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I en värld som ständigt förändras och utvecklas kan det finnas ett pågående tryck 
hos organisationer att behålla värdefull kunskap men även att identifiera var kun-
skap saknas och åtgärda detta. Arbetet med detta hos organisationer kallas ofta för 
”kompetensförsörjning”. Syftet med denna studie är att identifiera hur arbetet med 
kompetensförsörjning i vissa fall kan se ut för HR-medarbetare och chefer i en of-
fentlig verksamhet. Studien är kvalitativ och innehåller tidigare forskning gällande 
Human Resources och kompetensförsörjning . I studien har fyra halvstrukturerade 
intervjuer genomförts med fyra respondenter som alla arbetar med HR inom of-
fentlig sektor. Därefter har data blivit tematisk analyserat för att ge form till de 
olika teman som återfinns i resultatet. Resultatet påvisar att både HR-medarbetare 
och chefer är delaktiga i arbetet med kompetensförsörjning, men att cheferna ofta 
tilldelas utvalda ansvarsområden och att HR-medarbetare har det övergripande an-
svaret och fungerar som en specialistfunktion. Slutsatsen påvisar att både HR-
medarbetare och chefers olika kunskaper är viktiga beståndsdelar i kompetensför-
sörjningen men även att det finns alternativa arbetssätt som skulle vara önskvärda 
om tid och möjlighet funnits. 
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INTRODUKTION 
 

Nilsson & Ellström (2012) hävdar att världen vi lever i förändras och utvecklas ständigt 
och arbetslivet är inget undantag. Det tillkommer ny kunskap dagligen och med det ökar 
också konkurrensen på arbetsmarknaden både för medarbetare och arbetsgivare. Allt ef-
tersom organisationer har utvecklats till att värdera de immateriella tillgångarna så har 
kunskap och kompetens fått en större betydelse. För alla parter på arbetsmarknaden gäller 
det att ständigt hänga med utvecklingen och de förändringar som sker. Både med att ut-
veckla och behålla de medarbetare som redan finns i organisationen men även genom att 
attrahera och rekrytera ny kompetent personal.   
  
Enligt Lemmergaard (2009) är kompetenser centrala för organisationen i den meningen 
att de representerar det som är unikt gentemot konkurrenter. Kompetens bygger på en 
kombination av rätt mänskliga resurser kombinerat med en miljö som ger goda möjlig-
heter till att tillämpa dessa resurser. 
  
Granberg (2011) beskriver att genom långsiktigt och strategiskt arbete med kompetens-
försörjning så kan organisationer undvika felrekryteringar och att kompetent personal 
lämnar företaget. Har organisationen ingen tydlig bild av vilka framtida kompetenser som 
kommer behövas så kan det resultera i att det blir väldigt problematiskt att rekrytera, ut-
veckla och behålla rätt medarbetare. Därför är det viktigt att inventera befintliga kompe-
tenser på företaget för att kunna fatta beslut om i vilken mån kompetenser behöver rekry-
teras eller utvecklas menar Granberg (2011). Utifrån litteratur och vetenskapliga artiklar 
som lästs så är det tydligt att samspel och kommunikation mellan HR-medarbetare och 
chefer som arbetar ute i verksamheten är viktigt i alla delar av personalarbetet och inte 
minst när det kommer till kompetensförsörjning. 
  
Larsen & Brewster (2003) beskriver Sverige som ett av de länder som har flest antal 
personalspecialister per anställd. Det är framförallt den offentliga sektorn sticker ut jäm-
fört med privat sektor. Sverige tillsammans med Norge, Danmark och Nederländerna ten-
derar till att ha fler välutbildade HR-specialister jämfört med andra länder. Författarna 
menar också att chefens utökade personalansvar bidragit till att företag och organisationer 
kan minska på antalet HR-medarbetare och därmed få lägre personalkostnader. Det kan 
dock kosta företagen mycket pengar ifall cheferna begår misstag på grund av okunnighet 
i personalfrågor. Därför blir det väldigt viktigt att samarbetet och rollfördelningen mellan 
HR-medarbetare och chefer fungerar. Relationen mellan HR-specialister och chefer är 
inget enkelt problem eftersom att de hela tiden behöver samverka i personalarbetet påpe-
kar Larsen & Brewster (2003) i deras studie. Cheferna har ovärderliga specialistkun-
skaper ute i verksamheten medan HR-medarbetare har specialistkunskaper när det kom-
mer till personalen. Med den anledningen har ett intresse för att undersöka hur HR-funkt-
ionen och chefers rollfördelning ser ut när det kommer till kompetensförsörjning. I tidi-
gare forskning använder forskarna benämningen linjechefer för de chefer som arbetar ute 
i verksamheten vilket skiljer sig från den offentlig sektorn som använder sig av andra 
termer som enhetschef och verksamhetschef. För att förenkla för läsaren kommer det 
samlade begreppet för samtliga benämningar att vara chefer i studien. 
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Bakgrund  
Nilsson & Wallo (2018) beskriver att HR, som är en förkortning av Human Resources, 
kan förklaras som den funktion som fokuserar på de mänskliga resurserna i ett företag 
eller organisation. Boglind, Hällsten & Thilander (2013) menar att Human Resource 
funktionen i organisationer har funnits väldigt länge. Redan tidigt 1900-tal så började 
företag och organisationer att anställa någon med ansvar för personalfrågor. Utvecklingen 
har gått från personaltjänst, personaladministration till det som vi idag kallar för HR. 
Mycket av det traditionella personalarbetet finns kvar som tidigare men det skedde ett 
tydligt skifte av perspektiv på 1980-talet när HR-begreppet växte fram. Både Granberg 
(2011) och Boglind et al. (2013) menar att de som arbetar med HR har idag blivit mer 
affärsmässiga och arbetar i större grad utifrån organisationens strategiska mål. 
  
Det finns flera olika fokusområden inom HR. Nilsson & Wallo (2018) beskriver Human 
Resource Management (HRM) som en del i HR-arbetet som fokuserar på ledning och 
förvaltning i nutid, medan det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet brukar kallas för 
Human Resource Development (HRD). Enligt Nilsson & Wallo (2018) så har pedagogik 
och HRD väldigt mycket med varandra att göra. Studier inom arbetslivspedagogisk forsk-
ning behandlar ofta utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Pedagogiska processer 
i arbetslivet syftar inte enbart till att utbilda eller utveckla utan är ett medel för att uppnå 
organisatoriska målsättningar. Forskare inom pedagogik har under åren bidragit till ut-
veckling inom HRD området, bland annat så är rekrytering och kompetensutveckling de-
lar som har utvecklats genom arbetslivspedagogisk forskning hävdar Nilsson & Wallo 
(2018).  
  
Boglind et al. (2013) menar att HRM fick sitt genomslag i samband med att många före-
tagsledningar ansåg att personalarbetet skulle bli mer offensivt med fokus på affärsverk-
samheten och management på 1980-talet. Det strategiska HR-arbetet blev en mer väsent-
lig del samtidigt som de mjuka delarna så som individ och lärande fanns kvar. I och med 
detta började HR mer och mer ersätta Personaladministration. Dock menar Granberg 
(2011) att själva personalarbetet inte har förändrats bara för att PA idag kallas för HR, 
utan det innebär fortfarande allt arbete som rör de anställda på företaget. I modern HR 
betonas ofta ledningsperspektivet som innebär en tydlig orientering mot kunden, mark-
naden och omvärlden. Boglind et al. (2013) skriver om HR-transformation som en för-
ändring från administrativ funktion till att mer arbeta utefter företagsledningens strate-
giska mål. Många företag och organisationer gick från fokus på inre effektivitet “att göra 
saker rätt” till yttre effektivitet “göra rätt saker” skriver Granberg (2011). Granberg 
(2011) skriver att det framförallt är två stycken HRM-skolor som ligger till grund för 
dagens HR, Michiganskolan och Harvardskolan. Boglind et al. (2013) kallar teorin som 
utvecklades vid University of Michigan för en mer hård teori, medan den som utvecklades 
vid Harvard University som en mer mjuk teori. Boglind et al. (2013) skriver att den hårda 
HRM-teorin lägger mindre vikt vid vem av chef eller HR-funktion som bär personalan-
svaret. Istället belyser den vikten av att funktionen ska utformas utifrån företagets strategi 
i syfte att nå högre effektivitet. Michiganskolan menar att personalen är en kostnad som 
bör minskas för att företag ska uppnå strategiska affärsmål. Skolan betonar vikten av stra-
tegiernas betydelse för de anställdas prestationer på företaget. De viktigaste strategierna 
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enligt Michiganskolan är urval, bedömning, belöning och utveckling. Enligt den här mo-
dellen bedöms medarbetarnas insatser och utifrån resultatet så belönas de och detta i sin 
tur leder till att medarbetarna utvecklas skriver Granberg (2011). 
  
Den mjuka HRM-teorin utformades på ett annat amerikanskt universitet vid namn Har-
vard University. Till skillnad från den hårda skolan menar Harvard-skolan att HRM är ett 
jobb för chefer eftersom att de i större grad kan sammanföra personalarbetet med affärs-
aktiviteter och HR-funktionen ska i sin tur finnas mer som en specialist och stödjande 
funktion. Enligt den mjuka skolan så framhävs lärande och personalutveckling som en 
viktig del. Genom att anställda känner motivation, kompetens och tillfredsställelse så 
främjas organisationens effektivitet hävdar Boglind et al. (2013). Granberg (2011) menar 
att den mjuka skolan betonar vikten av att se de anställda som en organisatorisk tillgång. 
Modellen säger att medarbetarna är väldigt viktiga för organisationen genom deras enga-
gemang, kreativitet och den kompetens som de utvecklar på arbetsplatsen. Harvardskolan 
vill skapa goda relationer mellan ledning och medarbetare. Genom att ledningen agerar 
klokt gentemot medarbetarna så kan företaget nå höga värden i de fyra C:na: commitment, 
competence, congruence och costeffectiveness skriver Granberg (2011). 
  
Enligt Granberg (2011) introducerades till en början Harvardskolan i Sverige men Michi-
ganskolan har kommit att få mer inflytande genom det nutida fokuset på prestationer. De 
båda har haft stort inflytande och har präglat HRs utveckling i Sverige. Likheter mo-
dellerna emellan är dominerande där båda har ett tydligt ledningsperspektiv och är över-
ens om att vara anpassningsbara gentemot omvärlden, konkurrenskraft och flexibilitet är 
nyckelorden för båda modellerna. 
 

Granberg (2011) påpekar att de mjuka delarna inom HR handlar om utveckling, motivat-
ion, delaktighet och medbestämmande medan de hårda handlar om prestationer för hur 
företagets mål ska nås. En lågkonjunktur öppnar ofta upp för ett mer hårt inriktat HR-
arbete där arbetsgivaren har stort inflytande. Men när konjunkturen vänder så finns det 
stora utmaningar med de mjuk-inriktade delarna. När Granberg (2011) skrev sin bok så 
stod vi inför en kommande högkonjunktur där han förutspådde brist på arbetskraft i all-
mänhet, men även att det kommer finnas efterfrågade kompetenser som helt enkelt inte 
kommer gå att få tag på. Dyhre & Parment (2013) skriver att erfarenheter visar att de 
företag som har arbetat med de mjuka delarna även under lågkonjunktur har gynnats när 
konjunkturen vänder. I tider där det är hög efterfrågan på medarbetare så är det viktigt att 
ständigt arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare. Arbetsgivare som även under låg-
konjunktur arbetar med att behålla och utveckla sina medarbetare inger en viss trygghet 
jämfört med konkurrenter som enbart låter marknaden styra besluten (Dyhre & Parment, 
2013).   
  
De bästa talangerna får de bästa jobben och de bästa arbetsgivarna får de bästa talangerna 
skriver Dyhre & Parment (2013). Vikten av talanghantering har växt fram under det sen-
aste tio åren i samband med att konkurrensen om talangerna har ökat skriver Collings & 
Mellahib (2009). Därav har företag lagt ner mer resurser på att utveckla och behålla ta-
langer. Enligt Collings & Mellahib (2009) så vill arbetsgivarna maximera konkurrensför-
delarna genom organisationens mänskliga kapital, alltså medarbetarna . 
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Kompetensförsörjning 
Nationalencyklopedin (2018) definierar kompetens på följande sätt “formell kompetens, 
utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning”. Kompetens är ett 
väl använt begrepp inom svensk forskning och har genom åren ersatt ord som personal-
utbildning, personalutveckling och kvalifikation. Illeris (2012) menar att kunskaper och 
färdigheter traditionellt varit de sammanfattande orden för kompetens. Kompetens om-
fattar de kapaciteter en person har och är kapabel till att använda i en given situation. 
  
Nilsson & Wallo (2018) menar att kompetensförsörjning handlar om att tillgodose före-
taget eller organisationens behov av kompetens nu och i framtiden. Granberg (2011) be-
skriver kompetensförsörjning på ett liknande sätt och lyfter fram planering och åtgärder 
som görs för att tillfredsställa kompetensbehov. Enligt Nilsson & Wallo (2018) lyckas 
organisationer och företag med kompetensförsörjningsprocessen genom att den delas upp 
i tre olika processer. Först och främst gäller det att organisationen lyckas väcka ett intresse 
hos den tänkta målgruppen, attrahera. Därefter görs ett urval av de sökande för att välja 
den som är mest kompetent för att klara av den aktuella tjänsten. När rekryteringen är 
genomförd och den anställde är på plats startar den tredje delen av kompetensförsörj-
ningen som innebär att behålla men även utveckla medarbetaren och dennes kompetens 
(Nilsson & Wallo, 2018). 
  
Granberg (2011) menar dock att processen har ytterligare ett steg som handlar om att 
avveckla personal vid pensionsavgångar eller arbetsbrist. Det finns två typer av personal-
rörlighet där den externa inkluderar de förändringar som sker när någon anställs eller 
slutar och den interna omfattar när någon blir förflyttad inom företaget. I den extern per-
sonalrörlighet finns det en problematik i att kompetent personal lämnar eftersom att före-
tag och organisationer ofta saknar verktyg för att överföra individens kunskap till andra 
medarbetare. Därmed går ofta viktiga erfarenheter och kunskaper förlorade i samband 
med att kompetent personal slutar (Granberg, 2011). 
  

HR-medarbetare och chefers rollfördelning i 
kompetensförsörjningen   
Boglind et al. (2013) menar att den största förändringen av HR-arbetet har varit en kraftig 
centralisering av resurserna. Framförallt skedde förändringen inom offentlig sektor där 
bland annat Kommunen, Försäkringskassan och Skatteverket drabbades. Vilket till ex-
empel innebar att stora delar av de kommunala företagens lokala HR-stöd förflyttades till 
en central enhet. I och med den här förändringen och omplaceringen så förändrades HR-
rollerna från att ha varit generalister ute på enheterna till specialisera sig inom avgränsade 
områden. IT-stödet har haft en stor betydelse för förändringen i form av att olika HR-
portaler har utvecklats som stöd för chefer och medarbetare. Det som Boglind et al. (2013) 
kallar för  HR-transformation förändrade HR-funktionen från att ha varit en administrativ 
funktion till att bli en väsentlig del i organisationens ledning. Framförallt menar förfat-
tarna att HR:s arbete skulle specialiseras, samordnas och anpassas till organisationens 
strategiska mål. 
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Enligt Boglind et al. (2013) så har HR-funktionen fått mindre personalansvar än tidigare. 
Istället har chefer fått ett utökat ansvar kring personalen vilket har lett till att HR-medar-
betare arbetar mer som en stödjande funktion. Det finns enligt Boglind et al. (2013) svå-
righeter och utmaningar när det kommer till samarbetet dem emellan. Framförallt behöver 
HR-avdelningen lämna över delar av personalarbetet men det förutsätter att chefer vill ta 
över de ansvarsområden som de tilldelats. Det viktiga är i slutändan att båda parter är 
överens om vem som ansvarar för vad och att de i praktiken löser de HR-relaterade upp-
gifterna tillsammans betonar Boglind et al. (2013). 
  
Larsen & Brewster (2003) menar att dilemmat för chefer är att behålla sin funktionella 
kompetens och samtidigt vara den som uppmuntrar och vägleder andra andra att göra 
jobbet istället för att göra det själv. En nyutnämnd chef har många gånger högt kunnande 
i arbetet eftersom denne ofta varit en specialist tidigare med ledarpotential. Vissa indu-
strier har kommit längre än andra i att chefer tar mer ansvar för avdelningens personal där 
mjukvaruindustrin ligger i framkant. Framförallt högteknologiska och kunskapsintensiva 
organisationer har börjat med upplägget att arbetsgrupper är helt självständiga med eget 
ansvar för budget och resultat. I den typen av flexibla organisationer utförs ledarskaps-
uppgifter av teamledaren. Larsen & Brewster (2003) menar att teamledaren och i vissa 
fall även medarbetarna själva kan bestämma kring rekrytering, lön, arbetsfördelning osv 
utan att HR-specialister blandas in. De HR-relaterade problem som uppstår i en sån typ 
av organisation är ofta relaterade till att hantera långsiktig utveckling av individer eller 
att hantera motivationsbrist. Rekrytering är en av de delarna av HR-arbetet som i större 
grad än andra tilldelas chefer. De övriga områdena ansvarar personalspecialister för med 
linjechefens involvering (Larsen & Brewster, 2003). 

Syfte och frågor 
Syftet med den här studien är att undersöka hur man inom offentlig sektor kan arbeta med 
kompetensförsörjning samt studera rollfördelningen mellan HR-medarbetare och chefer. 
 
Studien är avgränsad till offentlig sektor med respondenter från två kommuner och två 
sjukhus. 
  

Frågeställningar 
 

• Hur kan arbetsuppgifterna gällande kompetensförsörjning se ut för HR-medarbe-
tare? 

• Hur ser rollfördelningen ut mellan HR-medarbetare och chefer i arbetet med kom-
petensförsörjning? 
 

Tidigare forskning 
Den trebenta pallen 
Ulrich & Brockbank (2007) påstår att HR-funktionen bör organiseras genom en Shared-
servicemodell som bygger på att HR-arbetet delas upp i två delar: arbetet med transaktion 
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och transformation. Transaktionsarbetet hör till det standardiserade administrativa arbetet 
medan transformationsarbetet berör strategiska utvecklingsfrågor. Boglind et al. (2013) 
beskriver shared-servicemodellen som den ”trebenta pallen” som inkluderar central ser-
viceenhet, expertenhet och lokala HR-partners ute i verksamheten. Serviceenheten står 
för det transaktionella arbetet medan expertenheten och HR-partners arbetar med trans-
formation. 
 

 
  

  
Figur 1. Den “trebenta pallen” (Boglind, Hällsten & Thilander 2013, s. 13). 
  

HRs roller 
  
Ulrich & Brockbank (2007) påstår att HR-funktionen ska kunna leverera inom fyra olika 
områden som Strategic Partner, Administrative Expert, Employee Champion och Change 
Agent. I boken har rollerna översatts till strategisk medarbetare, administrativ expert, 
personalens förespråkare och förändringsledare. I rollen som strategisk medarbetare 
menar Ulrich & Brockbank (2007) att arbetet är organiserat kring ett välplanerat och me-
todiskt fokus på processer och design för att förverkliga uppsatta mål. I den här rollen ska 
fokus ligga på att genom ett nära samarbete med chefer arbeta för att uppfylla och säker-
ställa organisationens behov. 
  
Ulrich & Brockbank (2007) beskriver att rollen som administrativ expert innebär att ar-
beta för att säkerställa traditionella HR-processer som till exempel att personal och ut-
bildningsarbete sköts på ett effektivt sätt. Den generella uppfattningen är att denna roll 
menar att personalen ska ses som en kostnad och genom att minska antal anställda uppnås 
en konkurrensfördel. 
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Ulrich & Brockbank (2007) berättar att den tredje rollen som personalens förespråkare 
förskjuter fokus från processer till medarbetare och betonar behovet av engagemang och 
kapacitet hos de anställda. Rollen är mer relaterad till medarbetarnas välbefinnande och 
trivsel. Ulrich senaste ändring är en splittring av rollen där han ser rollen som arbetsta-
garnas advokat och human resource developer. 
  
I den fjärde och sista rollen presenterar Ulrich & Brockbank (2007) förändringsledare 
som är baserad på ett strategiskt fokus på människor och syftar till att hantera förändringar 
som organisationen står inför. I rollen som förändringsledare läggs fokus på att säkerställa 
att organisationen kan hantera och hjälpa medarbetare att omfamna förändringar som ge-
nomförs. 
  

 
 
Figur 2.3. De fyra rollerna i HR-arbetet (Boglind, Hällsten & Thilander 2013, s. 58). 

I en studie som har genomförts av Teo & Rodwell (2007) visar att överföringen av det 
operativa HR-arbetet till chefer ute i verksamheten har en inverkan på deras uppfattning 
om HRM-funktionen. Bedömningen av resultatet är att chefers inblandning i det opera-
tiva arbetet ses som positivt för HR-funktionens inflytande i organisationen. HR-avdel-
ningens involvering i de strategiska delarna verkar heller inte ha någon negativ inverkan 
på inflytandet. Problematiken i att chefer har tilldelats ett operativt personalansvar är 
främst att de inte alltid är beredda att förvalta ansvaret. Därför är det viktigt att HR-av-
delningen inte lägger för stor vikt vid det strategiska arbetet utan även fokuserar på sin 
stödjande roll för chefer i operativa personalfrågor. Det finns utmaningar i att HR-funkt-
ionen förväntas uppfylla rollerna som strategisk partner, förändringsagent, administrativ 
expert och medarbetarnas förkämpe. Studien visar att HR-avdelningen ska arbeta med 
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operativa frågor tillsammans med chefer vilket i sin tur kommer bidra till strategisk in-
tegration för HR-funktionen. HR-funktionen ska genom centrala operativa aktiviteter 
bygga sitt strategiska värde för organisationen. 

  
Whittaker & Marchington (2003) har genomfört en studie som har gett stöd till tidigare 
forskning där chefer har fått ett utökat HR-ansvar som rör den dagliga verksamheten på 
respektive avdelning. Dock menar ledarna i studien att det är lämpligt att de ansvarar för 
delar av HR-arbetet till skillnad från tidigare forskning. Framförallt ser de ett värde i och 
uppskattar att de ges möjligheten att arbeta med lagbygget i sina team. Däremot menar 
cheferna att de fortfarande såg en roll för HR-avdelningen i framtiden eftersom att vissa 
personalrelaterade uppgifter kräver specialistkunskaper. Cheferna menar att det finns en 
viss oro att HR-avdelningen i framtiden kommer att ersättas av elektroniska HR-portalet, 
framförallt räds de för att möta juridiska frågor utan en specialistfunktion. Det finns ett 
värde i att kunna möta någon med specialistkunskap personligen och diskutera eventuella 
lösningar på specifika problem som cheferna påträffar. HR-funktionen och cheferna be-
höver samarbeta i personalfrågor eftersom att de båda besitter kunskaper som den andra 
saknar. Whittaker & Marchington (2003) visar i studien att chefer finner svårigheter i att 
deras arbete med personalfrågor ofta kommer i andra hand i bakom viktiga affärsmål som 
måste uppnås med påtryckningar från ledningen. Även de chefer som är väldigt sympa-
tiska anser att personalfrågor är viktiga men anser att det finns en utmaning i att andra 
företagsmål kräver deras uppmärksamhet. Elektroniskt HR-stöd kan var viktigt och nöd-
vändigt men det kan aldrig ersätta värdet av att chefer ges möjligheten till att diskutera 
ansikte mot ansikte med en HR-specialist. Författarna drar slutsatsen att minskningen av 
HR-funktionen i företag leder till en kostnadsminskning på kort sikt men på lång sikt kan 
det få stora konsekvenser för det strategiska arbetet ifall chefer förväntas ta ansvar för allt 
HR-arbete. 
  
Utifrån en studie som genomförts av Leemmergaard (2009) så är det uppenbart att det 
finns ett stort tryck på HR-funktionen i de olika roller som de förväntas utföra. De för-
väntas att vara strategiskt delaktig i att bygga upp en konkurrenskraftig organisation och 
samtidigt ska de sköta operativa personalrelaterade uppgifter. Studien visar att mycket av 
HRs arbete sker i samarbete med chefer, framförallt agerar HR-avdelningen som stöd för 
cheferna i personalfrågor. Utmaningarna med att HR-funktionen ska vara operativ och 
strategisk samtidigt är att de ska kunna planera inför framtiden och samtidigt vara de som 
genomför. Förmodligen kommer behovet av HR-generalister att minska i framtiden 
medans HR-specialister ökar i samband med att chefer tar över delar av personalansvaret. 
  
Studien som genomförts av Larsen & Brewster (2003) visar att det finns praktiska pro-
blem med samspelet mellan HR-medarbetare och chefer. Överlåtelsen av HR-ansvar från 
HR till chefer kommer ha olika konsekvenser beroende på hur HR-funktionen är upp-
byggd. Larsen & Brewster (2003) menar att relationen och samarbetet mellan HR-speci-
alister och chefer är mycket komplicerad. Det vanligaste mönstret i Europa är att HR-
avdelning och chefer har ett delat ansvar för personalfrågor. Men det finns länder där det 
åtminstone inte finns några bevis på att chefer är särskilt involverade i personalfrågor. 
Studien visar att det fortsatt finns ett organisatoriskt intresse i att fokusera på ledarskap 
och personalfrågor, organisationer kommer fortsatt att ställa krav på att utveckling sker 
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inom området. Kravet kommer givetvis att gälla HR-specialister men även chefer där de 
förväntas att samverka kring dessa frågor. 
  
  
I en studie som genomförts av Nilsson & Ellström (2012) påvisas det att arbetet med att 
hitta rätt medarbetare, rekrytera, utveckla och behålla talanger är en viktig del i organi-
sationernas strategiska arbete på lång sikt men även på kort sikt för att öka produktivitet 
och effektivitet. Genom att veta hur arbetet med utbildning och utveckling av medarbetare 
ska gå till och ha en förståelse för vad detta genererar till organisationen så kan det bidra 
till organisatoriska framgångångar. Att förbise utveckling av medarbetare och dess bety-
delse kan få kostsamma och negativa organisatoriska konsekvenser. Utveckling av ett 
HRD program och genom att arbeta systematisk med att hantera begåvade medarbetare 
kan organisationer öka konkurrensfördelarna och lättare möta de krav som finns på ar-
betsmarknaden. Detta arbete ligger mycket på HR-avdelning och dess personal som har 
den viktiga uppgiften att strategiskt arbeta med att rekrytera, utveckla och behålla begå-
vade medarbetare. 

Sammanfattning 
Utifrån Boglind et al. (2013) och Granberg (2011) har Harvard och Michigan-skolan legat 
till grund för hur det Svenska HR-arbetet ser ut idag där framförallt Harvard-skolan häv-
dar att chefer bör ha ett ansvar i delar av HR-arbetet. Ulrich & Brockbank (2007) menar 
att HR-arbetet ska delas upp i transaktion och transformation som innebär det administ-
rativa respektive strategiska arbetet. Vidare så presenterar Ulrich & Brockbank (2007) att 
HR-funktionen ska kunna leverera inom fyra olika områden där strategisk medarbetare, 
administrativ expert, personalens förespråkare och förändringsledare ingår. Övriga stu-
dier som presenterats hävdar framförallt att det är det operativa arbetet som chefer är 
delaktiga i, till exempel rekrytering som de verkar uppskatta att arbeta med. HR-medar-
betare har både ett strategiskt och operativt ansvar utöver att de ska finnas som ett stöd 
för chefer. Sammantaget visar den tidigare forskningen som presenterats att HR-medar-
betare och chefer arbetar tillsammans med personalfrågor. 
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METOD 
Metodologiska utgångspunkter 
Eftersom att denna undersökning syftar till att undersöka hur man inom offentlig sektor 
kan arbeta med kompetensförsörjning utifrån rollfördelningen mellan HR-medarbetare 
och chefer har det till studien valts kvalitativt inriktad forskning. Ahrne & Svensson 
(2015) påstår att när forskning är kopplat till samhälleliga faktorer är det av intresse att ta 
reda på vad det är som får människor att agera på ett visst sätt, vad det finns för bakom-
liggande orsaker och villkor för detta. Detta innefattar även individers relationer till 
varandra och vad de har för roll i samhället. Ahrne & Svensson (2015) beskriver att be-
grepp som kan känneteckna just kvalitativa undersökningar är intervjuer, observationer 
och texter som inte som inte formulerats för att analyseras på ett kvantitativt sätt, till 
exempel statistik. 
  
Fejes & Thornberg (2009) ger en bild av ett vetenskapligt förhållningssätt som kallas 
för  hermeneutik, som lämpar sig väl då forskarna vill förmedla respondenternas egna 
upplevelser. Kvale och Brinkmann (2009) framställer hermeneutik som ett sätt att skapa 
en gemensam förståelse av textens mening där det centrala är att tolka texter och skapa 
en förståelse för dem. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att inom hermeneutik fram-
hålls det att människors liv och deras förståelse är kontextuella. En händelse som sker i 
en viss tidsperiod eller i en viss kontext kanske inte går att tillämpa eller jämföra kunskap 
med något som skett i en annan kontext.  

Genomförande/praktisk metod 
  

Sökstrategi 
För att kunna använda tidigare forskning i studien som anses relevant för utvalda 
frågeställningar har i studien databaserna PsycInfo och Eric använts. Ett sökschema har 
utformats av olika sökord som anses går att koppla till ämnet. I studien har sökord som 
Human resources management, competence och recruitment använts. Eftersom att det 
inte finns en engelsk motsvarighet till det svenska ordet kompetensförsörjning som 
används i samma utsträckning, så har begreppet delats upp i olika ord. I dessa sökningar 
har årtalet på artiklarna avgränsats från tidigast år 2000. Till en början valdes årtalet 2005, 
detta eftersom de artiklar som använts skulle vara uppdaterade eftersom att organisationer 
efter hand utvecklar nya strategier. Efter att hand valdes det att öka årsspannet i sökningen 
och därav har även två artiklar använts som är skrivna 2003. Detta valdes efter ett 
övervägande om att det inte skulle påverka studien negativt trots att deras publiceringsår 
var innan 2005. Alla artiklar som är använda i studien har även avgränsats till peer 
reviewed då enbart artiklar som är vetenskapligt granskade av forskare var aktuellt för 
studien. 

Urval  
David & Sutton (2016) skriver om selektivt urval som en metod där forskarna får utifrån 
sin egen uppfattning och kunskap väljer den eller de personer som de tror kommer att 
passa bäst för studien. Urvalet av respondenter har avgränsats till personer som arbetar 
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på en HR-avdelning att undersöka hur man inom offentlig sektor kan arbeta med 
kompetensförsörjning samt studera rollfördelningen mellan HR-medarbetare och chefer. 
I avseende med rådande tidsbegränsning valdes att endast intervjua HR-medarbetare men 
inte chefer. Utifrån avgränsningen till offentlig sektor valdes det att via mail skickas en 
förfrågan till olika offentliga organisationer i nära geografisk anknytning till författarnas 
hemkommun. I denna förfrågan beskrevs studien och dess syfte tillsammans med en 
förfrågan om att delta i studien. I vissa fall kunde mailen skickas direkt till behörig HR-
medarbetare medan i vissa fall fick mailet skickas till organisationens allmänna 
mailadress och därefter blev mailet vidarebefordrat till den HR-medarbetare det gällde. 
Vilken typ av befattning personen ifråga hade var inte av vikt mer än att denne skulle vara 
en HR-medarbetare av något slag. Utifrån detta fanns det två respondenter som det hölls 
två fysiska intervjuer med.  Efter de svar som kommit in av dessa förfrågningar tog 
beslutet att öka den geografiska gränsen för att lyckas få fler respondenter. Med hjälp av 
detta lyckades två respondenter tillkomma och deras intervjuer hölls istället via 
videosamtal på skype. Alla fyra respondenter har som gemensam nämnare att de tidigare 
har studerat liknande eftergymnasiala utbildningar och alla arbetar på en HR-avdelning 
inom offentlig sektor, dock innehar respondenterna olika titlar. Två av respondenterna 
arbetar på två olika sjukhus och resterande två arbetar på olika kommuner. 

Instrument 
Som tidigare har nämnts så har kvalitativa forskningsintervjuer valts som undersöknings-
instrument till studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativa intervjuer är 
ett unikt sätt för att komma åt människors vardagsvärld och ger en möjlighet att kunna 
beskriva människors upplevelser utan allt för mycket förutfattade meningar. I studien an-
vänds semistrukturerade intervjufrågor i önskan om att skapa en öppenhet i intervjun som 
tillåter respondenterna att tala fritt gällande ämnet. David & Sutton (2016) menar att det 
är viktigt att semistrukturerade intervjuer ger respondenten utrymme att dela med sig av 
egna tankar och reflektioner. Respondenterna som har intervjuats har olika lång erfaren-
het av att ha arbetat med kompetensförsörjning på en HR-avdelning, men gemensamt för 
dem är att de alla är specialister i deras organisationer inom området.  
  

Intervjuer  
Innan intervjuerna genomfördes har respondenterna fått mottaga ett missivbrev för att 
informeras om vilka etiska principer som följs. Detta för att de ska känna sig trygga i 
intervjun men även för att de ska ha möjlighet avböja sin medverkan innan intervjun. 
David & Sutton (2016) skriver i sin bok vikten av att skapa en balans mellan förberedd 
dagordning och intervjupersonens egna tolkningar. Därav valde båda författarna att hålla 
i intervjun och att utöver de förberedda intervjufrågor som fanns ställa följdfrågor som 
ansågs kunde vara relevanta till ämnet utefter respondenternas svar. Med respondenternas 
godkännande har röstinspelning använts under intervjuerna. Detta för att underlätta under 
intervjutillfället och även för att få med så mycket som möjligt av intervjun i efterhand. 
Denna inspelning har raderats direkt efter transkribering. Med de två första responden-
terna hölls det fysiska intervjuer med som tog plats på respektive respondents arbetsplats. 
Det två sista intervjuerna hölls via videosamtal på skype vilket även det gav ett bra resul-
tat trots att tekniken vid ett par tillfällen inte fungerade på det vis som den skulle vilket 
gjorde att intervjuerna fick avbrytas en kortare stund. Kvale och Brinkmann (2009) be-
skriver att deras slutsats gällande forskningsintervjuer är att det inte finns några klara 
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kriterier för hur dessa ska genomföras på ett bra vis. Kvalitén på intervjuerna beror på 
varje enskild intervjus specifika syfte och tema.  
 

Etiska aspekter 
Eftersom att intervjuerna som har genomförts grundar sig i respondenternas vilja att svara 
på frågorna så ärligt och utförligt som möjligt är anonymitet för respondenten något som 
valts att lägga stor vikt vid. Anonymiteten gäller för både organisationen och responden-
ten. Detta eftersom det för frågeställningarna inte är väsentligt vem personen i fråga är 
eller vilken specifik organisation det är, däremot nämns det i studien vad för typ av of-
fentlig verksamhet respondenterna arbetar på för att göra det lättare för läsaren att förstå.  
  
Det finns två enligt Vetenskapsrådet (2003) stycken huvudregler inom forskning, forsk-
ningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet syftar till att forskning ska hålla 
god kvalité och ständigt förbättras och utvecklas. Vetenskapsrådet (2003) skriver även 
om fyra stycken huvudkrav för individskyddskravet. Informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de krav som finns på forskning i syfte 
att skydda individerna som deltar i forskningen. 
  
Informationskravet innebär att forskarna ska informera respondenterna i vilket syfte stu-
dien görs och vilka villkor som gäller för deras deltagande menar Vetenskapsrådet (2003. 
Respondenterna informerades om vad som är av intresse att undersöka i studien och vad 
de kommer bidra med till vår forskning. Intervjudeltagarna och organisationerna de arbe-
tar på är helt anonyma i studien. Informanterna är medvetna om att begränsad personlig 
information kommer beskrivas i studien för att göra det enklare för läsarna att förstå sam-
manhanget utan att det finns möjlighet att identifiera intervjudeltagarna. Strax innan in-
tervjun påbörjades blev fick respondenterna en muntlig förklaring där det påtalades att 
intervjun är helt frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vetenskaps-
rådet (2003) menar att när undersökningsdeltagarna deltar aktivt i undersökningen så 
krävs det att de får förhandsinformation, bortsett ifrån att förhandsinformationen kan 
skada studiens syfte. I detta fallet så gavs förhandsinformationen innan deltagandet i stu-
dien påbörjades. 
  
Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2003) att forskare ska inhämta ett sam-
tycke från deltagarna i studien. I den här typen av studie där undersökningsdeltagarna 
deltar aktivt så ska alltid samtycke inhämtas. När undersökningsdeltagarna deltar aktivt 
så ska de ha rätt att självständigt bestämma hur länge de ska delta. Därför fick responden-
ten information om att de har möjlighet att avbryta intervjun när den vill utan att det blir 
några som helst konsekvenser av det. 
  
Vetenskapsrådet (2003) hävdar att konfidentialitetskravet syftar till att alla uppgifter om 
intervjudeltagarna personligen inte ska under några omständigheter kommas åt av obe-
höriga. Direkt efter transkriberingen av intervjuerna så har det inspelade materialet rade-
rats från de inspelningsinstrument som har använts. 
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Vetenskapsrådet (2003) säger att nyttjandekravet innebär att uppgifterna som har samlats 
in enbart får användas i den specifika forskningen. Det kravet har uppfyllts genom att 
ingen av informationen har nyttjats till något annat än studien. 

 

Analys 
Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt som syftar till att tolka och förstå respondentens 
livsvärld och upplevelser används tematisk analys för att bearbeta insamlad data, vilket 
är en typ av kvalitativ innehållsanalys. När något analyseras tematiskt läggs det större 
vikt vid den data som samlats in för att sedan tolka olika teman utifrån den, snarare än att 
data tolkas utifrån egna föreställningar som redan innan intervjun skulle kunna finnas 
hävdar David & Sutton (2016). Utifrån de transkriberingar som gjorts har datan sedan 
delats in i olika teman. Vid analys av transkriberingarna har följande teman varit åter-
kommande: “HR-medarbetare och chefers arbete med kompetensförsörjning”, “attrahera, 
rekrytera, behålla och utveckla”, “HR-avdelningen som stödjande funktion” och “HR-
medarbetares och chefers samarbete i arbetet med kompetensförsörjning”. Kvale och 
Brinkmann (2009) anser att man som författare ska ha slutrapporten av undersökningen i 
åtanke vid analys av data och då kan en sortering göras av de delar i intervjun som är 
nödvändiga och relevanta för resultatet. 
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RESULTAT 
 

Nedan presenteras resultatet från de fyra intervjuerna som har genomförts där responden-
terna har gett sin uppfattning om hur deras HR-avdelning arbetar med kompetensförsörj-
ning, samt intervjupersonernas bild av rollfördelningen mellan HR-medarbetare och che-
fer. I resultatet har respondenterna givits fiktiva namn för att underlätta läsningen. Alex 
och Emma arbetar båda två på varsitt sjukhus, Alex som HR-konsult och Emma som HR-
specialist. Carl och Rikard arbetar båda två i sin tur på vars en kommun, Carl som perso-
nalchef och Rikard som HR-specialist. 

HR-medarbetare och chefers arbete med kompetensförsörjning 
För Rikard och hans organisation handlar arbetet med kompetensförsörjning främst om 
att se till att deras organisation innehar personal som kan utföra de arbetsuppgifter som 
organisationen har i nuläget men även de arbetsuppgifter som kommer att tillkomma i 
framtiden. Carl menar att de i organisationen måste fundera på utveckling på kort sikt, 
medellång sikt och lång sikt för att kunna möta framtiden på 1-2 års, på 5 års och på 10-
15 års tid. Det är något som organisationen behöver ha i beaktning hela tiden menar Carl. 
Rikard är inne på samma spår och belyser vikten av att ha personal som kan utföra arbets-
uppgifterna som ska utföras i dagsläget och i framtiden.  

 
Kompetensförsörjning för mig innebär att kunna rekrytera, behålla och 
utveckla (Carl). 

 

Enligt Carl så har HR-medarbetarna i hans organisation det övergripande ansvaret för 
kommunens gemensamma kompetensförsörjning, därefter finns det förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsfrågor där vardera förvaltning ansvarar för att lägga fram önske-
mål som HR-medarbetare sedan får ta del av. Carl uppger att deras HR-avdelning sitter 
centralt i organisationen och har alltså ingen HR-medarbetare ute på förvaltningarna, det 
hade inte varit möjligt i en så liten kommun menar respondenten. När det kommer till 
rekrytering så är det egentligen bara i vid rekrytering av chefer och specialister som kom-
munens HR-avdelning alltid är inblandad, andra typer av rekryteringar så är HR-medar-
betare inte inblandade särskilt ofta utan den sköter förvaltningarnas chefer. Det kan hända 
ibland att HR-medarbetare blir tillkallade i svårare rekryteringar där de inte får tillräckligt 
med sökande eller något annat problem uppstår. Annars fungerar HR-avdelningen som 
ett form av stöd som kan ge konsultation och råd till förvaltningarnas chefer i kompetens-
försörjningsfrågor hävdar Carl. 
  

Rekrytering administreras av HR men de flesta intervjuer håller cheferna 
själva (Alex). 

  
Gemensamt för flera av organisationerna som respondenterna arbetar på är att en stor del 
av rekryteringarna administreras av HR-medarbetare men att intervjuerna sedan genom-
förs av chefer. Enligt Rikard är alltid HR-medarbetare inblandade i rekryteringar på något 
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sätt, men främst med de administrativa delarna som att lägga ut annons utefter kravprofi-
len som skrivits av cheferna. Men efter det så sköter cheferna det mesta själva så vida det 
inte handlar om chefsrekryteringar, då är alltid personalchefen inblandad i urvalet av kan-
didater menar Rikard. Alex hävdar att deras organisation arbetar på ett liknande sätt där 
HR-medarbetare lägger ut annonser på olika kanaler och därefter håller cheferna på den 
berörda avdelningen i intervjuer med de sökande. Däremot har cheferna möjlighet att 
outsourca rekryteringen helt eller delvis till HR-medarbetare, till exempel finns det möj-
lighet att ha med en HR-medarbetare under intervjuerna säger Alex. Både Alex och 
Emma menar att cheferna arbetar med att lokalisera vilka kompetenser som behövs på 
vardera avdelning, därför är det lämpligt att de också håller i intervjuer för att kunna 
bedöma om kandidater sitter på de kompetenser som efterfrågas. Dock menar både Carl 
och Alex att de tror tror att det är bra att chefer har med sig en HR-medarbetare som stöd 
i de allra flesta intervjuer. Genom att HR-medarbetare och chefer samarbetar och tar vara 
på varandras kompetenser så ökar det chanserna till en lyckad rekrytering enligt Carl.  

Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
I intervjumaterialet så beskrivs kompetensförsörjning som ett begrepp innehållande flera 
olika komponenter. Tillsammans beskriver respondenterna kompetensförsörjningens de-
lar som attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla. Att attrahera och rekrytera 
handlar framförallt om arbetet med att anställa ny personal medan att behålla och utveckla 
riktar sig mot arbetet gällande den redan befintliga personalen inom organisationen. 
Emma betonar vikten av att attrahera ny personal. Emma menar att arbetet med att attra-
hera personal kan till exempel vara att medverka på olika typer av event för att stärka sitt 
employer brand. Samtliga respondenter har under intervjuerna uppgett att de arbetar ak-
tivt och regelbundet för att lyckas attrahera rätt personal med rätt kompetenser som orga-
nisationen efterfrågar. Däremot berättar Alex att hans organisation inte har arbetat med 
kompetensförsörjning i särskilt stor utsträckning tidigare utan att det är på senare år som 
de har valt att arbeta aktivt med kompetensförsörjningsfrågor. Rikard menar att dennes 
organisation står inför liknande utmaningar som Emma och Alex beskriver ovan. Inom 
vissa yrkesområden råder det en brist som gör att de måste hitta nya sätt att nå ut till 
människor. Inte enbart genom att vara attraktiv som arbetsgivare utan även att göra staden 
och kommunen mer attraktiv. Genom att höja standarden och göra så att folk vill bo på 
orten kan i sin tur höja attraktiviteten som arbetsgivare.  
  

Vi använder oss just nu av ett företag som i sin tur använder sig av sociala 
medier som riktar sig på rätt målgrupp, vilket fungerar bra och gör stor 
skillnad i ansökningarna (Rikard). 

  
Gemensamt för de fyra olika respondenterna är att de upplever ett stort problem med att 
lyckas locka till sig medarbetare inom vissa yrkesområden. Rikard  berättar att de tar hjälp 
av ett företag som arbetar frekvent med att vända sig till rätt målgrupp på sociala medier 
för att locka ansökningar. Rikard berättar att jobba och verka för att vara en attraktiv 
arbetsgivare är väldigt svårt och han anser att dennes organisation kommer behöva lägga 
större vikt vid det än vad de har gjort tidigare. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
arbetsgivarvarumärket ska vara attraktivt men även att kommunen i sin helhet ska hålla 
hög standard och göra så att kompetenta människor vill flytta dit menar Rikard. 
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Det är väldigt stor konkurrens om personalen, vilket gör att vi måste 
arbeta med att behålla den personal vi har men även att locka hit ny 
personal, inte bara från andra sjukhus utan även de som är 
nyutexaminerade från sina utbildningar (Alex). 
  

Utvecklingsmöjligheter är något som Alex ser ganska tydligt att många medarbetare vär-
derar väldigt högt, av den anledningen så är det viktigt för sjukhuset att lägga fokus på att 
framtida medarbetare är medvetna om vilka utvecklingsmöjligheter som finns specifikt 
på deras sjukhus. Både Carl och Alex är inne på att lön inte alltid är det som betyder mest, 
framförallt inte för den yngre generationen som ställer större krav på utvecklingsmöjlig-
heter och andra förmåner. Till exempel menar Carl att unga medarbetare gärna vill ut och 
resa och önskar då tjänstledigt under den perioden, genom att bevilja det så är det större 
chans att medarbetarna vill komma tillbaka till sin arbetsgivare. Carl säger att de ofta 
diskuterar på ledningsmöten hur de kan sticka ut från mängden för att medarbetare ska 
lockas att söka sig till dem som arbetsgivare men även behålla de befintliga medarbetarna. 
  

Det räcker inte alltid att erbjuda högre lön utan man måste gå mer in på 
djupet och fundera på andra aspekter (Carl). 
 

Alex hävdar att dennes organisation befinner sig i ett konkurrensutsatt läge och har därför 
valt att satsa mycket på utvecklingsmöjligheter både för att attrahera ny personal men 
också för att behålla befintlig personal och för att höja deras kompetens. Emma bekräftar 
att delar av arbetet med kompetensförsörjning innebär utvecklingsinsatser för att stärka 
nuvarande kompetens och ge utvecklingsmöjligheter till befintliga medarbetare. Enligt 
Alex kan rätt kompetens på rätt plats bidra till en effektivare verksamhet och att lönsam-
heten påverkas positivt. Alex förklarar att de har infört en kompetensförsörjnings-stege 
innehållande olika steg som är möjliga att uppnå genom erfarenhet och utbildning. Kom-
petensförsörjnings-stegen finns framförallt till för att medarbetarna tydligt ska kunna se 
vilka möjligheter de har att utveckla sin kompetens och avancera i sin karriär. Här är det 
framförallt chefernas ansvar att uppmuntra medarbetarna till att vilja ta nästa steg. 
 

Syftet med stegen är även att skapa ett incitament till varför medarbetarna 
ska stanna i vår organisation (Alex). 

  
Emma hävdar i sin tur att även deras organisation arbetar med en form av karriärutveckl-
ingsmodell som kan liknas vid kompetensförsörjnings-stegen som Alex tidigare har be-
rättat om. Emma menar att även deras stege består av olika nivåer som uppnås genom 
utbildning och erfarenhet. Stegen fungerar även som ett stöd för cheferna som arbetar ute 
i verksamheten, genom den kan cheferna tydligt se vilka kompetenser som finns och vilka 
kompetenser som kan behövas framöver. Inom vissa yrkesområden råder det stor kom-
petensbrist och det är ett problem att rekrytera kompetent och kvalificerad personal. Det 
finns helt enkelt inte tillräckligt många människor med rätt kompetens för att fylla ut de 
platser som finns och kommer att finnas i framtiden. Även Alex berättar att en utmaning 
inom kompetensförsörjningen är att hitta kompetent personal och att lyckas behålla dem. 
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Alex berättar att utöver delen med deras “karriärstege” så tror han att de kommer att be-
höva implementera andra delar som påverkar utvecklingsmöjligheter och lön för att 
lyckas i arbetet med kompetensförsörjning. 

 
Det finns möjligheter, det är en fråga om hur man ska nå dessa 

möjligheter (Emma). 
 

Emma och Alex säger att deras organisationer även har valt att erbjuda möjligheten för 
deras medarbetare att specialistutbilda sig samtidigt som de fortsatt innehar full lön under 
utbildningstiden. Vid sjukhuset som Alex arbetar på gäller detta dock i utbyte mot att 
medarbetarna stannar en viss tid på sjukhuset efter utbildningen är avslutad. Sjukhuset 
vill motivera deras personal till kompetenshöjning som i sin tur gynnar både organisat-
ionen och medarbetaren.  
  

Jag anser verkligen att kompetensförsörjning är något vi arbetar aktivt 
med i många olika steg (Emma). 

  
Enligt Rikard arbetar dennes organisation med utbildningar som HR-medarbetarna an-
svarar för. De har bland annat genomfört ett projekt under hösten där de utfört utbild-
ningar för nya chefer och skyddsombud vid cirka fyra olika tillfällen. Utöver utbildning 
för nya chefer så har HR-medarbetare även ansvar för vidareutbildningar för redan be-
fintliga chefer. Rikard förklarar även att de olika instanserna har sina egna specifika ut-
bildningar som är direkt kopplade till deras arbete, som till exempel ekonomiavdelningen 
anordnar utbildningar gällande lönesystem. Den övergripande kompetensförsörjningspla-
nen för organisationen ansvarar personalchefen för. 

 

  

Det finns en övergripande plan för organisationen gällande kompe-
tensförsörjning, detta för att kunna lokalisera vilka kompetenser som finns 
och vilka som behövs i organisationen (Rikard). 

  

I arbetet med kompetensförsörjning är alla respondenterna överens om att arbetet med att 
behålla kompetent personal är en viktigt del i arbetet. Samtliga belyser de vikten av att 
utveckla befintliga medarbetare genom att komplettera den nuvarande kompetensen. Ri-
kard beskriver att HR-medarbetares roll i kompetensförsörjningen är att tillgodose och 
anordna utbildningar men att arbetet med att identifiera de behov som finns i varje speci-
fik verksamhet ligger mycket på cheferna, vilket gör att deras samarbete i utvecklingsar-
betet blir viktigt. Emma beskriver vikten av att ta hjälp av chefer i arbetet med utveckling 
och utbildning. I arbetet med att behålla så gäller det att fånga upp medarbetare som säger 
upp sig och att arbetsgivaren för en dialog med dessa menar Carl. Framförallt gällande 
varför denne slutar men även tar en diskussion om det är något de som arbetsgivare kan 
erbjuda för att få personen att stanna kvar. Gärna ska det ske redan innan en det går så 
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långt att en medarbetare säger upp sig menar Carl. Carl betonar även svårigheten i att 
erbjuda en yrkesgrupp något som en annan yrkesgrupp inte får. Det är klart att det skulle 
höja attraktiviteten till en yrkesgrupp som är svår att rekrytera om de skulle erbjuda till 
exempel gratis körkort, men samtidigt hade det kunnat påverka motivationen på den yr-
kesgrupp som inte får den förmånen.  

 
Cheferna har absolut bäst koll på hur verksamheten fungerar och vad som 
behövs där (Emma). 
  

  
Rikard beskriver att när chefer i dennes organisation upptäcker att det behöver komplett-
eras med kompetens, men inte nödvändigtvis genom en rekrytering så kontaktar chefen 
personalchefen på HR som i sin tur sedan beslutar om hur detta ska tas vidare. Emma 

beskriver hur HR-medarbetarna inte arbetar ute i verksamheterna på samma vis som che-
ferna gör, vilket innebär att chefernas kunskaper om verksamheten hjälper HR-medarbe-
tarna i arbetet med kompetensförsörjning. Emma berättar att cheferna ofta har den 
närmsta kontakten med medarbetare ute i organisationen och kan därmed genom till ex-
empel medarbetarsamtal ta reda på vad medarbetarna anser om dess kompetensutveckl-
ing. Den kommunikationen är medarbetarnas chans att uttrycka sina åsikter om sin egen 
kompetensutveckling. 
  

HR-avdelningen som stödjande funktion 
Samtliga respondenter uppger att deras HR-funktion finns som ett stöd till chefer i alla 
möjliga frågor som rör personalen, inte minst i kompetensförsörjningsfrågor där chefer 
och HR-medarbetarna samarbetar och tar hjälp av varandra i stor utsträckning. 
  

Vi fungerar i slutändan uteslutande som en stödjande funktion (Rikard). 

  
Enligt Emma så arbetar denne väldigt mycket som ett stöd till chefer i kompetensförsörj-
ningen. Alla chefer har en egen kontaktperson på HR-avdelningen som sitt personliga 
stöd i personalfrågor berättar Alex. I och med den rådande kompetensbristen så arbetar 
alla chefer kliniskt, vilket innebär att till exempel chefsläkare arbetar själva som läkare 
och har helt enkelt inte tid att arbeta särskilt mycket administrativt eller strategiskt med 
kompetensförsörjning.  
  
Chefernas uppgift är att lokalisera kompetensbrist och lägga fram förslag till HR-medar-
betarna hur de ska gå vidare, till exempel genom utbildning eller rekrytering menar Alex. 
Enligt Alex  så sköter HR-medarbetarna mer eller mindre allt operativt kompetensförsörj-
ningsarbete medan cheferna bara arbetar med att lokalisera kompetensbrist, hålla inter-
vjuer och se till så att medarbetarna trivs och vill stanna på arbetsplatsen. Rikard instäm-
mer i att HR-medarbetarna nästan enbart arbetar operativt i kompetensförsörjningsfrågor 
där cheferna står för att finna luckorna som kan finnas inom kompetensområden, alltså 
identifiera vad som saknas och sedan föra det vidare till HR så att de kan hjälpa till att 
lösa problemen. 
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I vissa frågor har vi som arbetar på HR så kallad delegation eller beslu-
tanderätt (Carl). 

  
Om cheferna anser att kompetensen behöver höjas men inte nödvändigtvis genom en re-
krytering så kontaktar cheferna personalchefen på kommunen som har befogenhet att ta 
beslut i sådana ärenden berättar Rikard. Enligt Carl arbetar varje förvaltning för sig med 
en egen strategi för kompetensförsörjning utöver den kommunövergripande. I vissa frå-
gor har HR-medarbetarna så kallad delegation eller beslutanderätt medan i andra frågor 
fungerar de mer som ett form av stöd som kan ge konsultation och råd till förvaltningarna. 
  

HR-medarbetares och chefers samarbete i arbetet med 
kompetensförsörjning   
Emma berättar att samarbetet mellan HR-medarbetarna och chefer gällande arbetet med 
kompetensförsörjning är något som deras organisation fortsatt kommer behöva arbeta 
med i framtiden. I en verksamhet som är så pass stor som deras kan det i det dagliga 
arbetet ha väldigt långa beslutsprocesser och långa kommunikationsvägar. För att kunna 
möta de krav som finns just nu och de krav som kommer att uppstå framöver måste de 
arbeta närmare cheferna och bli en större del ute i verksamheten. 
  
Resterande tre respondenter berättar att det arbetssätt som de idag har tillsammans med 
chefer fungerar bra. Alex berättar att denne inte anser att deras organisation varken borde 
eller vill ändra rollfördelningen som idag råder. HR-medarbetarna har i dagsläget huvud-
ansvaret för kompetensförsörjningen men cheferna är delaktiga i vissa delar. Det är ett 
fungerande arbetssätt för Alex organisation som menar att det är bra att chefer har ett 
delansvar i kompetensförsörjningen där HR-medarbetarna finns som en stödjande funkt-
ion. Däremot anser Alex att HR-medarbetarna till skillnad från chefer bör vara involverad 
i alla delar i kompetensförsörjningen. 
  

Chefer kan inte alltid besvara HR frågor och då kan de ringa sitt HR stöd 
(Alex). 

  

Rikard säger sig tro att det finns både för och nackdelar gällande om organisationen skulle 
dela ut mer ansvar av HR-uppgifterna till cheferna. Rikard berättar att sättet som de arbe-
tar på just nu med ett delat ansvar mellan HR-medarbetarna och chefer är något som de 
tror att båda parter känner sig väldigt bekväma med. HR-medarbetarna har huvudansvaret 
och kontroll över de delar som de känner att de behöver ha kontroll över samtidigt som 
chefer är inblandade i vissa delmoment i kompetensförsörjningen, till exempel rekryte-
ring. Däremot tror Rikard att om HR-avdelningen skulle släppa ifrån sig mer ansvar skulle 
det i sin tur säkert fungera bra och därmed frigöra mer tid ifrån HR-medarbetarna som i 
sin tur kan lägga den tiden på annat arbete. Däremot skulle det även innebära att det kom-
mer ta upp mer tid ifrån chefen och från den verksamhet som denne bedriver. Carl tror 
inte på en ny form av rollfördelning i framtiden. Carl menar att oavsett hur bra cheferna 
hade klarat av ett utökat ansvar så är det bra att det alltid är HR-medarbetarna som har 
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huvudansvaret om något skulle gå fel, men för att undvika fel är det ofta bra att flera 
personer får bidra med tankar och ideér. Därför är det viktigt att HR-medarbetarna och 
chefer tar hjälp av varandra i kompetensförsörjningen. Även om processen blir längre kan 
företaget också undvika att det blir fel om och att processen får göras om från början. 
  

Det är bättre att vi finns med från början och att vi kan hjälpas åt (Carl). 
  

Alla respondenterna beskriver på ett eller annat vis hur det läggs stor vikt vid arbetet med 
kompetensförsörjning på längre sikt. Även om arbetet med kompetensförsörjning är nå-
got som sker i realtid försöker organisationerna även blicka framåt för att kunna möta de 
behov som finns även i framtiden. Cheferna på Rikards organisation ska inte enbart arbeta 
för att upptäcka och fylla de luckor som finns gällande den nuvarande kompetensen utan 
även att hitta de luckor som kan behövas i framtiden. På det viset blir både HR-medarbe-
tarna och chefer väl förberedda för vad som komma skall och tillsammans kan förbereda 
sig på att ta sig an dessa utmaningar. 
  

De ska fundera på hur samhället i övrigt kommer att förändras så att vi 
som organisation kan möta det på ett bra sätt (Carl). 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att HR-medarbetare och chefers arbete med kompe-
tensförsörjning innebär att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och till viss del avveckla 
medarbetare, men vilken av delarna som läggs mest fokus på skiljer sig något mellan 
organisationerna. En av respondenterna lyfter fram arbetet med att behålla och utveckla 
de kompetenser som finns på arbetsplatsen, de andra lyfter även fram arbetet med att 
attrahera och rekrytera ny personal som en stor del. Rollfördelningen mellan HR-medar-
betare och chefer ser ut på ett liknande sätt för samtliga respondenter där chefer involveras 
i delar av kompetensförsörjning, framförallt i rekrytering genom att hålla intervjuer och 
att se till så att personalen trivs. HR-funktionen fungerar i stor utsträckning som ett stöd 
för chefer i kompetensförsörjningsfrågor som en specialistfunktion. Chefer kontaktar HR-
medarbetare när det dyker upp frågor kring kompetensförsörjning och HR-medarbetare 
ansvarar ofta för att ta fram en lösning. HR-medarbetare har en roll där de förväntas att 
ta fram strategier inför framtiden som till exempel kompetensförsörjnings-stegen som 
Alex och Emma beskrev tidigare. Däremot så sköts även all form av administration av 
HR-funktionen där de förväntas arbeta mer operativt än strategiskt. 
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DISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer metodval och genomförande av studien att diskuteras. En diskuss-
ion kring eventuella problem som har uppstått och hur dem har bearbetats. Utöver det 
kommer ett resonemang kring hur väl metodval passade studiens syfte och vad som kunde 
gjorts annorlunda. 

Metoddiskussion 
 
Studien syftar till att studera hur HR-medarbetare och chefer arbetar med kompetensför-
sörjning vilket gjort att kvalitativ metod har valts. I studien användes semistrukturerade 
intervjuer med förhoppningar om att deltagande respondenter skulle kunna tala fritt och 
öppet om sina egna upplevelser utifrån ett förvalt ämne. En problematik i detta uppkom 
senare vid tematiseringen av data då en del frågor och svar drog åt många olika håll på 
grund av för mycket spontan diskussion. Alltså de förvalda frågor som fanns med i inter-
vjuguiden visade sig i efterhand varit en aning breda. Genom att haft med fler förbestämda 
frågor i intervjuguiden skulle det eventuellt ha underlättat senare tematisering. 
  
Att de utvalda respondenterna innehar olika titlar i sitt HR-arbete har inte haft en större 
påverkan på studien då de i stora drag arbetar med liknande arbetsuppgifter på liknande 
vis. Däremot har det inneburit att de olika personerna har olika typer av befogenheter 
vilket har genererat något spridda svar. 
  

Litteratur och artikelsökning 
Kompetensförsörjning är ett brett begrepp och ett väl använt sådant i arbetslivs-samman-
hang. Vid sökning av artiklar uppkom problem i form av att just det svenska kompetens-
försörjnings-begreppet inte har en direkt engelsk motsvarighet. Detta gjorde att det blev 
svårt att hitta artiklar som innehöll just det som var relevant för studien. Därav delades 
begreppet “Kompetensförsörjning” upp i flera olika relevanta ord för att kunna hitta ar-
tiklar som var relaterade till ämnet. “Human resource management” har varit med i sök-
ningarna eftersom att utan det begreppet med i sökningarna har artiklarna som kommit 
upp ofta inte varit nära besläktade med det som berör ämnet. Vid artikelsökning uppstod 
det problem med att hitta relevanta artiklar som samtidigt inte var äldre än tio år. I och 
med den problematiken valdes några äldre artiklar där den äldsta är skriven 2003. 
 

 Resultatdiskussion 
  
Resultatet av studien visar tydligt att HR-medarbetare och chefer behöver arbeta nära 
varandra när det handlar om kompetensförsörjning. Rollfördelningen mellan chefer och 
HR-medarbetare i arbetet ser lite olika ut men gemensamt för alla organisationer är att 
chefer till stor del är länken mellan HR-avdelning och medarbetare. Chefer arbetar verk-
samhetsnära och har därmed lättare att se vilka kompetenser som saknas och behöver 
utvecklas. Tidigare i studien har den mjuka och hårda HRM-skolan beskrivits utifrån 
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Granberg (2011) och Boglind et al. (2013) som menar att de båda skolorna har präglat 
Sveriges HR-utveckling. Den mjuka Harvard-skolan bygger på att chefer har ansvaret för 
delar av personalarbetet medan HR-medarbetare finns som en stödjande funktion. De 
flesta respondenterna resonerar på samma sätt som Harvard-skolan och menar att det ska 
läggas stor vikt vid medarbetarnas utveckling och att organisationen jobbar hårt med att 
motivera medarbetarna till kompetensutveckling. Respondenter hävdar också att arbetet 
med att motivera och se till så att medarbetare är tillfredsställda med sin arbetssituation 
sköts av chefer, vilket står i samklang med Harvard-skolan. 
  
Som nämnts tidigare i studien så påstår Ulrich & Brockbank (2007) att en HR-funktion 
ska organiseras genom en shared-servicemodell som innehåller en serviceenhet, expert-
enhet och HR-partners. Boglind et al. (2013) kallar modellen för den trebenta pallen och 
utifrån resultatet så är främst sjukhusens HR-funktion uppbyggd på ett liknande sätt. Alex 
och Emma påstår att deras HR-organisation är uppdelad i en central och en lokal funktion. 
Det finns olika ansvarsområden på de lokala HR-avdelningarna där en grupp arbetar med 
till exempel chefsstöd och andra med utbildning. Utöver den centrala funktionen finns 
HR-partners som är lokalt förlagda och arbetar mer verksamhetsnära i organisationen. 
Till skillnad från sjukhusen i studien så hävdar Carl och Rikard att HR-funktionen i de 
båda kommunerna är centralt belägen utan lokala HR-partners. Utifrån resultatet så kan 
skillnaden bero på den markanta storleksskillnaden där sjukhusen har betydligt fler an-
ställda än kommunerna och av den anledning finns det ingen möjlighet att ha HR-medar-
betare både centralt och lokalt i organisationen. Det kan vara så att Ulrich & Brockbanks 
(2007) modell lämpar sig bättre i större organisationer. Däremot står kommunens HR-
organisation i samklang med Michigan-skolan som hävdar fördelarna med en centrali-
sering av HR-funktionen (jfr Granberg, 2011 : Boglind et al. 2013).  
  
Resultatet från Teo & Rodwell (2007) visar att chefers operativa ansvar bidrar till ökat 
inflytande för HR-funktionen i verksamheten. Samtliga av respondenterna förklarar att 
cheferna ute i verksamheten fungerar som en länk mellan HR-funktionen och medarbe-
tare. Därför är samarbetet med cheferna väldigt viktig för att kommunikationen mellan 
HR-funktionen och medarbetare ska fungera. Tre av respondenterna är överens om att 
cheferna har bäst insikt i verksamheten och dess behov vilket gör det rimlig att chefer 
ansvarar för intervjuer i en rekrytering. Däremot lyfter författarna upp vikten av att HR-
medarbetare fortfarande finns som ett stöd i de ansvarsområden som chefer tilldelas. Carl 
och Emma tror att det är bra ifall det alltid finns en HR-medarbetare som finns med och 
stöttar chefer under intervjuerna för att minska riskerna för en felrekrytering. Teo & 
Roswell (2007) instämmer med respondenterna i att HR-medarbetare och chefer ska ar-
beta tillsammans i operativa frågor, författarna påpekar att det kan bidra till ett strategiskt 
inflytande för HR-funktionen. Sammantaget visar resultatet från studien att HR-medar-
betare arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjning medan chefer en-
bart deltar i små delar i det operativa arbetet. HR-medarbetare sköter all form av admi-
nistration i det operativa arbetet och som nämnts tidigare deltar chefer i rekrytering, ut-
vecklingssamtal och kartläggning av kompetensbrist. HR-funktionen har utöver operativa 
arbetsuppgifter även en stor del i strategiska delarna med att planera och bemöta framti-
dens utmaningar. Chefer arbetar mer verksamhetsnära med utvecklingssamtal, stötta 
medarbetare och att hålla intervjuer vid rekrytering.  
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Resultatet från studien av Whittaker & Marchington (2003) visar att chefer ser positivt 
på sitt delansvar i kompetensförsörjning där de uppskattar att få arbeta med lagbygget i 
sina team. Däremot uppskattar chefer HR-avdelningen som en specialistfunktion och kän-
ner en trygghet i att kunna vända sig dit för att få stöd. Samtliga respondenter hävdar att 
de till stor del arbetar som en stödjande funktion när det kommer till kompetensförsörj-
ning och deras uppfattning är att det uppskattas av cheferna. Whittaker & Marchington 
(2003) hävdar att chefer känner att de behöver stöd från HR-funktionen eftersom att de 
saknar de specialistkunskaper som krävs i vissa personalfrågor. Likt respondenterna så 
uppger författarna att chefer och HR-medarbetare behöver samarbeta i personalfrågor ef-
tersom att de båda besitter kunskaper som den andra saknar. 
  
Enligt Lemmergaard (2009) finns det en uppenbar problematik i att HR-funktionen för-
väntas vara både strategisk och operativ eftersom att det tiden inte alltid räcker. Även Teo 
& Rodwell (2007) lyfter utmaningarna med att HR-funktionen förväntas vara strategisk 
expert, förändringsledare, personalens förkämpe och administrativ expert på en och 
samma gång. Respondent Rikard menar att HR-medarbetare har alldeles för lite tid att 
arbeta strategiskt och tror att om chefer hade fått större ansvar för de operativa delarna så 
hade det kunnat frigöra tid för strategiskt arbete för HR-medarbetare. Konsekvensen av 
det blir emellertid att cheferna förlorar tid till sitt dagliga arbete. Rikard ser dock ingen 
problematik i att HR-funktionen förväntas vara både strategisk och operativ mer än att 
det sällan finns tid för strategiskt arbete. Som Rikard säger finns det praktiska problem 
med att överlåta mer ansvar till chefer och Larsen & Brewster (2003) menar framförallt 
är det inte säkert att chefer vill ta ett utökat ansvar och det kan säkert bero på att det tar 
för mycket fokus från andra arbetsuppgifter, som Rikard beskrev tidigare. 
  
Nilsson & Ellström (2012) påvisar att arbetet med att hitta attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla talanger är en viktig del i det strategiska arbetet på både lång och kort sikt. 
Alla respondenter är inne på att dessa delar är en av de största utmaningarna i dagsläget 
eftersom att det är kompetensbrist i många yrkesgrupper. Framförallt Alex och Emma 
lägger stor vikt i arbetet med att behålla medarbetare eftersom att det är så pass svår att 
hitta nya med motsvarande kompetens. Som nämnts i resultatet så arbetar Alex och Em-
mas respektive organisation med ett kompetensutvecklingsprogram för att medarbetare 
ska motiveras att stanna på arbetsplatsen. Nilsson & Ellström (2012) menar att arbetsgi-
vare som systematiskt arbetar med att utveckla kompetenta medarbetare på ett sådan sätt 
som Alex och Emma beskriver kommer bidra till ökade konkurrensfördelar. Organisat-
ioner som däremot inte arbetar med att utveckla personal kommer att drabbas negativt för 
eller senare. Det strategiska arbetet i den typen av frågor ligger mycket på HR-avdel-
ningen menar flera av respondenterna och det står i samklang med Nilsson & Ellström 
(2012). 
  
  

Slutsats 
  
Studien syftar till att undersöka hur arbetsuppgifterna gällande kompetensförsörjning kan 
se ut för HR-medarbetare och hur rollfördelningen rollfördelningen ser ut mellan HR-
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medarbetare och chefer i arbetet med kompetensförsörjning. Samtliga respondenter med-
ger att HR-medarbetare och chefer bidrar med olika typer av kunskap till kompetensför-
sörjningen och även att parterna samarbetar, vilket är viktigt att ta vara på. Cheferna ar-
betar verksamhetsnära och har därför bättre insyn i det dagliga arbetet samtidigt som HR-
medarbetare besitter specialistkunskaper som cheferna saknar och finns därför alltid som 
ett stöd i kompetensförsörjningsfrågor. Studiens resultat visar att både HR-funktion och 
chefer har en viktig del för att främja organisationens kompetensförsörjning genom deras 
olika kunskaper och ansvarsområden. Något som visat sig vara påtagligt hos några av 
respondenterna är just tidsaspekten i arbetet, att tiden inte alltid räcker till för att kunna 
göra något extra som eventuellt skulle kunna ha en positiv effekt i arbetet med kompe-
tensförsörjningen. HR-medarbetare vill i många fall kunna arbeta mer verksamhetsnära, 
delvis för att kunna underlätta för cheferna men även för att ännu bättre kunna förstå den 
verksamhet som bedrivs och då framförallt på det plan som de inte är bekanta med. 
  
Chefers arbete med kompetensförsörjning innebär framförallt att hålla intervjuer vid re-
krytering, genomföra utvecklingssamtal för att säkerställa personalens trivsel och ta fram 
önskemål till HR-avdelningen. HR-medarbetarna sköter in sin tur all form av administ-
ration och finns alltid som ett stöd i frågor som kräver specialisthjälp. Utöver den stöd-
jande och administrativa delen arbetar HR-medarbetarna med utvecklingsfrågor för att 
förbättra kompetensförsörjningens olika beståndsdelar. Där ingår allt från att planera och 
hålla i utbildningar för medarbetarna till att utforma strategier för hur organisationen ska 
locka till sig eftertraktade kompetenser i framtiden. Slutsatserna som kan dras av studien 
är att det finns ett värde i att både HR-medarbetarna och chefer är involverade i kompe-
tensförsörjning eftersom att de båda besitter kunskaper som den andra saknar. 
  

Framtida forskning 
I studien undersöktes det hur arbetsuppgifterna gällande kompetensförsörjning kan se ut 
för HR-medarbetare samt hur rollfördelningen ser mellan chefer och HR-medarbetare i 
arbetet med kompetensförsörjning. Då studien enbart har vänt sig till HR-medarbetare 
som respondenter hade det varit intressant att göra en liknande studie där även chefers 
åsikt tas i beaktning. Vidare forskning gällande rollfördelningen mellan HR-medarbetare 
och chefernas arbetsuppgifter i kompetensförsörjning i privat sektor hade kunnat visa ett 
annat resultat än den här studien. Det finns förmodligen utvecklingspotential i samarbetet 
mellan HR-medarbetare och chefer i kompetensförsörjningsfrågor och det kräver vidare 
forskning för att visa vad som kan förbättras. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 
 

Vi vill försäkra dig om att du som respondent deltar frivilligt i vår undersökning och du 
kan avbryta intervjun när som helst. Din medverkan kommer inte under några omstän-
digheter kunna härledas till dig personligen eller er organisation. Vi kommer därmed gi-
vetvis inte skriva ut namn på dig eller din organisation i vår studie. Vi kommer enbart ge 
en kort beskrivning av dig som respondent för att göra det lättare för läsaren att förstå 
sammanhanget. Om det skulle vara så att den beskrivning vi gör anses för tydlig kommer 
vi ändra uppgifter som till exempel ålder för att du som respondent ska kunna känna dig 
trygg. 
  
Vi kommer spela in intervjun för att kunna transkribera den så snart som möjligt och 
sedan kommer den intervjun raderas. Materialet kommer enbart att användas i studien 
och uppgifterna kommer inte lämnas vidare. 
  
Är det något du undrar över innan intervjun? 
 
 
Mvh Paulina Persson och Simon Wirkensjö 
 

 
  



 

II 

 



Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide/Enkät 
 
Inledande frågor 
  

-    Har du någon eftergymnasial utbildning? 
  

-    Hur länge har du arbetat med HR? 
       

Kompetensförsörjning i organisationen 
  

-    Vad är kompetensförsörjning för dig? 
  

-    Hur arbetar er organisation med kompetensförsörjning? 
- Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och eventuellt avveckla. 

  
-    Har ni några tydliga strategier eller handlingsplaner gällande hur ni ska arbeta med kom-

petensförsörjning i er organisation? 
- Är kompetensförsörjning något du anser att ni som organisation lägger vikt vid, alltså att 

det tydligt framgår för er att det är något ni arbetar aktivt med? 
 
 Rollfördelning mellan HR och Chefer 
  

-     Vad är HR-personalens roll i arbetet med kompetensförsörjning? 
• Mest strategiskt eller operativt arbete? 
• (Vilka delar av kompetensförsörjning? Attrahera, rekrytera och behålla) 

  
Hur ser rollfördelningen ut på er HR-avdelning, har alla samma ansvar och uppgifter? 

• Hur många arbetar på avdelningen med respektive uppgifter? 

  
-    Vad skulle du säga är Chefernas roll i arbetet med kompetensförsörjningen? Attrahera, 

rekrytera och behålla 
  
-    Finns det något samarbete gällande kompetensförsörjningsfrågor mellan chefer och HR? 

  
-    Hur upplever du samarbetet mellan HR och Cheferna? 

  
-    Tror du att organisationsstrukturen påverkar samarbetet mellan HR och chefer? 

  
 Utmaningar 
  

-    Vilka utmaningar har er organisation gällande det framtida arbetet med kompetensför-
sörjning? 
  



 

 

-    Vilka utmaningar finns det gällande rollfördelningen mellan chefer och HR 
i arbetet med kompetensförsörjning framöver? 

 


