisationskultur och värderingar, som vi senare i sista kapitlet kommer att 

beröra, har flertalet organisationer gemensamma attribut för att vara attraktiva. Michaels 

et al. (2001) beskriver hur talangfulla medarbetare attraheras av goda förmåner och en 

lön som motsvarar deras prestation. Majoriteten av organisationerna i studien beskriver 

att med utgångspunkt i att de inte vill, eller inte kan vara lönedrivande arbetar organisat-

ionerna med andra attribut för att attrahera talangfulla medarbetare: 
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“Vi vill erbjuda interna karriärvägar, [...] och utvecklingsmöjligheter, vi kan inte 

vara löneledande. Vi kan konkurrera med ett meningsfullt jobb och det måste vi 

marknadsföra tydligare” 

 

“Vi vill inte vara lönedrivande och behöver därmed attrahera med andra attribut. 

[Vi måste] se till att vi har tillräckligt attraktiva arbetsuppgifter” 

 

“Vi försöker marknadsföra oss med att vi är väldigt generösa med utbildning 

och kompetensutveckling” 

 

När organisationer ska fastställa sitt arbetsgivarvarumärke konstaterar Verma & Ahmad 

(2016) att organisationen behöver tänka på individernas elementära behov. Gemensamt 

för samtliga organisationer är avsaknaden av uppföljning och information om  vad som 

faktiskt attraherar hos organisationen. Flertalet organisationer beskriver att det finns 

tydliga utvecklingsområden inom marknadsföringen av organisationens arbetsgivarva-

rumärke. Vi upplever att en av organisationerna sätter ord på den gemensamma uppfatt-

ningen: 

 

“Vi tar det lite grann efterhand eftersom alla har fullt upp. När det väl dy-

ker upp något så löser vi det, sedan släpper vi det” 

 

Rekrytering 

Enligt Wikström & Martin (2012) kan rekrytering ses som en förlängning av arbetsgi-

varvarumärket. Hur organisationer rekryterar bör likt arbetsgivarvarumärket vara väl 

förankrat i organisationens affärsstrategi och den bör särskilt vara framtagen för att 

klara de utmaningar varje organisation möter i sin verksamhet kring att tillgodose sitt 

kompetensbehov. Dessutom menar Wikström & Martin (2012) att strategin bör vara en 

linjär process, från att identifiera nyckelpositioner till att ha en väl fungerande intro-

duktion för nyanställda. Här kan vi se ett samband mellan de organisationer som inte 

tycks ha en strategi för sitt arbetsgivarmärke och samtidigt har svårt att rekrytera kom-

petenta medarbetare. 

 

“Vi försöker bli bättre på att rekrytera via sociala medier och bli bättre på vad vi 

står för - att Kalmar är en unik plats” 
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Rekryteringsförfarandet har visat sig ha betydelse för medarbetares fortsatta syn på or-

ganisationen, Wikström & Martin (2012) beskriver det psykologiska kontraktet, vad 

arbetsgivarens varumärke lovat innan anställning och det som upplevs när anställning 

ingåtts. Vi har kunnat se att flera av organisationerna låter de anställda projicera organi-

sationens arbetsgivarvarumärke, vi kan anta att det har att göra med hur väl organisat-

ionen lyckats upprätthålla sitt psykologiska kontrakt. I de fall de lyckats med detta 

skapas ett förtroende mellan organisation och de anställda, vilket vi har upplevt bygger 

starka band och en lojalitet från de anställdas sida. 

 

“Handlar också om det sociala intresset, att man faktiskt ger någonting till-

baka till samhället, det jobbar jag mycket med mina ledare om, för att branda 

[vår verksamhet]. Det är så vi hittar guldkornen” 

 

Geografi 

Lindh (2012) beskriver hur städer som till storleken anses mindre ofta har större pro-

blem än storstäder att attrahera kompetenta medarbetare. Det finns enligt Lindh (2012) 

en tradition av att medarbetare stannar kvar länge hos sina arbetsgivare i mindre städer 

och att arbetsmarknaden därför blir mindre dynamisk. För att få svar på om organisat-

ionerna ansåg att de påverkades av stadens geografiska placering valde vi medvetet att 

inte ställa en konkret fråga som kunde leda dem in för mycket på betydelsen av geogra-

fin. Vi frågade istället om de upplevde att det fanns en konkurrens i Kalmar i att attra-

hera och behålla talangfulla medarbetare. Frågan om hur de upplevde att de kunde till-

godose organisationens kompetensbehov gav oss också svar på om geografin hade nå-

gon betydelse. I flera fall ingick just geografins betydelse i respondenternas svar avse-

ende kompetensbehovet och organisationens förutsättningar. Vi upptäckte att organisat-

ionerna hade en splittrad bild av hur geografin påverkade deras förutsättningar att finna 

kompetens. 

 

“Kalmar som stad har blivit en attraktivare stad att ha som en förmån att bo i” 

 

“Men jag tycker det verkar från båda hållen, en del flyttar [till andra städer] av 

någon anledning och andra vill flytta till oss för att det är bra här på andra vis” 
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Vi kunde se en viss skillnad beroende på organisationernas bransch och yrkeskategorier. 

En skiljelinje finns i hur kunskapsintensiva organisationerna är, en kunskapsintensiv 

organisation med attraktiva arbetsuppgifter har visat sig ha positiv betydelse för attrakt-

ionskraften. Några av organisationerna består till stor del av yrkeskategorier som har en 

allmän brist i hela landet, de tenderar att ha lika stora problem som övriga landet och 

anser att bristen är så stor att det inte längre finns kandidater att anställa. 

 

“Vi jämför oss med Växjö, Halmstad, Kristianstad, Karlskrona: de är ungefär 

lika stora. Vi har samma problem - även om vi alla har nära till utbildningar på 

orterna” 

 

Dessutom finns en trend i att de globala organisationerna har visat sig ha lättare att at-

trahera medarbetare trots den geografiska aspekten. Men samtliga organisationer har 

trots allt beskrivit Kalmar som en avkrok, infrastrukturen anses vara ett problem. De 

önskar bättre förbindelser med landets storstäder och ofta är bostadsfrågan ett problem 

när de lyckats attrahera en ny medarbetare. Audretsch et al. (2015) förklarar att städers 

attraktionskraft är individuell och att alla städer har olika utmaningar de behöver möta. 

Detta skulle kunna förklara organisationernas olika syn på hur den geografiska aspekten 

påverkar dem. Florida & Mellander (2015) hävdar att städer behöver investera i talang, 

kunskap och kreativitet mer än vad städer investerat i tidigare - infrastruktur. Vår studie 

har påvisat att Kalmar fortfarande har utmaningar i att skapa bättre förutsättningar från 

grunden för att organisationer ska kunna attrahera nya medarbetare. Däremot hävdar 

samtliga organisationer att Kalmar hela tiden blir bättre och att de ser mycket positivt på 

de byggnationer och projekt som pågår just nu. Kanske kan Kalmar som stad bidra till 

att göra regionen mer attraktiv genom att efter hand som infrastrukturen blir bättre 

bygga upp stadens bank av talang, kunskap och kreativitet. En av organisationerna häv-

dade likt ovan att Kalmar kan bli mer attraktiv om stadens organisationer lyckas skapa 

kvalificerade arbetsuppgifter och att universitetet på orten erbjuder utbildningar som 

skapar förutsättningar för organisationer att ha mer kvalificerade tjänster. 

 

“Linnéuniversitetet funkar, andelen välutbildade yngre människor bli bättre och 

bättre hela tiden - på så sätt breddas rekryteringsbasen. Det är Kalmars utmaning 

att hitta tillräckligt mycket kvalificerade arbetsuppgifter. Vi ser detta mer som en 

möjlighet än en konkurrens” 



 

 33 

5.2 Delslutsats  
I studien fann vi att organisationers attraktionskraft skiftar mellan organisationernas 

olika branscher. Vi har kunnat dra slutsatsen att i de mer kvalificerade tjänsterna tende-

rar attraktionen i arbetsrollen vara starkare än attraktionen för organisationen. Som flera 

av organisationerna berättar är det till viss del arbetsuppgifterna som behöver vara at-

traktiva och tillräckligt utmanande när det kommer till att attrahera talangfulla medarbe-

tare. En annan tydlig slutsats vi kan dra till att attrahera medarbetare generellt är att or-

ganisationer behöver bygga och upprätthålla sitt arbetsgivarvarumärke. Här kan vi dra 

tydliga kopplingar till vad teorin säger, lyckas inte organisationen bygga sitt arbetsgi-

varvarumärke kommer de förlora kontrollen över det. De brister vi fann att organisat-

ionerna brottades med i byggandet av arbetsgivarvarumärket var dels att sammanfoga 

personalstrategin med marknadsföringsstrategin i syfte att attrahera medarbetare. 

 

Bristen på kompetens har visat sig ha vissa samband med organisationernas geografiska 

placering. Även här finns kopplingar till branschen och dess allmänna kompetensbrist. 

Däremot kan vi dra slutsatsen att geografin har viss betydelse och att den skulle få 

mindre betydelse om det fanns en bättre infrastruktur i form av förbindelse med och tåg 

och flyg samt att det krävs fler bostäder. I de lägen där organisationer lyckats attrahera 

en medarbetare från annan ort har det förekommit att rekryteringen inte kunnat genom-

föras på grund av att arbetsmarknaden inte varit tillräcklig för den medflyttande part-

nern. Geografin verkar ha mindre betydelse så länge organisationerna kan erbjuda kvali-

ficerade arbetsuppgifter i kombination med att orten har ett universitet som examinerar 

välutbildade studenter som stämmer överens med ortens behov. 

 

Att arbeta strategiskt med attraktionen till organisationen är en av det mest väsentliga 

arbetet för att proaktivt arbeta med kompetensbrist. Lyckas organisationen med detta 

arbete har de således en god förutsättning att tillgodose sitt kompetensbehov. Talang-

fulla medarbetare söker sig till organisationen, nu återstår det gedigna arbetet - att lyck-

as hålla dem kvar. Detta arbete har en stor grund i organisationens personalpolitik och 

uppfattning av talangfulla medarbetares andemening. Första steget i arbetsprocessen är 

identifiering. 
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6 Identifiera 
Meyers, van Woerkom & Dries (2013) uppmärksammar underliggande antaganden om 

hur organisationer uppfattar talangens natur, huruvida talang anses vara genetiskt med-

fött, något individer utvecklar och intjänar eller resultatet av en sammanslutning av de 

två. Beroende av synsättet organisationen har på talang menar Meyers et al. (2013) är 

avgörande för hur de utformar sin verksamhet i fråga om talanghanteringsstrategier. Ser 

organisationer talang som något individen utvecklar är strategin att således fokusera på 

utbildning och kompetensplanering för samtliga individer. Enligt detta synsätt blir det 

viktigt att skapa möjligheter för karriärplanering och uppmuntra till intern rörlighet ge-

nom motivation, ledarskap och coachning. Ser organisationen talang som medfött har 

organisationen således uppfattningen om att  talang är sällsynt och är en konkurrensför-

del (Meyers et al. 2013), Bolander et al. (2014) uppmärksammar även detta synsätt och 

framhåller det tävlingsinriktade förhållningssättet där talanger uppfattas som eftertrak-

tade och unika. Detta förhållningssätt påverkar i sin tur organisationens handlingar i 

fråga om att identifiera, utveckla och behålla dessa talanger.  

 

Med diverse strategier försöker företag locka till sig talanger genom extern rekrytering 

och fokuserar på att utveckla talangerna i organisationen samt finna starka attribut för 

att behålla dem (Bolander et al. 2014; Meyers et al. 2013). Talent management är för 

organisationer med detta synsätt en prioriterad strategi och uppmärksammad för samt-

liga inom organisationen. I likhet med Bolander et al. (2014) framhållning av talang 

som konkurrensfördel menar Wright et al. (2005) att företag enligt denna resursbaserade 

strategi kan dra nytta av sina interna resurser. Förutom det tävlingsinriktade förhåll-

ningssättet uppmärksammar Bolander et al. (2014) ytterligare två förhållningssätt orga-

nisationer har för talent management - det humanistiska och det entreprenöriella. Det 

humanistiska angreppssättet har ett inkluderande förhållningssätt där synen är att samt-

liga individer har möjlighet att utveckla talang. Organisationer arbetar således med alla 

anställdas kompetensplanering och utvecklingsmöjligheter. Organisationer med ett hu-

manistiskt synsätt tenderar att ha en viss skepticism till talent management och menar 

att ordet talang inte uppmärksammas i organisationen (ibid.). Det entreprenöriella an-

greppssättet har ett mer individualistiskt synsätt i fråga om att ge talangerna möjlighet 

att visa att de är en talang. Det är således på individens egna initiativ att utvecklas och 

arbeta för att organisationen ska uppfatta dem som talang, talang i organisationen identi-

fieras sannolikt genom framgångsrika prestationer (ibid.). 
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För att lyckas attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare menar Snell (2011) att en 

viktig del i arbetet är att identifiera och kartlägga talangers intelligens i organisationen. 

Vi har tidigare uppmärksammat organisationers strategiska förhållningssätt som avgö-

rande för organisationers personalförsörjning, vilket är avhängande av organisationens 

möjligheter att systematiskt identifiera och följa upp informationen. Arbetet med kart-

läggningen av talangers intelligens kräver IT-lösningar där bland annat successionspla-

nering, kompetenskartläggning och karriärutveckling är användbara verktyg. De IT-

lösningar organisationer tillhandahåller för identifiering och utveckling av medarbetare 

uppfattar vi har teoretisk grund i Performance management. Performance management, 

menar Wikström & Martin (2012), kännetecknas av en målstyrd prestationskultur som 

syftar till att kvalitetssäkra verksamhetens arbete, genom att systematiskt mäta samtliga 

arbetsprocesser. Att ta fram ett förankrat performance management-system är inte lätt. 

Taleo och Human Capitals studie visar att majoriteten av företagen har system som till-

handahåller information om medarbetarna men bekräftar att de flesta företag saknar 

personaltal om kvalitéten och att de istället uteslutet mäter kvantiteten (Taleo 2011). 

Mäter organisationer endast kvantiteten finns det således inget underlag för ledarna att 

ge feedback och utveckla individens prestation (ibid.). Aguinis (2013) uppmärksammar 

även att systemen tenderar att sakna anknytning i företagets strategiska överväganden. 

Men lyckas organisationen skapa ett väldesignat system, menar Wikström & Martin 

(2012), att det ger organisationen viktig information om personalresurserna och skapar 

således förutsättningar till att fatta hållbara beslut i organisationen. Det konstaterar även 

Rennstam (2012) som beskriver att systemen då används i syfte att öka produktiviteten 

och stärka deras konkurrensfördelar.  

 

6.1 Organisationernas syn på talang 
För att organisationer ska kunna identifiera talanger måste de kunna definiera talang, vi 

frågade således organisationerna hur de definierar talang. Svaren var olika och flera av 

organisationerna hade inte någon gemensam definition i organisationen. I de globala 

organisationerna återfinns en definierad bild av vad talang är, men synen organisation-

erna emellan skiljer sig åt. Likt Bolander et al. (2014) humanistiska angreppssätt uppfat-

tar en av organisationerna att talang är något alla har och kan utveckla. Men till skillnad 

från Bolander et al. (2014) fynd har denna organisation ingen skepsis till talangdefinit-

ionen - utan organisationen har en välförankrad talanghanteringsstrategi. Den uppmärk-

sammade skepsis till talangdefinitionen, som Bolander et al. (2014) konstaterar i sin 
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studie, den så kallade, svenska skolan återspeglas i flertalet av de övriga organisationer-

na. Det entreprenöriella angreppssättet har ett mer individualistiskt synsätt i fråga om att 

ge talangerna möjlighet att visa att de är en talang. Det är på individens egna initiativ att 

utvecklas och arbeta för att organisationen ska uppfatta dem som talanger (Bolander et 

al. 2014). En av de globala organisationerna besvarar frågan om talang: 

 

”Talang är någon som är riktigt bra på något och faktiskt har viljan att utvecklas 

[…] talang är en person som är framåt och grym på sitt kompetensområde, am-

bitiös och nyfiken” 

 

Synsättet organisationen har på talang menar Meyers et al. (2013) är avgörande för hur 

de utformar sin verksamhet i fråga om talanghanteringsstrategier. Hos de organisationer 

där talang ej är definierat kan vi se en koppling till Meyers et al. (2013) konstaterande, 

det vill säga att personalstrategierna speglar organisationens personalpolitik. Organisat-

ionernas uppfattning om personalen skildrar hur etablerade och strukturerade system 

organisationen tillhandahåller när det gäller karriärplanering, individuell utveckling och 

identifiering av högpresterande medarbetare. Studien av Taleo och Human Capital vi-

sade att majoriteten av företagen har system som tillhandahåller information om perso-

nalens prestationer men bekräftar att de flesta företag ej nyttjar den kvalité de skulle 

kunna (Taleo 2011). I likhet med Taleos konstaterande är vår generella uppfattning att 

majoriteten av organisationerna, bortsett från de som verkar globalt, saknar eller använ-

der informationen på ett ineffektivt sätt. Den gemensamma uppfattningen av samtliga 

organisationer är att förhållningssättet till information, kartläggning och uppmärksamhet 

ligger på chefens bord, oavsett om ledningsverktyg finns att tillgå. Det är således che-

fens ansvar - utifrån sina preferenser - att identifiera talanger, de högpresterande medar-

betare.  

 

6.2 Delslutsats  
I intervjuerna med organisationerna blev diskussionen kring talangdefinitionen särskilt 

intressant när vi direkt kunde dra en slusats om organisationen tidigare i intervjun spon-

tant diskuterat i termer av talang. De två globala organisationerna som hade en definit-

ion av talang hade även ett gemensamt synsätt och strategi för hur organisationen identi-

fierar och uppmärksammar dessa individer. I samtalen med de andra organisationerna 

ledde diskussionen direkt över till identifiering av vilka individer som uppfattas ha för-



 

 37 

utsättningar att bli organisationens framtida ledare. De resonerade i termer om ambitiösa 

och talangfulla medarbetare. I vår analys uppmärksammade vi att den teoretiska inne-

börden av talanghanteringsstrategi kunde översättas i organisationens praktiska perso-

nalstrategier oavsett om de hade en gemensam definition av vad talang är eller inte. Det 

vill säga, vissa av organisationerna hade personalstrategier som kan likställas med de 

strategier som omfattas av talent management. 

 

Sammanfattningsvis är organisationers grundläggande personalpolitik och synen på 

talangfulla medarbetare (identifieringen) grunden i hur organisationerna arbetar med 

system och utveckling av medarbetare. Beroende på hur utbredd identifieringen och 

definitionen på talang är används strategier för att hantera talanger på olika sätt. 
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7 Utveckla 
Kompetens uppfattas som en bristvara på dagens arbetsmarknad och är ett centralt be-

grepp i det så kallade talangkriget. Definitionen av kompetens beskrivs som den en-

skilde organisationens behov av särskilda förmågor (Wikström & Martin 2012). Eller 

som Anttila (1999) beskriver, förmågan att genomföra arbetet på rätt sätt utefter de för-

utsättningar som ges. Denna förmåga är avgörande för verksamhetens överlevnad och 

bygger på strategier för att överkomma utmaningar i kompetensbristen (ibid.). Vidare 

menar Anttila (1999) att det centrala i begreppsdefinition av kompetens inte handlar om 

hur välutvecklad betydelsen är utan om begreppets funktion i praktiken. I regel är orga-

nisationers definition av kompetens en snabb omskrivning av en tidigare känd definition 

och saknar direkt koppling till den enskilda verksamheten. Definitionen av kompetens 

bör således förankras i praktiken och innehålla möjlighet till förståelse, mätning, analys, 

precision, utveckling och uppföljning av den interna verksamheten (ibid.). Organisat-

ioners identifikation av kompetensbehov bör vara sammanlänkat med företagets affärs-

behov, det vill säga, en kartläggning över vilken kompetens som är kritisk just nu och 

hur behovet är framåt (Wikström & Martin 2012). Kompetensbehovet uppdagas följakt-

ligen i organisationens kompetenskrav som kommuniceras ut i rekryteringsförfaranden, 

arbetsgivarvarumärket och företagets rollbeskrivningar (ibid.). 

 

Kompetens och resultat är tydliga parhästar, Anttila (1999) beskriver att kompetensen 

hos varje enskild medarbetare är sammanlänkat längs en kedja med uppdragsgivare, 

kollegor och till sist slutkunden. Den avgörande faktorn till kompetensutveckling är 

förståelsen för kedjans betydelse till vem och varför medarbetaren utför sina arbetsupp-

gifter. Insikten i kedjans betydelse, menar Anttila (1999) skapar förutsättningar till ut-

veckling av kompetens. Anttila (1999) skiljer på formell och funktionell kompetens och 

belyser att båda kompetenserna är viktiga, även om den funktionella kompetensen är 

helt avgörande för verksamhetens överlevnad. Den funktionella kompetensen utvecklas 

successivt och härrör från tidigare erfarenheter och kunskaper. Till skillnad från den 

funktionella kompetensen utvecklas den formella kompetensen i samband med en do-

kumenterad utbildning, kompetensen har tydliga utvecklingssteg och ger behörighet och 

legitimitet (ibid.). 

 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för kompetensplanering och kompetens-

utveckling (Anttila 1999). Kompetensplanering innefattar identifiering och analys av 
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kompetens, aktuell och framtida kompetensbehov samt hur kompetensutvecklingen pla-

neras att utformas. Kompetensutveckling å andra sidan är en strategi för att höja kompe-

tensnivån inom de områden som identifierats som kritiska i kompetensplaneringen. 

Kompetens handlar inte uteslutande om kunskap, erfarenhet och andra personliga lär-

domar utan även om hur dessa används vid olika situationer. Kompetensutvecklingen 

handlar således om att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att utvecklas under 

olika förhållanden (ibid.). Kompetensutveckling kan antingen handla om att säkerställa 

kompetensen inom ett specifikt område i syfte att täcka plötslig kompetensbrist och kan 

även handla om att höja kompetensens kvalitét. Rekrytering, omplacering och belö-

ningssystem är aktiva åtgärder för att utveckla det förstnämnda, aktiva åtgärder för att 

bemöta den senare kan handla om att höja kunskapen och den formella kompetensen 

genom utbildning (ibid.). Vår uppfattning är att kompetenskartläggning kan vara en 

tidskrävande administrativ uppgift och kan därmed komma att bli en fråga om resurser 

och prioriteringar. Grote (2011) menar att företag inte nödvändigtvis behöver kartlägga 

kompetensen för varje enskild tjänst utan fördelaktigt kan gruppera tjänsterna i olika 

sektioner utifrån tjänstens huvudfunktion. 

 

Successionsplanering 

Vår uppfattning är att samtliga organisationer brottas med komplexiteten i att arbeta 

med företagets långsiktiga affärsstrategi och den snabbföränderliga arbetsmarknaden 

och kompetensen som finns att tillgå. Allt högre krav ställs på organisationer att erbjuda 

attraktiv karriärutveckling och möjlighet till individuell utveckling. Investeringar i per-

sonalresurser ökar, samtidigt som lojaliteten till arbetsgivare minskar. I samband med 

behovet av att vara flexibla har organisationer krav på sig att utveckla sin kompetens för 

att stå konkurrenskraftig. För att lyckas behålla medarbetare menar Wikström & Martin 

(2012) att företaget måste erbjuda attraktiva karriärmöjligheter, Kaye, Cohen & Crowell 

(2011) belyser att företaget även måste se till att karriärplaneringen och den individuella 

utvecklingen är i samklang med företagets strategi. 

 

Successionsplanering är ett verktyg för företag att bygga sig starka för att möta framtida 

kompetensbehov (Rothwell 2011). Successionsplanering är en strategisk process för att 

identifiera och fortbilda medarbetare som har potential till att avancera i företaget i 

framtiden. En effektiv planering visar konsekvenserna av kompetensförlust vid eventu-

ella förändringar och skapar förutsättningar för organisationen att hantera dessa situat-



 

 40 

ioner (ibid.). Karriärplanering är även en systematisk utveckling av företagets personal, 

men till skillnad från successionsplanering, på initiativ från företagets medarbetare. 

Både karriär- och successionsplanering kräver tydlighet i beskrivning av arbetsuppgif-

ter, kompetens, prestationsbedömning, metoder för identifikation av framtida kompe-

tensgap och planering för framtida avanceringar (Rothwell 2011). 

 

Karriärutveckling 

Kaye et al. (2011) beskriver att organisationer behöver revidera sin tidigare karriärpla-

nering och anpassa den till sin föränderliga företagsmiljö. Karriärplaneringen bör såle-

des vara flexibel, självförsörjande och användas på initiativ av medarbetarna. Det nya 

synsättet ska uppmuntra och involvera samtliga medarbetare till att ta lärdom och ut-

vecklas internt i organisationen. Den nya attityden kring utveckling är att medarbetarna 

själva håller i rodret. Möjligheterna till utveckling beskrivs inte längre uteslutande som 

vertikala avancemang utan kan vara laterala i organisationen och tillgängliga för samt-

liga medarbetare (Kaye et al. 2011). Dries & Pepermans (2008) innehar en mer exklude-

rande syn på arbetet med karriärledningsmöjligheter och uppmärksammar att organisat-

ionen behöver identifiera sina högpresterande talanger och explicit erbjuda möjligheter 

till utveckling för talanger. Vidare delar Dries & Pepermans (2008) uppfattningen om 

att det är på individens initiativ att utveckla sina karriärmöjligheter, men organisation-

ens skyldighet att upprätta möjligheter för att utvecklas. Den arbetsgruppsegmentation 

Dries & Pepermans (2008) förespråkar, i fråga om identifiering av talanger, visade sig 

uppmärksammas både vertikalt och horisontellt i organisationen. Vidare konstaterade 

författarna att organisationer var bättre på att uppmärksamma högpresterande talanger 

när det kom till ledarskapsutveckling och chefsprogram, snarare än horisontella utveckl-

ingar. Organisationens motivation till att i större utsträckning erbjuda karriärmöjligheter 

för högpresterande grundar sig i tron om att interna efterträdare i ledningspositioner till 

större del är en bättre match än externa ersättare (ibid.). 

 

Anammar organisationer synsättet att karriärplanering ska vara flexibelt, självförsör-

jande och involverande menar Kaye et al. (2011) att företag blir mer attraktiva. Organi-

sationer har mycket att vinna med en värdegrund där individuell utveckling uppmuntras. 

Individuella utvecklingsplaner behövs för att komplettera företagets successionsplane-

ring, menar Kaye et al. (2011), tydliga utvecklingsplaner skapar engagemang hos an-

ställda och uppmuntrar till att lära sig av varandras erfarenheter i det dagliga arbetet. En 
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lärande organisation skapar förutsättningar till att avancera inom företaget och underlät-

tar vid personalförändringar. Alla medarbetare i organisationen behöver lära sig att ut-

veckla sin egen karriärplan med hjälp av verktyg och coachning från ledare (ibid.). 

 

Individuell utvecklingsplan 

Företagets kompetensutvecklingsinsatser har sin grund i prestationsbedömningar. Indi-

viders prestation är sammantaget resultatet av hur väl den enskilde bidrar till organisat-

ionen i fråga om uppnådda resultat och förväntade beteenden (Grote 2011). En effektiv 

prestationsbedömning visar på det organisationen anser är viktigt för verksamhetens 

fortsatta levnad och koncentrerar sig på vad och hur individen presterar (Grote 2011). 

Vi har tidigare uppmärksammat performance management vilket är ett system för denna 

prestationsbedömning som Grote (2011) efterfrågar. Aguinis (2012) instämmer att per-

formance management-system fördelaktigt kan användas för att utveckla en individuell 

utvecklingsplan. En tydlig målstrategi skapar förutsättningar för både ledare och medar-

betare att gemensamt samlas kring den önskade måluppfyllnaden och medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Detta skapar möjligheter att öka medarbetarnas prestationer och höja 

deras engagemang. En individuell utvecklingsplan är ett starkt kort för att vinna det 

uppmärksammade talangkriget. Utvecklingsplanen skapar förutsättningar för organisat-

ionen att identifiera och belysa karriärmöjligheter samt utveckla individens kompetens 

(ibid.). Målstrategier och individuella utvecklingsplaner uppmärksammas som förutsätt-

ningar för att attrahera och behålla talanger enligt Michaels et al. (2001). Vidare menar 

Aguinis (2012) att den individuella utvecklingsplanen ska upprättas för att inspirera och 

skapa meningsfullhet för medarbetarna. 

 

7.1 Organisationernas utvecklingsinsatser 
Kompetensförsörjning 

Wikström & Martin (2012) beskriver hur organisationer bör ha en välgjord strategi för 

att kartlägga sitt kompetensbehov men också definitionen av kompetens. En tydlig plan 

för hur behovet ser ut just nu och hur behovet ser ut framöver menar Wikström & Mar-

tin (2012) är en avgörande faktor för att förse organisationen med kompetens. Vi frå-

gade samtliga organisationer hur de arbetar med kompetensförsörjning och fick olika 

svar och olika definitioner på vad kompetensutveckling och kompetensförsörjning är. 

Flera av organisationerna beskrev hur de försökte förekomma och tänka framåt, vilka 

behov som kommer uppstå inom ett eller ett par år. De flesta talade i denna fråga om 



 

 42 

pensionsavgångar och att det fanns flera nyckelpositioner i organisationerna som inom 

den närmsta tiden skulle komma att gå i pension. Däremot vittnade flera om att de inte 

hade någon etablerad strategi, det fanns tankar om hur en strategi kunde se ut men att 

den inte var förankrad i verksamheten. 

 

“Ersättningsplaneringen ligger någonstans på respektive chef att identifiera […]. 

Det är nog också en fråga som alla säkert känner att de kan bli bättre på, för varje 

gång man ska rekrytera en ny medarbetare så är det bråttom - det är alltid kris” 

 

När vi ställde frågan: Hur upplever ni era möjligheter att tillgodose ert kompetensbehov 

inom organisationen? Återfanns svaren från organisationerna i det vi tidigare diskuterat 

- i uppfattningen om kompetensbrist. I förlängningen har vi uppmärksammat ett mönster 

som visar att de organisationer som inte upplever några svårigheter att tillgodose kom-

petensbehovet har i större utsträckning en etablerad strategi för kompetensförsörjning. 

Som ni nedan kommer att få ta del av erbjöd alla organisationer någon eller flera typer 

av utbildningsmöjligheter, men enligt Anttila (1999) är kompetensutveckling en strategi 

för att höja kompetensnivån inom de områden som identifierats som kritiska i kompe-

tensplanering. Saknar organisationer därmed en strategi för kompetensplanering kan det 

vara svårt att förankra den individuella utvecklingen i linje med organisationens behov. 

Organisationernas möjligheter att kompetensutveckla går givetvis att diskutera i fråga 

om att större organisationer har bättre förutsättningar och mer resurser att investera i 

omfattande systematiska strategier och processer. Däremot finns det även utmaningar i 

de större organisationerna menar en av respondenterna, att lyckas förankra dessa strate-

gier och policyer i praktiken: 

 

“[vi måste] leva det som står i strategin, för att skriva strategi det är inget svårt 

men det är först när den blir levande som den faktiskt funkar. Man måste ha den 

levande hela tiden” 

 

De organisationerna som upplever att de ej kan tillgodose kompetensbehovet har således 

ingen förankrad strategi för att identifiera personalresurserna. En stor anledning till 

denna avsaknad bekräftar en respondent är att det handlar om avsaknaden av resurser 

eller prioriteringar att utveckla dessa processer. Detta var något som vi i teorin kunde 

misstänka skulle visa sig vara ett problem för organisationerna vi studerade. Gemensamt 
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för organisationerna är att lösningen att få en bättre kompetensförsörjning internt är att 

uppmärksamma behov under medarbetarsamtalen. Det är således på individens initiativ 

att flagga och även respektive närmsta chefs ansvar att se behoven. För de organisation-

erna som upplever att de kan tillgodose sitt kompetensbehov är sambandet det motsatta, 

frågorna sker strategiskt, systematiskt och ägs av hela ledningsgruppen: 

 

“Vi har ju en övergripande målbild för hela [organisationen] men så har ju alla 

funktioner sitt organisationsträd, sin återväxt och succession, det vi tittar på när 

vi jobbar med återväxten så jobbar vi framför allt med talent management, där vi 

går in och mappar alla medarbetare, var har vi dom, vad ser vi inom ett år ser vi 

en förflyttning inom ett år, inom två år? vad behöver de här personerna för att ta 

sig vidare om vi har mappat dom? Det arbetet gör vi två gånger per år med alla 

medarbetare och ledare”   

 

“Vi sätter alltid upp en plan innan budgetåret, hur många vi ska rekrytera och 

hur många vi tror kommer sluta. Kompetensförsörjningen bygger på vad mina 

kunder har  i sin plan framöver” 

 

En av organisationerna pratar om återväxt och succession - successionsplanering kan 

ställas i likhet med kompetensplanering. Rothwell (2011) beskriver successionsplane-

ring som en strategisk process för att identifiera och fortbilda medarbetare som har pot-

ential till att avancera inom företaget i framtiden. En effektiv planering, menar Rothwell 

(2011) visar konsekvenserna av en kompetensförlust och skapar förutsättningar för or-

ganisationer att hantera dessa situationer. En av organisationerna beskriver deras strategi 

för att försäkra sig om att det finns en bakomliggande plan för varje nyckelpositions 

ersättare: 

 

“Jag har fått lämna in vem som ska ta över efter mig. Vi behöver veta framöver 

vilka som kan ta över som ledare, jag har två alternativ” 

 

Anttila (1999) menar att kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för kompetensut-

veckling och kompetensplanering. När vi frågade organisationen hur de arbetar med 

kompetensförsörjning uppfattade de flesta frågan som att enbart bestå av att hitta kom-

petens till organisationen. Majoriteten av organisationerna beskrev att det arbetade med 
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rekrytering, intern rörlighet och nätverk som svar på frågan om kompetensförsörjning. 

Två av organisationerna berättade att i 90 % av fallen anställde de genom internrekryte-

ring. Trots detta uppmärksammade organisationerna att en del av rekryteringen bör ske 

externt för att få in nya influenser i organisationen. Flertalet organisationer beskrev även 

vikten av att bygga nätverk och hade en kontinuerlig dialog med samarbetspartners för 

att uppmärksamma kompetensbehovet. För de organisationerna som verkar lokalt var 

viktiga samarbetspartners universitetet och andra lokala aktörer. I diskussionen kring 

kompetens var en lycklig upptäckt det ansvar de lokala organisationer kände i fråga om 

att bygga en attraktion till de yrkeskategorier där det råder brist. Flertalet lokala aktörer 

berättade att det försöker synas på gymnasieskolor och försöker bidra till att organisat-

ionens bristyrken ska uppfattas mer attraktiva. 

 

När vi vidare specificerade och gav exempel på vad kompetensförsörjning kan innebära 

talade de om utveckling och att höja kompetensen inom organisationen. Det mest före-

kommande var att arbeta med kompetensutveckling genom interna eller externa utbild-

ningar. Hur dessa utbildningar gjordes synliga för medarbetaren var olika för nästan 

samtliga organisationer. En av de globala organisationerna hade en egen utbildnings-

bank där alla medarbetarna kunde anmäla sitt intresse till utbildningen. Den andra glo-

bala organisationen förklarar deras uppfattning om utbildning och beskriver deras ut-

bildningsstrategi: 

 

“Vi jobbar 70/20/10, 70 % i uppdraget hos kund. 20 % är att ta del av vad dina 

kollegor kan och 10 % är lärarledda utbildningar, [...] jag lägger i år 1 miljon på 

utbildning, det är en investering” 

 

Vidare berättar organisationen att de under en längre tid har arbetat med strategier för att 

sprida den interna kompetensen, respondenten beskriver utmaningar i att ge tid för med-

arbetarna att få förståelse för varandras arbete, en del i arbetet är att uppmuntra intern 

rörlighet men även ge tid, motsvarande 20 %, att lära sig av sina kollegor. Organisation-

ens insats är i likhet med Anttila (1999) en beskrivning av funktionell kompetens, vidare 

konstaterar Anttila (1999) att både formell och funktionell kompetens är viktigt för or-

ganisationen och att den funktionella kompetensen är högst avgörande för verksamhet-

ens överlevnad. Även majoriteten av de andra organisationerna uppmuntrar intern rör-

lighet, men uppger sig inte ha en lika tydlig strategi och struktur för det. 
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Karriärutveckling 

Karriärplanering är likt kompetensplanering en systematisk utveckling av företagets 

personal, den enda skillnaden menar Rothwell (2011) är att karriärutveckling är på ini-

tiativ från individen. Kaye et al. (2011) menar att karriärplanering ska vara flexibel, 

självförsörjande och involverande. Endast två av organisationerna hade välutvecklade 

strategier för att skapa individuella utvecklings- och karriärplaner för medarbetarna. 

 

“Sen kommer karriärsamtalen och dom är frivilliga, du som medarbetare måste 

säga till om att du vill ha det [...], det är du som driver din utveckling. 

 

Tilläggas ska att de två organisationerna som arbetar med en tydlig strategi för karriär-

planering är globala. De har en välutvecklad struktur inom hela organisationen som alla 

enheter i organisationen globalt kan använda sig av. I båda fallen bygger utvecklings-

samtal och lönesamtal på den individuella utvecklingsplanen och är därmed anpassad 

för varje enskild medarbetare. En av de globala organisationerna hade ett IT-verktyg där 

varje medarbetare skattar sig själv och kan begära feedback från sina kollegor. Medarbe-

tarens egen skattning och egna mål är utgångspunkten för karriärsamtal med närmaste 

chef. Detta skapar enligt Kaye et al. (2011) engagerade medarbetare och de uppmuntras 

dessutom att lära sig av varandra. Att lära sig av varandra var en stor del i denna organi-

sationens individuella utveckling. De hade ett system av att medarbetarna kunde få, som 

de kallade det, gå som ryggsäck med en kollega för att få mer insyn i andra arbetsupp-

gifter. Detta kunde vara ett sätt att få prova på nya arbetsuppgifter för att sedan kunna 

avgöra om intresset fortfarande fanns kvar till att utvecklas inom ett nytt område. För de 

andra organisationerna som saknar strategi var det i dialogen mellan chef och medarbe-

tare som karriärutveckling uppmärksammades, på initiativ av medarbetaren. 

 

Medarbetarsamtal 

I frågan om hur organisationerna arbetar med kompetensförsörjning ville de initialt tala 

om att finna kompetens. Som beskrivet innan exemplifierade vi vad begreppet kan inne-

hålla och därmed hade respondenterna ofta mer att berätta. Det framkom när vi exempli-

fierade utvecklingsplaner och karriärutveckling att flera av organisationerna definierade 

det som medarbetar- och lönesamtal. De menade att medarbetar- och lönesamtal var ett 

sätt att definiera vad medarbetaren hade för önskemål i sin individuella utveckling. 
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“Vi har utveckling och lönesamtal vi stämmer av någon gång om året, och det är 

det instrumentet vi vill att alla ska använda” 

 

I enlighet med organisationernas uppfattning menar Aguinis (2012) att utvecklingspla-

nen skapar förutsättningar för organisationen att identifiera och belysa karriärmöjlighet-

er och samtidigt utveckla individens kompetens. Aguinis (2012) beskriver vidare att den 

individuella utvecklingsplanen ska upprättas för att inspirera och skapa meningsfullhet 

för medarbetarna. En av organisationerna uppger att det tidigare haft utmaningar i att få 

medarbetarna motiverade i löne- och medarbetarsamtal. På grund av detta hade organi-

sationen infört det som de valt att kalla för omvänt medarbetarsamtal. Medarbetaren får 

bjuda in till samtal med ansvarig chef och det är medarbetaren som sätter agendan. Detta 

nya sätt att använda sig av medarbetarsamtal har satt större krav på cheferna som måste 

vara mer delaktiga och förbereda sig på ett annat sätt. I medarbetarundersökningar har 

det omvända medarbetarsamtal fått positiv respons och medarbetarna känner nu att de 

får mer kontroll över sitt arbete men även mer insyn i organisationen. 

 

Individens påverkan 

Samtliga organisationer svarar när vi frågar dem vem som är ansvariga för individens 

utveckling att det till största del är avhängig att individen själv tar initiativ till utveckl-

ing. Detta är i linje med det Kaye et al. (2011) menar, den nya attityden är att individen 

själv ska styra och driva sin utveckling framåt. Kaye et al. (2011) hävdar dessutom att i 

dagsläget är inte karriär lika med att klättra hierarkiskt i organisationen, karriärvägen 

kan även vara lateral vilket bidrar till att alla individer kan göra karriär enligt sina öns-

kemål. 

 

“Har man passion för något får man vara där så länge man känner att man kan 

utvecklas och är nöjd med sig själv” 

 

Vissa av organisationerna erbjöd endast potentiella chefer och ledare en mer avancerad 

karriärutveckling. Enligt Dries & Peperman (2008) är detta en typ av exkluderande syn 

där högpresterande talanger uppmärksammas och erbjuds utveckling. Likt Dries & Pe-

permans (2008) uppfattning att organisationer i större utsträckning tenderar att utveckla 

ledare i tron om att interna efterträdare i ledningspositioner är en bättre match än exter-

na, menade dessa organisationer att när de utvecklar chefer och ledare internt skapar det 
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en bättre grund än att rekrytera externt. Organisationerna menar att det skapar möjlighet 

att kvalitetssäkra sina chefer och ledare genom interna ledarskapsprogram. Ett par av de 

organisationer som till stor del riktar sina karriärutvecklingsmöjligheter till potentiella 

ledare kännetecknas av att de är offentliga och har ett stort antal anställda. De menade 

därför att det bästa sättet att även ge sina medarbetare goda förutsättningar till utveckl-

ing var att leda i ledet. 

 

“Sen är vi väldigt stolta när det gäller vår ledarförsörjning i chefsledet, det är en 

väldigt viktig för oss att jobba strategiskt med dessa frågor” 

 

7.2 Delslutsats 
Organisationerna följer uppställda rutiner och riktlinjer och har till viss del system för 

prestationsuppföljning, medarbetarsamtal och lönesamtal, men i praktiken är det mer ett 

formellt sätt att arbeta och något som ska göras snarare än att arbeta proaktivt.  I vår 

analys är de globala organisationerna ett föredöme för de lokala organisationerna i fråga 

om systematisk och strategiskt förankrad kompetensförsörjning. Vår uppfattning är att 

avsaknaden av strategins förankring leder till att organisationerna missar det holistiska 

perspektivet. Med det i åtanke är vår uppfattning att erbjuda utvecklingsmöjligheter för 

de anställda inte tillräckligt för att organisationen ska vinna monetära fördelar. Organi-

sationer bör således förstå vikten av att utbildningsmöjligheterna inte bara behöver vara 

i enlighet med tjänstens utformning utan även vara förenat med organisationens fram-

tida behov. Organisationens framtida behov uppmärksammas följaktligen i en välarbe-

tad och levande successionsplanering. Med denna förklaring menar vi att för att organi-

sationer ska lyckas bygga sig starkare för framtiden behöver de behålla sina medarbe-

tare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter men möjligheterna behöver vara i linje 

med de kommande avgångar de identifierat som kritiska. Vi har sett att en del av orga-

nisationerna i studien haft ett mer långsiktigt tankesätt och på så vis systematiskt lyckats 

tillgodose organisationens behov av kompetens antingen via intern förflyttning eller 

extern rekrytering. Arbetsprocessen har således varit kontrollerad. Andra organisationer 

i studien vittnade om att behoven av kompetens ständigt är närvarande och vid avgångar 

är det alltid “akut”, dessa organisationer har visat sig sakna denna förankring som vi 

tidigare påvisat som viktig.  
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8 Behålla 
Vi har tidigare uppmärksammat formella styrsystem organisationer använder för att 

följa upp aktiviteter i verksamheten och på så vis ha en viss kontroll över de anställda. 

En del hävdar att dessa formella styrsystem är lösningen på organisationers strävan efter 

effektivitet och produktivitet. O‘Reilly (2008) konstaterar att varken beteenden eller det 

verkliga resultatet kan uppmärksammas av formella styrsystem av den orsaken att sy-

stemen inte följer upp verksamhetens oförutsägbara händelser. Dessa oförutsägbara 

händelser är beroende av medarbetarnas flexibilitet och initiativförmåga och organisat-

ioner behöver därmed utveckla sociala kontrollsystem som innefattar individens attity-

der och beteenden. Kultur ses som ett, kanske viktigast, potentiellt socialt kontrollsy-

stem (ibid.).   

 

Organisationskultur 

Kultur i organisationer skapar gemensamma värderingar och får individer att identifiera 

sig till sin arbetsplats. Kulturen skapar således attribut för medarbetares hängivenhet 

och potentiella medarbetares attraktionskraft. Verma & Ahmad (2016) beskriver att 

organisationskulturen skapar en inneboende känsla hos anställda för organisationen och 

är en strategi för organisationens interna arbetsgivarvarumärke. Alvesson (2012) menar 

att nyanställda som inte kan relatera till de föreställningar och värderingar som finns 

väljer ofta att lämna organisationen och de som väljer att stanna anammar ofta den kul-

tur som råder. För att skapa orientering i individens sociala verklighet bör organisation-

er tänka på att skapa gemensamma symboler, handlingsmönster och ett språkbruk som 

markerar innebörden och ger riktmärken för hur medlemmar i organisationen ska agera 

(ibid.). Kulturen kan således uttrycka sig på olika sätt via språk, handlingar och materi-

alitet. Organisationens språkbruk avgör hur organisationens föreställningar och värde-

ringar kommuniceras via exempelvis slogans och historier (Alvesson 2012). Slogans 

kan handla om officiella uttryckssätt och vad företaget uppfattas stå för, vilket då kan 

hänföras till extern employer branding. Historierna däremot kan ses som det som sker 

internt, hur värderingarna och tankesätt förmedlas mellan medarbetarna (ibid.). Berättel-

serna får individer att uppfatta hur man ska uppföra sig och vad som ses som accepterat. 

Handlingar är i stora mått uttryckt verbalt och är nära relaterat till språkbruket. Hand-

landet som sker i vardagen kan innebära hur exempelvis chefer förhåller sig till persona-

len, ledarskap och utbildningar. Handlingar kan även ta formen av ritualer som en ut-
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trycksform för kulturen. Med ritualer vill organisationer skapa en viss stämning som 

uttrycker värderingar. Ritualer är iscensatta och har ett bestämt syfte (ibid.). 

 

O’Reilly (2008) beskriver att kultur kan utvecklas genom deltagande, information från 

andra, belöning och symboliska handlingar. De symboliska handlingarna beskriver 

O’Reilly (2008) är en viktig byggsten i att utveckla och behålla kulturen. Likt Alvesson 

(2012), beskriver O’Reilly (2008) att organisationskulturen formas via tolkningar, histo-

rier och handlingar. Medarbetares deltagande anses även vara en viktig del i kulturbyg-

gandet, det handlar i stort om att motivera och engagera medarbetarna i organisationen. 

O’Reilly (2008) menar vidare att individerna behöver uppleva en känsla av samhörig-

het, ansvar och en uppmuntran till utveckling. 

 

Ej överraskande konstaterar O’Reilly (2008) att kultur är avgörande för att utveckla och 

upprätthålla engagerade medarbetare. Schroeder-Saulnier (2011) uppmärksammar också 

denna relation och konstaterar en direkt koppling mellan medarbetarnas engagemang, 

organisationers effektivitet och medarbetares hängivenhet. Medarbetarnas engagemang 

menar Schroeder-Saulnier (2011) bör därför vara den mest centrala frågan i organisat-

ioners framgång.  O’Reilly (2008) beskriver att de väsentliga delarna i medarbetarnas 

engagemang är individens tillfredsställelse, stolthet och vilja att förespråka organisat-

ionen. Medarbetarnas engagemang påverkas dels av erkännande i forma av monetära 

och icke monetära belöningar, ersättning i form av lön för sitt arbete, samhörighet och 

identitetsskapande samt internalisering där medarbetarnas värderingar stämmer överens 

med företagets värderingar (O’Reilly 2008). Engagemanget är även avgörande av att 

organisationens ledarskap, processer, personalsystem och struktur är i linje med företa-

gets kultur och övergripande strategi (Schroeder-Saulnier 2011). 

 

Ledarskap 

Möjligheten att bygga en kultur som alstrar och upprätthåller engagerad arbetskraft är 

ett kraftfullt verktyg för att behålla talanger och förbättra verksamhetens produktivitet 

(Serrano & Reichard, 2011). En stor del av förmågan att utveckla engagerade medarbe-

tare ligger därmed på ledarens bord. Serrano & Reichard (2011) konstaterade att ledare 

behöver skapa ett meningsfullt och motiverande arbete, skapa förutsättningar för indivi-

duella utvecklingsmöjligheter,  bygga en stark förtroendekultur och gemenskap samt 

prioritera tid för coachning. Dessa attribut är strategier för att skapa en engagerad ar-
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betskraft. Ledare skapar förutsättningar till ett meningsfullt arbete genom att via organi-

sationens vision framhålla arbetets betydelse och skapa en förståelse för den individu-

ella prestationens bidragande till verksamhetens helhet. Organisationen behöver således 

skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och hitta en matchningen mellan medarbe-

tare och arbetsuppgift. En tydlig rollbeskrivning och måluppfyllnad skapar energiska 

medarbetare (Serrano & Richard 2011). 

 

En central del i ledarskapet är även att ge varje individ ett socialt erkännande och upp-

skattning (Serrano & Richard 2011; O’Reilly 2008). Alla individer behöver bli sedda - 

genom att fokusera på varje individs prestation och behov kan ledare ha möjlighet att 

utveckla medarbetarnas kompetens och förmågor. En kartläggning av medarbetarnas 

behov ger ledningen förutsättning att erbjuda individuella utbildningsmöjligheter (Ser-

rano & Richard 2011). Organisationer bygger sig starka genom att ha ett gott humanka-

pital och uppmuntra till ett socialt kapital genom att ge förutsättningar för en god ge-

menskap. Det är således ledarens ansvar att ge utrymme för uppbyggnation av social 

gruppsammanhållning (ibid.). 

 

8.1 Organisationernas behållande kraft 
Kultur i en organisation har en stark inverkan både på varför medarbetare stannar i or-

ganisationen men även varför man attraheras till en organisation. Alvesson (2012) dis-

kuterar hur medarbetare som inte kan identifiera sig med kulturen och känner sig främ-

mande inför den ofta får svårt att stanna kvar i organisationen. En av organisationerna 

som vi studerade hade en stark kultur som tydligt visade sig, både på arbetsplatsen men 

även i de ord respondenten använde under intervjun. Vi frågade respondenterna vilka 

egenskaper som är viktiga för att trivas i organisationen, därmed fick vi svar på vilken 

betydelse kulturen hade. 

 

“Men det övergripande när man får anställning här skulle jag säga är om man 

kan hitta sig i våra värderingar” 

 

Respondenten bekräftade det Alvesson (2012) menar, att de som inte lyckas identifiera 

sig med kulturen ofta väljer att lämna arbetsplatsen. Medan de som faktiskt trivs och 

stannar länge just gör det för att de lyckats skapa gemensamma föreställningar om vär-

deringar och kultur, detta går i linje med vad Alvesson (2012) beskriver. Flera av orga-
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nisationerna ansåg att kulturen var en stor del i organisationens attraktionskraft och de 

menade att kulturen sitter i människorna. Respondenterna talade om att det är medarbe-

tarna som står för organisationen och att det är genom dem som den sprids och upprätt-

hålls. Detta var ofta ett svar på vår fråga om respondenterna ansåg att kulturen hade 

någon del i attraktionskraften och hur de ansåg att de anställda bidrog till kulturen. Al-

vesson (2012) menar just att det är medarbetarnas delaktighet som är viktig för en stark 

organisationskultur. 

 

“Det är medarbetarna som är kulturen, det är ju så himla kunskapsintensivt och 

medarbetarna är allt i vår organisation” 

 

Wikström & Martin (2012) skriver att organisationers attraktionskraft består till viss del 

av kultur men även organisationens värderingar, författarna menar till och med att dessa 

faktorer kan vara avgörande för attraktionskraften. Särskilt en av organisationerna upp-

fattade detta som ett av deras starkaste kort när det kommer till att lyckas attrahera nya 

medarbetare. I konkurrens med andra i branschen menade de att kulturen och värdering-

arna är de viktigaste faktorerna för att kandidater ska välja dem framför andra inom 

samma bransch. Kanalen för att få ut sin kultur till omgivningen gick genom medarbe-

tarna och särskilt genom studenter som utförde sin praktik i organisationen. De lade stor 

vikt vid att studenterna skulle blir väl omhändertagna och att samtliga i organisationen 

skulle vara införstådda i vikten av att studenterna fick en bra praktiktid. Studenterna är 

enligt organisationen dess största källa till kompetens. 

 

“Jag tror att organisationskulturen som attraktion är A-O […]. När studenterna 

kommer in och blir bra bemötta och man trivs så skapar det en känsla för att här 

vill man jobba efter studierna: det är ju jätteviktigt” 

 

Möjligheten att bygga en kultur med engagerade medarbetare är ett kraftfullt verktyg för 

att behålla talangfulla medarbetare menar Serrano & Reichard (2011), en stor del av 

förmågan att utveckla engagerade medarbetare och därmed få medarbetare att stanna i 

organisationen ligger således på ledarens bord (Serrano & Reichard 2011; Schroeder-

Saulnier 2011). Vi frågade organisationerna vilken påverkan de tror att den närmste 

ledaren har på den anställdas incitament till att stanna i organisationen. Alla organisat-

ioner utom en var starkt överens om ledarens betydelsefulla roll: 
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“Oh jättemycket absolut! Det kommer fram tydligt när vi har vår medarbetarun-

dersökning - hur viktigt ledarskapet är” 

 

“Väldigt stor påverkan, det är viktigt för alla. På lokala kontor tror jag det är 

väldigt viktigt, vi är som entreprenörer och kan du som ledare inte få dina med-

arbetare att känna sig trygga och tycka det är roligt att gå till jobbet, så hur hög 

lön de än har, så kommer de att lämna” 

 

Flera av organisationerna beskriver vidare om deras insatser att uppmuntra medarbetare 

att utvecklas som eller till ledare och berättar om olika utbildningsmöjligheter. Två av 

organisationerna berättade om deras önskningar att revidera eller utveckla ledarskapsar-

betet. I organisationen som ej upplevde att ledarna hade en avgörande roll för medarbe-

tarnas intention att stanna beskrevs ledarskapet som ett tillfälligt chefskap. Organisat-

ionen kännetecknas av högutbildade tjänstemän som enligt organisationen arbetar 

mycket självständigt. Självständigheten men också det tillfälliga chefskapet resulterade 

ofta i att ledaren inte hade så stor inverkan på medarbetarnas arbete. Respondenten be-

skrev det som att de som inte trivdes med chefen just för tillfället kunde vänta i tron om 

att denne inte skulle bli särskilt långvarig på sin position som chef. 

 

“[medarbetarna] driver sitt egna lilla företag och utvecklar sig själva” 

 

En av de organisationerna med ett stort antal medarbetare som vi beskrivit tidigare lade 

stora resurser vid att utveckla sina chefer och ledare menade också att ledarna hade stor 

del i att motivera och få medarbetarna att stanna i organisationen. De såg stora vinning-

ar i att ha ett internt ledarförsörjningsprogram och ansåg att det ofta var en större risk att 

rekrytera en ledare externt än att utveckla någon internt. I organisationen menade re-

spondenten att de dåliga cheferna kunde göra stor skada och var därmed noggranna med 

att försöka upprätthålla en hög kvalitet. I den här organisationen ska dessutom tilläggas 

var den upplevda kompetensbristen som allra störst. 

 

8.2 Delslutsats 
Organisationernas syn på hur de lyckas behålla talangfulla medarbetare visade sig över-

lag vara relativt likvärdiga. Samtliga ansåg vikten av att ha en attraktiv kultur som med-

arbetarna kan identifiera sig med. Flera av organisationerna verkade ha en stark kultur 
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och hur medarbetarna kunde känna delaktighet och samstämmighet i kulturen visade sig 

vara mycket viktigt. I vissa fall lyckades inte organisationerna behålla nya medarbetare 

när de inte kunde identifiera sig med kulturen. Det visade sig även i vår studie att orga-

nisationernas kultur var en viktig grund i deras marknadsföring och försök till att attra-

hera potentiella medarbetare. Möjligheten att bygga en kultur av engagerade medarbe-

tare uppfattade samtliga organisationer var viktigt utom en, i den organisation som ej 

belyste detta berättade att medarbetarna idag själva uppfattas som entreprenörer och tro 

sig driva sina egna små företag. De medarbetarna är av naturen engagerade och påver-

kas inte av ledarskapet menade organisationen. De resterande organisationerna var 

eniga om att ledarskapet är extremt betydelsefullt för medarbetarnas incitament till att 

stanna i organisationen. 

 

Sammanfattningsvis, mot bakgrund av teorin och vår analys, är vår uppfattning att at-

trahera, identifiera, utveckla och behålla är strategier som inte förrän det är sammanlän-

kade med varandra blir ett slagkraftigt verktyg för organisationer i arbetet med att till-

godose sitt kompetensbehov och vinna konkurrensfördelar. Den sammanfattande upple-

velsen är att majoriteten av organisationerna är duktiga på att erbjuda utbildningsmöj-

ligheter och årsvis håller sina medarbetarsamtal, men förankringen av den övergripande 

personalstrategin saknas i de sammansatta HR-arbetet. För de organisationer som saknar 

strategier för alla delar i den arbetsprocess vi uppmärksammat har vi kunnat urskilja en 

korrelation mellan bristen och de upplevda utmaningar i kompetensförsörjningen.  
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9 Slutsats 
Vi har sökt svar på hur organisationer hanterar kompetensförsörjning och kompetens-

brist och med ett särskilt fokus på om geografin har betydelse för att strategiskt kunna 

arbeta med att förse organisationen med kompetenta medarbetare. I uppsatsen redogör 

vi för den teoretiska synen på hur organisationer bör arbeta med att attrahera, identifi-

era, utveckla och behålla medarbetare. Genom vår studie har vi kartlagt vilka strategier 

organisationer använder sig av som teorin visat vara viktiga för att kunna bygga en or-

ganisation rik på kompetens. Den stora byggstenen kring forskningsproblemet grundar 

sig i begreppet talent management. Vår studie bygger till stor del på organisationernas 

attraktionskraft och hur de arbetar med att upprätthålla eller förbättra den. Våra fynd 

landar således på ett mer övergripande plan men grundar sig i något vi upplever är en 

fundamental fungerande personalpolitik. I slutet av detta kapitel ger vi våra rekommen-

dationer till organisationer baserade på våra fynd i studien. 

 

Organisationer har visat sig ha liknande strategier för att attrahera, utveckla och behålla 

talangfulla medarbetare. Skillnaden är hur välutvecklade de är, i vissa fall har strategi-

erna bestått av en allmän marknadsföringsstrategi, medarbetar- och lönesamtal samt en 

trevlig organisationskultur. I andra fall har det funnits välutvecklade strategier för talent 

management där personalfrågor fått stort utrymme i organisationen. De strategier vi har 

kartlagt i studien har dels varit i linje med det vi funnit i teorin såsom användandet av 

successionsplanering och kompetensutveckling, vi har även kartlagt strategier för kar-

riärplanering, arbetsgivarvarumärke och återväxt. I de organisationer som uppfattats 

sakna övergripande personalstrategier har chefernas ansvar visat sig vara direkt avgö-

rande för avdelningens återväxt och kompetensbehov. De organisationerna som saknar 

förankrade personalstrategier upplever själva att inom en snar framtid kommer det krä-

vas ett mer proaktivt arbete för att kunna tillgodose kompetensbehovet. De organisat-

ioner som verkar på en konkurrensutsatt marknad där kompetensen är en stor bristvara 

möts av problem som inte går att likställa med de andra organisationerna. Däremot har 

de samma behov som andra organisationer när det kommer till att arbeta strategiskt med 

personalfrågor. Vi fann att de största organisationerna och som samtidigt är konkur-

rensutsatta valde att arbeta mer med att skapa ett gott chefs- och ledarskap. Genom che-

fer och ledare kunde de styra och motivera övriga medarbetare. Att arbeta med utveckl-

ing har till viss del kunnat uppfattas som en prioriteringsfråga för organisationerna, gär-
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ningar tas när det kommer upp till ytan men det långsiktiga proaktiva arbetet lyser i 

vissa fall med sin frånvaro.  

 

Förutom skillnader i organisationernas strategier för att attrahera, utveckla och behålla 

talangfulla medarbetare har vi funnit skillnader i de organisatoriska förutsättningarna att 

stå sig konkurrenskraftiga. De största skillnaderna är huruvida organisationerna verkar 

globalt eller lokalt. Med bakgrund av detta har vi funnit att de globala organisationerna 

haft välgrundade personalstrategier och arbetar med dem långsiktigt på ett medvetet 

sätt. Därmed upplever de globala organisationerna att de enklare kan tillgodose sitt 

kompetensbehov. De lokala organisationerna har både organisatoriska och geografiska 

utmaningar, i den bemärkelsen att de samtidigt behöver bidra till att göra regionen at-

traktiv att arbeta i. Tendenser vi kunnat se är att de globala organisationerna har resurser 

som gör att de kan arbeta strategiskt på ett högre plan. Här finns också svaret på varför 

en av organisationerna inte talade i termer av att de hade problem att tillgodose sitt 

kompetensbehov. En viktigt aspekt när det kommer till just de två globala organisation-

erna är enligt oss, att de har en annan jämförelsebas till skillnad från övriga organisat-

ioner i studien. De jämför sig med andra enheter inom företaget som verkar i Sverige 

eller i andra länder. Därmed får de en bredare syn på kompetensbrist, de uttryckte sig i 

termer av “till skillnad från andra regioner” eller “till skillnad från andra enheter upple-

ver vi inte ett lika stort problem att attrahera kandidater”.   

 

Det sammanfattande intrycket i vår studie är att organisationerna tycks ta sitt ansvar för 

att utbilda och utveckla sina medarbetare, men prioriterar inte i samma utsträckning 

strategier för att attrahera potentiella medarbetare. Trots det, uppfattade majoriteten av 

organisationerna att kompetensförsörjning framförallt handlar om att hitta rätt kompe-

tens. Som vi tidigare uppmärksammat i studien har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

inte enbart ett värde för nya medarbetare utan skapar också ett mervärde för alla medar-

betare i organisationen. Att sticka ut som organisation och arbeta fram ett attraktivt ar-

betsgivarvarumärke är ingen lätt uppgift. Vi uppfattar att organisationernas uppbyggnad 

av varumärket kräver mycket arbete och en tydlig strategi - men kan raseras på en se-

kund. I dagsläget finns stora möjligheter att ha en transparent organisation som bidrar 

till att skapa en känsla av närhet till allmänheten. Detta tror vi är särskilt viktigt för or-

ganisationer som är lokala och inte lika kända för allmänheten. Transparensen bidrar 

dock till att organisationer exponerar sig för kritik, som vi tagit upp ovan kan varumär-
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kets värde raseras snabbt. Att sticka ut i arbetsmarknadens brus kräver innovation och 

kreativitet - särskilt i större städer. Vår uppfattning är att flertalet av studiens organisat-

ioner inte prioriterar den möjlighet de har med bakgrund av att det faktiskt är verk-

samma på en mindre marknad än landets storstäder. Att sticka ut i bruset i mindre städer 

tror vi således är en mer tacksam uppgift, i jämförelse med större städer, som kräver sin 

uppmärksamhet för att stå sig konkurrenskraftiga.  

 

Trots de globala organisationernas liknande HR-filosofi har det i stort sett helt skilda 

kompetensbehov. En av organisationerna arbetar med interna utbildningar och ser en 

vinning i att utbilda sin egna personal och själva uppfostra dem, den andra organisation-

en verkar i en kunskapsintensiv bransch och har således ett behov av välutbildade med-

arbetare. I vår studie är majoriteten av organisationerna beroende av kunskapsintensiv 

kompetens, vilket vi medvetet förstår även ger andra utmaningar för organisationerna. 

Mot bakgrund av det vi presenterade inledningsvis i studien har Sverige varit duktiga på 

att rent strukturmässigt skapa goda förutsättningar för Sveriges organisationer, då landet 

idag har en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i Europa. Med en ödmjuk ton i diskuss-

ionen av utmaningarna avseende bristyrken vill vi uppmana organisationer att ta större 

ansvar i fråga om att skapa en attraktion till de yrkeskategorier där det råder störst brist. 

Majoriteten av organisationerna i studien är eniga om att de dels har ett samhällsansvar 

men samtidigt ett ansvar att öka attraktionen till bristyrken. Vår uppfattning är att flerta-

let av organisationerna kan i högre utsträckning arbeta förebyggande i dessa frågorna. 

Vi ser en avsaknad i investering av både tid och monetära resurser. Vi uppmärksammar 

behov av en tätare relation till lokala samarbetspartners såsom skolor, universitet och 

kommun i syfte att tillsammans arbeta fram gemensamma forum för att lösa den stän-

diga diskussionen om bristyrken. Tillsammans kan de skapa strategier som ger fördelar 

för alla inblandade med hänsyn till att minska de konsekvenser som bristen av arbets-

kraft i dessa yrken kan orsaka. Gapet i bristyrkena är för stort idag för att endast hante-

ras med ökade utbildningsplatser, vi anser således att detta dilemma kräver att organi-

sationerna ta fram andra strategier för att tillgodose sitt kompetensbehov. En del i detta 

tror vi hade varit just samverkansforum där lokala aktörer hjälper varandra, vi tror även 

att liknande trainee-program behöver uppmärksammas i kunskapsintensiva yrken. 

 

I denna studie har vi sökt svar på vilka strategier organisationer använder sig av för att 

tillgodose sitt kompetensbehov. De organisationerna i studien som har en förankrad 
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övergripande strategi bestående av alla delar teorin har uppmärksammat har visat sig ha 

stora framgångar i frågan om att tillgodose sitt kompetensbehov. I de organisationer vi 

kunnat förstå att det finns brister i det strategiska arbetet, saknas också framgången. 

Som en slutsats i denna studie vill vi således uppmana organisationer att se över sina 

personalstrategier och förstå värdet i att arbeta med dessa frågor på ett övergripande 

plan, vi har nedan sammanfattat rekommendationer utifrån organisationernas förutsätt-

ningar.  

 

Rekommendation för organisationer med välgrundade personalstrategier: 

• Bidra till att öka basen av kompetens i bristyrken och på så vis ta ett stort sam-

hällsansvar. Exempelvis genom att engagera sig i att öka utbildningar som här-

rör till bristyrken som finns i organisationen.    

• Agera mer operativt och aktualisera de strategier organisationen kommit överens 

om. Exempelvis, utvärdera strategin i ett tidigt stadium och revidera den för att 

göra den så effektiv och verksamhetsnära som möjligt. 

• Se till att personalens kompetensutveckling har ett verksamhetsmässigt behov. 

Exempelvis genom att långsiktigt planera vilka behov organisationen har i fråga 

om kompetensutveckling och vara noga med uppföljningen.  

    

Rekommendationer för organisationer med bristande personalstrategier: 

• Sätt personalstrategierna på den övergripande agendan. Exempelvis, genom att 

involvera HR-funktionen i organisationens samtliga strategier och med fördel ha 

någon från HR-avdelningen representerad i ledningsgruppen. 

• Ge cheferna med personalansvar verktyg och resurser för att kunna hantera sin 

personal på ett sätt som gynnar alla inblandade. Exempelvis med hjälp av IT-

lösningar som kan stötta cheferna i sitt personalarbete och skapa en tydlig bild 

av vad som ska göras framöver. 

• Börja från grunden, vilka behov är viktiga nu? Ta reda på hur organisationen ska 

gå vidare när första steget är taget. Exempelvis genom att göra en kartläggning 

av organisationens största behov sett utifrån hela verksamheten. 

• Bygg en struktur för vilka frågor som ägs av vem när det kommer till att attra-

hera, identifiera, utveckla och behålla medarbetare. Exempelvis, låt den som har 

mandat för att arbeta med organisationens arbetsgivarvarumärke göra det. 
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Avslutningsvis sätter en av organisationerna i studien ord på vår uppmaning: 

 

“Du har inte råd att inte jobba med det [de anställdas utveckling]”   

 

9.1 Förslag till framtida forskning 
För att ta våra slutsatser vidare hade det varit intressant att ta del av en studie som under 

en längre tid studerar organisationer i deras aktiviteter för att attrahera, identifiera, ut-

veckla och behålla medarbetare. Eftersom att vi funnit vissa brister i att arbeta med 

dessa frågor strategiskt tror vi att en studie som mäter och fokuserar på de strategier 

som organisationer står inför och vad de ger för resultat för organisationen hade varit av 

värde för många organisationer att ta del av. För att ge bärighet åt denna studie hade det 

varit av intresse att se vilka fynd som kan hittas bland organisationer som verkar i en 

liknande miljö som denna studie.  
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 I 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjufrågor Nyckelbegrepp/Teori Syfte  

Vad har du för position i organi-

sationen och vilka är dina ansvars-

områden? 

 

Bakgrundsfråga Syfte att förstå vilken insyn 

respondenten har i företaget 

och ansvarsområdet  

Hur länge har du arbetat i organi-

sationen? 

Bakgrundsfråga Syfte att förstå personens histo-

riska inblick och frågor om 

eventuella individuella karriär-

steg 

Hur många anställda finns i orga-

nisationen? 

 

Bakgrundsfråga  

Har ni stor personalrörlighet och 

är rörligheten i så fall ett problem? 

 

Bakgrundsfråga Syfte att förstå medarbetares 

beteende 

Kan du beskriva organisations-

strukturen i fråga om decentrali-

sering/centralisering  

 

Bakgrundsfråga 

Strategisk HRM 

Syfte att förstå hur organisat-

ionsstrukturen ser ut  

 

Hur delaktig anser du HR-

funktionen är i ert strategiarbete? 

 

 

Bakgrundsfråga Syfte att förstå HR:s position i 

den strategiska vardagen, hur 

delaktiga HR i beslut som 

berör företagets strategiska och 

operativa verksamhet  

 

Hur arbetar ni med kompetensför-

sörjning? 

Kompetensutveckling 

Kompetensplanering 

 

Syftet att ta reda på hur företa-

get arbetar strategiskt kompe-

tensförsörjning 

Hur upplever ni era möjligheter att 

tillgodose ert kompetensbehov 

inom organisationen? 

 

Kompetensbrist – PWC (årlig 

rapport) 

Syfte att fastställa om företaget 

har utmaningar med kompetens 

 

Hur definierar organisationen 

talang? 

 

Talent management Syftet är att få reda på om 

talang är något extraordinärt 

eller om talang är något som 

finns inneboende hos varje 



 

 II 

individ i olika skepnader  

 

Vilka strategier används idag för 

att behålla talangfulla medarbetare 

och vilka strategier önskar ni in-

föra i det syftet?  

 

Talent management 

Strategisk HRM 

Syftet att upptäcka att företaget 

använder talent management  

 

Vem bär ansvaret för att individen 

får möjlighet till egen utveckling? 

 

Individuell utveckling Syftet att belysa om individuell 

utveckling sker på eget initiativ 

från medarbetare eller är en 

ledarskapsfråga 

Hur arbetar ni med karriärutveckl-

ing/karriärplanering? 

  

Karriärplanering  

 

Syftet att belysa hur företaget 

arbetar med karriärplanering 

Hur identifierar ni efterträdare och 

ersättare till era viktigaste posit-

ioner?  

 

Successionsplanering  Syfte att belysa om och hur 

företaget arbetar med success-

ionsplanering 

Vilka anser ni är det viktigaste 

rekryteringarna det kommande 

året/åren, och är syftet att tillsätta 

dem internt eller externt?  

 

 

 

 

 

Strategisk HRM  

Rekrytering 

Syfte att kontrollera huruvida 

företaget är medvetna om 

framtida behov, en kontroll-

fråga för att se ovan strategier 

är förankrade i praktiken.  

 

Vilken påverkan tror du att den 

närmsta chefen/ledaren har på den 

anställdas incitament till att stanna 

i organisationen? 

 

Ledarskap  Syfte att förstå om organisat-

ionen anser att ledarskapet har 

någon påverkan på huruvida 

medarbetare stannar kvar. 

Vilka egenskaper är viktiga för att 

trivas när man arbetar på XX (or-

ganisationen)? 

 

Organisationskultur Syfte att se hur kulturen lyser 

igenom hos de anställda, men 

även om vi kan ana hur de ser 

på sina medarbetare 

Hur anser ni att de anställda bidrar 

till kulturen och hur stor del har 

kulturen i organisationens attrakt-

ionskraft?  

 

Organisationskultur Syftet att se de anställdas in-

verkan på kultur och delaktig-

het men även att se om organi-

sationen medvetet använder 

organisationskulturen för att 



 

 III 

 

attrahera. 

Hur arbetar ni med att säkra fram-

tida kompetens- och resursbehov?  

 

Strategisk HRM Syftet att höra om de har en 

plan för att säkra kompetens-

behovet och om de är med-

vetna om att de behöver arbeta 

strategiskt.  

Hur upplever ni konkurrensen i 

Kalmar när det gäller att behålla 

talangfulla medarbetare? 

Konkurrens lokalt Syfte att få höra huruvida före-

tag tar talanger från varandra 

Vad attraherade dig till att söka 

dig till XX (organisationen)? Vad 

står ert arbetsgivarvarumärke för 

och vilka löften ger ni arbetsmark-

naden?  

 

Arbetsgivarvarumärke 

Strategisk HRM 

Syftet att se den personliga 

reflektionen som kan tänkas 

genomsyra vad som attrahe-

rade andra. Se om de uppfattas 

i praktiken som de säger i 

teorin. 

Hur tycker ni att företaget borde 

hantera talanger i fråga om att 

attrahera dem? 

 

Talent management  Syfte att höra om det finns 

tankar inför framtiden eller 

önskningar från respondenten. 


