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Sammanfattning 

I dagens arbetsliv poängteras hur personalen är organisationernas viktigaste resurser, trots det 

är personalbrist ett vanligt problem inom flera organisationer. Denna studie syftar till att skapa 

kunskap om HR-praktikers arbete med att utveckla och behålla befintlig kompetens inom 

organisationen, med en personalbrist i grunden. Specifikt undersöks hur HR-praktiker på ett 

svenskt sjukhus arbetar med att behålla och utveckla sina sjuksköterskor. Undersökningen lutar 

sig mot frågeställningarna: vad för typ av problembakgrund föranleder HR-praktikers arbete 

med behållning och utveckling av sjuksköterskor i organisationen? vilka förutsättningar och 

strategier utvecklas för att skapa gynnsamma förutsättningar för HR-praktikers arbete med 

behållning och utveckling av sjuksköterskor? samt vad upplever HR-praktiker att de har för 

möjligheter och begränsningar i sitt arbete? Med stöd i tankar kring bland annat 

organisationspedagogik och Human Resource Development undersöker studien hur ett 

utvecklat arbete med kompetensförsörjning kan skapa möjligheter för HR-praktiker att arbeta 

med behållning och utveckling av befintlig personal. Med hjälp av dokumentanalys av skrifter 

från Sveriges Kommuner och Landsting beskrivs den problembakgrund som finns i dagens 

organisationer och därifrån möjliga lösningar. Personalbrist förväntas öka med åren på grund 

av demografiska förändringar och kompetensförsörjning kommer tillskrivas än större vikt än 

idag. Speciellt tre problemlösningar hamnar i fokus: att förändra de rådande arbetssätten, att 

utnyttja digitaliseringen samt att satsa starkare på kompetensutveckling och bildning. Med hjälp 

av vidare dokumentanalys går dessa tre problemlösningar att finna i de lokala handlingsplaner 

och arbetsmaterial som studiens sjukhus arbetar utifrån. På landstingsnivå har material skapats 

för att mer effektivt arbeta med behållning och utveckling, till exempel kompetensstege för 

sjuksköterskor och utvecklade roller på sjukhusens avdelningar som ska se till att rätt 

kompetens finns på rätt plats. Utifrån studiens intervjuer med sjukhusets HR-praktiker blir det 

än tydligare att sjukhuset anammat de problemlösningar och riktlinjer Sveriges Kommuner och 

Landsting utvecklat, men att det även finns begränsningar inom arbetet som kan utvecklas. 

Studien ser att ett utvecklat och genomtänkt arbete med kompetensförsörjning finns levande 

och att studiens sjukhus både medvetet och omedvetet följer givna lösningsförslag samt 

forskningens tankar kring ämnet. Bland de medvetna arbetssätten finns specialist-

utbildningsprogram för sjuksköterskor och bland de omedvetna kan olika motivationsformer 

utläsas, utan att organisationen har en tydlig motivationsmodell aktiv. 

Nyckelord 

HR-praktiker, kompetensförsörjning, organisationspedagogik, Human Resource Development,  

personalbehållning, personalutveckling 

 

 

  



 

 

Abstract 

In today's working life, it is emphasized how the staff are the most important resources of the 

organizations, nevertheless are staff shortages a common problem within several organizations. 

This study aims to create knowledge about HR practitioners' work on developing and retaining 

existing competence within the organization, with a staff shortage to consider. Specifically, it 

examines how HR practitioners at a Swedish hospital work to maintain and develop their 

nurses. The study uses the questions at issue: what kind of problem background does HR 

practitioners' work on retention and development of nurses in the organization? What 

conditions and strategies are being developed to create favorable conditions for HR 

practitioners' work on retention and development of nurses? And what opportunities and 

limitations do HR practitioners experience that they have in their work? With the support of 

ideas on, among other things, organizational pedagogy and Human Resource Development, the 

study examines how a developed work with competence supply can create opportunities for HR 

practitioners to work with retention and development of existing staff. With the help of 

document analysis of writings from Sveriges Kommuner och Landsting describes the problem 

backgrounds that exist in today's organizations and from there possible solutions. Personnel 

shortages are expected to increase with the years due to demographic changes and supply of 

competence will be attributed to even greater weight than today. In particular, three problem 

solutions come into focus: to change the prevailing working methods, to utilize the digitization 

and to invest more strongly in competence development and education. With further help of 

document analysis, these three problem solutions can be found in the local courses of action 

and work materials that the study's hospital uses. At county council level, material has been 

created to work more efficiently with retention and development, such as the competence-

ladder for nurses and developed roles in the hospitals departments that must ensure that the 

right competence is in the right place. Based on the study's interviews with the hospital's HR 

practitioner, it becomes even clearer that the hospital has adopted the problem solutions and 

guidelines developed by Sveriges Kommuner och Landsting, but that there are also limitations 

within the work that can be developed. The study sees that a developed and well-thought-out 

work with competence supply is alive and that the study's hospital both consciously and 

unconsciously follows given solution proposals and the research's thoughts on the subject. 

Among the conscious working methods are specialist training programs for nurses and among 

the unconscious, different forms of motivation can be read out, without the organization having 

a clear motivational model active. 

Keywords 

HR-practitioner, competence development, organizational pedagogy, Human Resource  

Development, retention management, personnel development 
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1. Inledning 

Ett vanligt uttryck i arbetslivet idag är att personalen är företagens viktigaste resurser. Genom 

att ta hand om sina resurser ökar företagen sina chanser att bli framgångsrika organisationer 

med hög måluppfyllelse (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2018:21). Personalen är dock 

inte endast en resurs inom organisationen; de utgör även en konkurrensfördel gentemot andra 

organisationer. Härigenom innebär de också en risk för organisationen. Att utveckla sina 

resurser för att sedan förlora dem till sina konkurrenter påverkar organisationer negativt, medan 

att utveckla och behålla sina resurser får en organisation att växa (Lindelöw, 2008:18).  

 

Frågan om personalens betydelse som resurs för en organisation uppmärksammas inte endast 

av forskare, utan har en alltmer framträdande position också i den mediala debatten. Inom 

sjukvården är bristen på sjuksköterskor så vanlig att den anses vara sjukvårdens nya normala 

tillstånd. I den mediala debatten kommuniceras det kritiska läget genom löpsedlar av sorten 

Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården (Läkartidningen 11/2018) och Var tredje 

vårdplats stängd på grund av personalbrist (SVT nyheter Stockholm, 3/8 2018). 

 

Den bristproblematik som både forskningen och den mediala debatten uppmärksammar har på 

olika sätt yttrat sig i konkret handling på samhällsnivå. Sedan 2015 har vi till exempel kunnat 

följa sjuksköterskeupproret Inte under 24K, vars syfte är att öka sjuksköterskors ingångslöner. 

Under Almedalsveckan kunde vi följa Vårdförbundets politikerutfrågningar Vad vill ni med 

vården? (Vårdförbundet, 2018). Allt fler krav på förändring har förts fram: personalen anses 

inte vara i fokus och sjuksköterskorna upplever sig inte vara en av organisationens viktigaste 

resurser.  

 

Även Nilsson et al. (2018:21) poängterar hur uttrycket ”personalen är organisationens 

viktigaste resurs” blivit en klyscha, där prat och handling går isär vilket resulterar i vackra 

formuleringar utan något innehåll. De menar att det finns ett glapp mellan teori och praktik, 

eller annorlunda uttryckt: en diskrepans mellan kunskap om hur utveckling av mänskliga 

resurser i organisationer kan planeras och organiseras, å ena sidan och hur utvecklingen av 

mänskliga resurser i organisationer faktiskt genomförs i praktiken, å andra sidan. Den samlade 

forskningen på området förefaller vara enig om att föreliggande kunskapslucka påverkar 

organisationer negativt (Nilsson et al., 2018:38). Denna studie ämnar tillföra kunskap om hur 

HR-praktiker arbetar för att utveckla sina medarbetare, med en personalbrist i grunden. Studien 

kommer därmed antingen bekräfta den observerade diskrepansen eller se motsatta tecken.  

 

En väsentlig beståndsdel i arbetet med att behålla personal, det vill säga hantera mänskliga 

resurser i organisationer, handlar om att ta tillvara befintlig kompetens. Samlingsnamnet HR – 

Human Resources – används ofta inom organisationer för personalavdelningar eller konkreta 

yrkesroller där fokus ligger på just detta. Men forskningen menar att dagens konkurrensutsatta 

arbetsmarknad gör det otillräckligt att endast hantera mänskliga resurser; organisationer 

behöver också aktivt arbeta med att utveckla sina mänskliga resurser, alltså att aktivt erbjuda 

sin personal kontinuerlig kompetensutveckling och yrkesprogression (Nilsson et al., 2018:34). 

Som ett sätt att betona detta har samlingsnamnet HRD – Human Resource Development – fått 

allt större utbredning i forskningen. Betydelsen är i grunden densamma som för HR, men 

tillägget av ett D lägger tonvikten på utveckling (development).  
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Arbetet med Human Resource Development (hädanefter HRD) kan beskrivas bestå av tre olika 

faser: IN-I-UT (Nilsson et al., 2018:16). I första fasen ligger fokus på att rekrytera rätt personal. 

I andra fasen ligger fokus på att behålla och utveckla den befintliga kompetensen. Den tredje 

fasen behandlar arbetet med att avveckla organisationers mänskliga resurser. Dessa tre faser är 

sammanlänkade men utgör separata delar. I föreliggande uppsats riktas fokus mot I-fasen. Då 

studien lutar sig mot HRD, som tar till sig av all utveckling ämnet och forskningsområdet 

pedagogik har genomgått och fokuserar på pedagogiska processer som ett medel för att uppnå 

och fullgöra organisationers mål och uppdrag (Nilsson et al., 2018:36) kan studien kopplas till 

pedagogik i arbetslivet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa kunskap om HR-praktikers1 arbete med att utveckla och behålla 

befintlig kompetens i organisationen, med en personalbrist i grunden. Specifikt undersöks hur 

HR-praktiker på ett svenskt sjukhus – en arbetsplats där bristen på sjuksköterskor utgör ett allt 

mer uppmärksammat samhällsproblem – arbetar med att behålla och utveckla sina 

sjuksköterskor. 

 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

1.) Vad för typ av problembakgrund föranleder HR-praktikers arbete med behållning och 

utveckling av sjuksköterskor i organisationen? 

2.) Vilka förutsättningar och strategier utvecklas för att skapa gynnsamma förutsättningar för 

HR-praktikers arbete med behållning och utveckling av sjuksköterskor? 

3.) Vad upplever HR-praktiker att de har för möjligheter och begränsningar i sitt arbete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 

1 De som arbetar med Human Resources och därmed har personalansvar går under en mängd olika namn, som HR-

specialist, HR-strateg, Personalvetare och så vidare. En vanlig samlingsbeteckning är begreppet HR-praktiker 

(Nilsson et al, 2018:11). Under uppsatsen används det samlingsbegreppet.  
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocess 

För att finna relevant litteratur i tidigare forskning användes i första hand Uppsala 

universitetsbibliotek. Genom att enbart söka efter vetenskapligt granskade publikationer försäkrar 

jag mig om att arbetet vilar på vetenskaplig forskning. Förutom Uppsala universitetsbibliotek 

användes databaserna ERIC, SwePub, Libris, Google Scholar och Ulrichsweb. För att få fram 

relevant litteratur kring HR och dess organisatoriska roll kring kompetensförsörjning användes 

sökorden HR, HRD, HRM, organizational pedagogy, workplace pedagogy, maintenance 

management, competence development, competence provision och personnel development. För att 

nå forskning kring personalbrist användes sökorden staff shortage och retention management. 

Dessa sökord kombinerades även på olika vis för att för att få fram forskning kring vad studien 

utforskar. Kombinationen av sökorden gav främst litteratur kring bristen av sjuksköterskor, vilket 

kan förklaras av att det är ett yrke med framträdande personalbrist.  

2.2 Organisationer och Human Resources 

Det är väl studerat hur organisationer arbetar med Human Resource Development, både ur 

perspektivet att skapa nöjda medarbetare och att utveckla sin organisation (Nilsson et al., 

2018:38). Forskarna Rob F. Poell och Ferd van der Krogt (2017:181) har till exempel funnit att 

arbete med HRD ibland kan upplevas problematiskt då medarbetare kan motsätta sig utbildning 

och utveckling planerad av chefer i tron att dessa kommer skapa förändrade arbetssituationer 

de inte får vara delaktiga i. Genom att gå bort från idén att HRD-arbetet ska ske på chefsnivå 

och istället involvera medarbetare i arbetet menar författarna att organisationen har större 

möjlighet att utvecklas (ibid.). På liknande sätt menar Ans De Vos och Annelies Meganck 

(2008:47) att användande av psykologiska kontrakt kan underlätta arbetet med HRD. Med hjälp 

av ett psykologiskt perspektiv på vad som erbjuds och utvecklas, ges medarbetare känslan av 

att de blir lovade vad de önskar i utbyte av välgjort arbete och det skapar nöjda medarbetare. 

Likt nyss nämnda Poell och van der Krogt (2017) menar de att medarbetares upplevelse av ett 

större inflytande ökar chanserna för nöjda medarbetare och därmed kan HRD-arbetet utvecklas.  

 

Ett öppet tillvägagångssätt med HRD, i vilket medarbetare är involverade i processerna, har 

också visat sig skapa innovativa medarbetare (se t.ex. Prieto & Pilar Pe´rez, 2014:185f). Tre 

centrala begrepp i ett sådant avseende är ability-enhancing – möjligheten att utveckla sina 

kunskaper och förmågor, opportunity-enhancing – möjlighet att bidra till organisationens 

utvecklande, och motivation-enhancing – hur olika former av incitament aktiverar medarbetares 

motivation. Dessa tre begrepp ingår tillsammans en modell av HRM där alla tre delar visar 

starka samband med innovativt arbetsbeteende.  

 

Medan forskare som exempelvis De Vos och Meganck (2008:45) lägger fokus på arbetet att 

behålla personal istället för att förlora den till konkurrenter vill Poell och van der Krogt 

(2017:181) utveckla organisationers möjligheter att arbeta utvecklande med Human Resource 

Management genom alla nivåer av organisationer. Ma Prieto & Ma Pilar Pe´rez (2014:185) har, 

å sin sida, sitt fokus på hur HR kan utveckla medarbetares innovativa arbetsbeteende. Samtliga 

behandlar olika områden men rör sig ändå inom samma ämne. Organisationers HR har ett stort 

ansvar inom organisationer att involvera, lyfta och motivera medarbetare. Det kan enligt de här 

forskarna sammanfattningsvis ske genom skapandet av psykologiska kontrakt, genom att låta 

dem vara med vid förändringar och beslut, genom öppen kommunikation om vad som önskas 
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av dem samt organisationen likaväl som genom att vara tydliga med vad som önskas och 

erbjuda önskad ersättning för det. 

2.3 Human Resources och sjuksköterskebrist 

Mirielle Kingma (2007:1282ff) skriver en studie om sjuksköterskor som inte bara byter 

arbetsplats utan även byter land. Författaren undersöker vad som får sjuksköterskor att lämna 

sitt land och trygghet för att med sitt yrke söka sig annanstans och kommer fram till att det inte 

finns något enkelt svar på den frågan. Hon menar att förr skedde migrationen oftast till 

närliggande länder, där irländare åkte till England eller liknande men att migrationsmönstren 

har utökats, att den internationella rekryteringen har avancerat. Migrationen har inte enbart 

ekonomiska motiv, som ansågs vara den viktigaste faktorn när den närliggande migrationen var 

vanligast. Istället finns självuppfyllelse, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö med på listan 

över förklaringar. Det här är författarens potentiella förklaringar till varför sjuksköterskor byter 

land, men låter även som möjliga förklaringar till varför sjuksköterskor i Sverige byter yrke. 

Kingma (2007:1293) pekar på att de problem som gör att sjuksköterskor byter arbetsplats verkar 

finnas i alla de länder som hon fokuserat på (främst Australien, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Schweiz och USA). Hennes studie landar i att migrationen är ett symptom på 

ett djupare strukturellt problem som behöver tas tag i. Hon fortsätter med att oavsett hur mycket 

ett annat land kan locka, the pull-factor, så är det i slutändan när hemlandet inte erbjuder 

tillräckligt som sjuksköterskor migrerar, the push-factor. Författaren avslutar med att poängtera 

att det inte löser några problem att lyfta in migranta sjuksköterskor i dysfunktionella system 

(2007:1294). Eftersom behållning och utveckling av sjuksköterskor är i fokus i den här 

uppsatsen blir Kingmas (2007) fynd viktiga. Särskilt intressant att undersöka är huruvida det 

hon benämner pull- och push-factors går att identifiera vid det undersökta sjukhuset.  

 

Även australienska författarna Christine Duffield och Linda O’Brien-Pallas (2003:193) skriver 

om bristen på sjuksköterskor som ett problem i flera länder och nämner arbetsbörda och 

arbetsmiljö som två viktiga faktorer. De lyfter att vid personalbrist blir de sjuksköterskor som 

är kvar extra drabbade då arbetsbördan bara ökar (ibid). De menar att Australien förlorar fler 

sjuksköterskor än hanterbart och att största orsaken ligger i att organisationerna inte ger dem de 

förutsättningar som behövs, att deras autonomi inskränks samt att övertid används som 

bemanningsstrategi (ibid:193, 196). Båda artiklarna behandlar olika aspekter av potentiella 

anledningar till sjuksköterskebristen och båda landar i att det finns ett djupare, organisatoriskt 

problem. Genom att se till forskningens tankar kring anledningar för sjuksköterskor att gå ifrån 

en anställning kan uppsatsen utforska HR-praktikers upplevelser av anledningar, och därmed 

svårigheter som kan upplevas inom deras yrke. Dessa studier åskådliggör ett internationellt 

perspektiv som blir än mer spännande att reflektera kring. Svensk sjukvård visar upp samma 

symptom som författarna adresserar och bristen är likvärdig i alla länder undersökta. Genom 

att även jämföra de orsaker som ligger bakom bristen i ovan nämnda studier med resultaten i 

denna studie finns möjligheter att komma närmare de strukturella problem som både Kingma 

(2007:1294) och Duffield och O´Brien-Pallas (2003:193) diskuterar. 

 

Ytterligare en aspekt av sjuksköterskebristen som behandlas inom forskningen är dess inverkan 

på upplevd patientsäkerhet. Eva-Maria Oppel, Vera Winter och Jonas Schreyögg (2017:55) 

undersöker i sin studie hur strategisk Human Resource Management kan hjälpa till att reducera 

problem kring personalbrist och om det i sin tur kan förändra patientnöjdheten. De lutar sig mot 

en teori kallad HRM signal theory som syftar till att låta anställda bilda en delad känsla av 

attityder och beteenden som förväntas, stöds och belönas av ledningen och därigenom främjar 

arbetstagares reaktioner som överensstämmer med önskat organisatoriska resultat. Författarna 
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diskuterar hur denna form av teori som grund inom organisationerna visar medarbetare att deras 

chefer är villiga att satsa på dem och därigenom signalera uppskattning av dem (2017:56). 

Dessa tankar är liknande Poell och van der Krogts (2017:181) tankar om medarbetaren i fokus 

och De Vos och Megancks (2008:47) psykologiska kontrakt. Att anta perspektivet hur chefer 

signalerar uppskattning är intressant då fokus många gånger annars landar på hur medarbetare 

bemöter eller uppfattar chefers agerande. Genom att vända på bilden skapas även möjligheten 

att utveckla organisationers vägar till mål genom att fokusera just på vilka signaler som sänds 

ut genom varje kommunikationsväg. Oppel et al. (2017:56ff) skapar en statistisk modell där de 

testar sina hypoteser kring HRM och personalbrist och dess påverkan på upplevd 

patientsäkerhet. De uttrycker förvåning kring att läkarbrist påverkar den upplevda 

patientsäkerheten, men inte sjuksköterskebrist. De reflekterar kring om det kan ha sitt svar i att 

patienter integrerar de negativa konsekvenserna av sjuksköterskebrist i sina förväntningar och 

upplever därför ingen extra brist på säkerhet. Deras fynd blir av särskilt intresse för studien i 

och med att sjuksköterskebristen finns levande i den undersökta organisationen och enligt deras 

studie verkar bristen ha blivit så normaliserad att inte ens patienter upplever extra oro. 

Författarna vill dock poängtera att deras forskning följer annat fokus än tidigare forskning om 

personalbrist och därför inte fullt ut kan jämföras med tidigare forskning. Det här resultatet är 

med andra ord inte i linje med tidigare forskning och behöver testas på andra vis för att anses 

hållbart (2017:61). Flera studier lyfter hur en snabb lösning på sjuksköterskebristen verkar vara 

att ta in vikarier, inte alltid utbildade och med mindre erfarenhet, vilket alla verkar vara överens 

om är ett mindre bra drag av organisationerna då både bristen finns kvar och den upplevda 

patientsäkerheten sjunker (Duffield & O’Brien Pallas, 2003; Kingma, 2007; Oppel, Winter & 

Schreyögg, 2017).  

2.4 Sammanfattning och forskningsbidrag 

Forskningsvärlden verkar vara tämligen överens om hur organisationer ska använda Human 

Resources för att utveckla och behålla sin personal. Den forskning jag tagit upp ovan följer alla 

samma linje även om dess fokus kan variera. Trots denna samstämmighet i forskningsvärlden 

råder sjuksköterskebrist i fler länder än Sverige. Jag har i detta avsnitt behandlat forskning kring 

sjuksköterskor och bristen på densamma; vad som motiverar sjuksköterskor och vad som får 

dem att migrera för arbete i andra länder. Även forskning kring HR:s roll i arbetet med 

mänskliga resurser inom olika organisationer har diskuterats. Den tidigare forskningen som 

tagits upp här visar att studier av organisationers HR ofta landar i att medarbetarna behöver få 

mer plats för att motiveras att vara med i organisationens utveckling, att sjuksköterskebrist 

runtom i världen har djupare strukturella problem att ta tag i och att de snabba lösningar som 

många gånger används inte är rätt väg att gå för att lösa problemet. Flera av forskarna ovan 

lyfter att organisationer behöver tänka om och utvecklas men det verkar inte finnas forskning 

som tar tag i hur det sker eller hur det kan ske. Det visade sig vara svårt att finna tidigare 

forskning kring HR-praktikers arbete med att behålla och utveckla personal, oavsett 

organisation och forskning kring HR och dess arbete för att fånga upp sjuksköterskebristen 

verkar vara mer komplicerat att finna. Den här studien ämnar fylla ett glapp i den befintliga 

litteraturen. Vad för typ av problembakgrund föranleder HR-praktikers arbetet med behållning 

och utveckling av sjuksköterskor i organisationen? Vilka förutsättningar och strategier 

utvecklas för att skapa gynnsamma förutsättningar för HR-praktikers arbete med behållning 

och utveckling av sjuksköterskor? Vad upplever HR-praktiker att de har för möjligheter och 

begränsningar i sitt arbete? Det är frågor jag har för avsikt att utforska med fokus på arbetet 

med att behålla och utveckla sjuksköterskor på ett svenskt sjukhus.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska ramverk inspireras av organisationsteori, där särskilt teorier kring 

organisationsförändring och organisationspedagogik blir centrala för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.   

3.1 Organisationsutveckling och förändring 

Denna studies grund är inspirerad av organisationsteori. Studien ämnar skapa kunskap kring 

HR-praktikers arbete med att behålla och utveckla personal inom organisationer. Jørgen F 

Bakka, Egil Fivelsdal och Lars Lindkvist (2006:11) förklarar begreppet organisation som 

företaget/organisationen i helhet, vilket blir likvärdigt med studiens syn på val av begrepp. 

Genom att se till teorier kring organisationer blir HR-praktikers arbete möjligt att utforska.  

 

Organisationsteorin har, enligt Mary Jo Hatch (2002:45ff), utvecklats genom tiderna. Från att 

ha sin grund i Adam Smiths ekonomiska tankar med fokus på arbetsdelning till Fredrick Taylors 

tankar kring scientific management och effektivitet. Hatch (ibid:24ff) använder den gamla 

liknelsen om sex blinda män och deras möte med en elefant som en förklaring av dagens 

organisationsteori, bland flera andra möjliga. Var och en av männen beskriver elefanten olika 

för att de har olika utgångspunkter. På liknande sätt fungerar organisationsteori; varje forskare 

och varje organisation har olika utgångspunkter och får därmed användning av olika perspektiv 

av organisationsteorin. Denna studie lutar mot Hatchs syn på den nutida organisationsteorin 

som går ifrån bilden av att stabilisera och rutinisera organisationer för att istället skapa ett 

förändringsorienterat synsätt som hon benämner organisationsutveckling (2002:382f).  

 

Lars-Erik Wolvén (2000:210) är en av flera forskare som gör skillnad mellan organisations-

utveckling och organisationsförändring. Organisationsutveckling handlar om omfattande och 

långsiktiga insatser för förändring. Organisationsförändring hanterar alla former av förändring: 

att anställa mer personal, att starta kompetensutveckling eller införa nya rutiner. Stefan 

Sveningsson och Nadja Sörgärde (2007:242) gör skillnad mellan planerade och framväxande 

förändringar. Planerade förändringar kan liknas vid Wolvéns långsiktiga insatser och därmed 

organisationsutveckling medan framväxande förändringar snarare är initierade underifrån och 

behandlar förbättrings- och utvecklingsarbeten i linje med Wolvéns begrepp organisations-

förändring. Bakka et al. (2006:13) menar att organisationsförändringar sker dels för att det alltid 

sker förnyelser inom ett samhälle och dels för att det är individer som arbetar och utvecklar 

organisationer, och eftersom individer utvecklar kunskap med varje ny situation blir förändring 

och förändringsarbete oundvikligt för en organisation. Även Otto Granberg (2011:743) 

behandlar organisationsförändringar och landar i att förändringarna finns inom en organisation 

för att den ska kunna ta sig från ÄR-läget, till BÖR-läget. Han menar att organisationer alltid är 

på väg från ett ÄR till sitt mål, sitt önskade BÖR och att organisationsförändringar handlar om 

hur organisationer påverkar den vägen emellan de två. Detta kan ses som likvärdigt med 

Wolvéns och Sveningsson och Sörgärdes tankar om organisationers strävan att nå ett mål och 

utvecklas med omvärlden. Organisationsförändring och dess strävan efter att anpassa en 

organisation till en föränderlig omgivning blir användbart då studien utforskar HR:s förmåga 

att förändra sig med sin omvärld för att behålla och utveckla kompetens inom organisationen. 

3.1.1 Motivation för att attrahera och behålla personal 

Frederick Herzberg, Bernard Mausner och Barbara Bloch Snyderman (1993:109) resonerar 

kring Herzbergs tvåfaktorteori, där intervjuer med kvalificerade tjänstemän kring deras 
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upplevelse av arbetstillfredsställelse landar i olika motivation- och missnöjesfaktorer. De 

utformar en hypotes som behandlar medarbetares syn på arbetet. Den ena formen av 

medarbetare vill bli behandlad med värdighet, respekt och en medvetenhet kring mängden olika 

personligheter inom en organisation för att stanna kvar och trivas på sitt arbete, medan den 

andra formen av medarbetare arbetar för lön, helt enkelt. Författarna menar att det dels kan bero 

på vilken typ av HR-praktiker man är och vad som fokuseras på som är av betydelse för hur 

medarbetare upplevs. Men de lyfter även hur studiens resultat förändras beroende på om frågan 

som betonas är vad som gläder medarbetare på jobbet eller vad som leder till missnöje. 

Förändringsgraden beroende på frågeställning tyder på att kunskap kring vad som motiverar 

medarbetare kan vara svårt att få fram. Otto Granberg (2011:752ff) sammanfattar Fredrich 

Herzbergs tvåfaktorteori med att bland motivationsfaktorer finns prestation, erkännande och 

ansvar. Bland missnöjesfaktorerna finns arbetsvillkor, personalpolitik och lön. Granberg menar 

att dessa faktorer visst kan vara viktiga att se till, men att lärförutsättningar inte får glömmas 

bort, vilket kan stärka bilden av hur motivation kan vara svårt att utveckla inom organisationer. 

Motivationstankar finns hos fler forskare. Med hjälp av resultaten från två tidigare studier lyfter 

Wolvén (2000:246) fram tankar kring hur organisationer ska nå framgång, nu och i framtiden 

samt vad som kan besegra organisationer. På listan till framgång står bland annat bra 

belöningssystem, att vara kunskapsinriktade och satsa på vidareutbildning, kommunicerande 

samt våga vara nytänkande och flexibla. På den motsatta listan finns dåliga belöningssystem, 

oförmåga att göra individer delaktiga i organisationen, oklara mål och ansvarsområden, 

toppstyrda och hierarkiska organisationer samt att hindra de mänskliga resurserna att utvecklas. 

Det kan sägas följa Granbergs tankar om att både motivation och lärförutsättningar behövs. 

Bakka et al. (2006:184) menar att klassiker inom motivationsteori är av värde men att det ska 

betonas hur teorier behöver fortsätta att utvecklas och omformas med organisationers 

utveckling, då de håller en central roll inom alla organisationer. Författarna utvecklar att det är 

nödvändigt att ta hänsyn till bland annat motivation vid organisationsförändringar och 

potentiella lösningar. Dessa tankar blir av vikt att ha med under analys av den här studiens 

material som vill se till arbete kring behållning och utveckling med ett problem i grunden. Mats 

Alveson och Dan Kärreman (2007:357) menar att grunden i att attrahera, behålla, stimulera och 

utveckla personal handlar om motivation, vilket följer tidigare tankar och resultat. Författarna 

diskuterar att det finns tre grundläggande former av motivationsgrupper: de som fokuserar på 

inre motivation, de med fokus på instrumentella överväganden och de som menar att motivation 

uppstår i samspelet mellan individ och omgivning.  

 

Inre motivation 

När fokus ligger på individens behov och drivkrafterna handlar om självförverkligande 

aspekter. Individen vill genomföra något för att det är belönande, tillfredställande och 

utvecklande.  

 

Instrumentell motivation 

När fokus ligger på att göra något för att det leder till något annat, som högre lön, en befordran, 

bättre villkor eller liknande. Det är belöningarna och fördelarna för sin insats som utgör 

drivkraften. 

 

Interaktiv motivation 

När fokus ligger på att göra det som känns rätt samtidigt som det är vad de runtomkring gör. 

Organisationens normer och värderingar sätter standard för vad som känns meningsfullt och 

givande. 
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Genom att utforma en motivationsmodell där alla tre begrepp ges utrymme skapar 

organisationen störst chans att motivera sina medarbetares intresse både för att vilja utvecklas 

och att vilja stanna kvar inom organisationen (Alveson & Kärreman, 2007:380). Genom att 

utforska om sjukhuset i studien använder sig av någon form av motivationsmodell och hur den 

i sådana fall är utvecklad kan HR-praktikers möjligheter och begränsningar i sitt arbete samt 

vad de har att erbjuda, diskuteras. 

3.2 Organisationspedagogik 

Jon Ohlsson, Otto Granberg och Marianne Döös (2011:31ff) diskuterar hur organisationsteorin 

har utvecklats till att även inkludera organisationspedagogik. De menar att tidigare 

organisationsteori handlade om effektivitet och rationella organisationsformer, vilket även 

diskuterats i denna studie under 3.1. Däremot anser de att organisationspedagogik tar delar av 

organisationsteori men tillsätter en lärteoretisk grund och kan därmed tillföra mer till området. 

Genom att se till människors lärprocesser inom organisationer kan även villkor och processer 

som leder till kompetent handlande utforskas och utvecklas. Organisationer befolkas av 

människor och därmed sker organiserande genom mänsklig påverkan. Författarna (ibid.) 

argumenterar för att organisationer måste handla rationellt för att uppnå sina verksamhetsmål 

och att organiserande av resurser är av vikt för att nå de uppsatta målen, vilket kan ses som 

typiskt organisationsteoretiskt. Genom att inom organisationer ha den medvetenheten, veta vad 

som eftersträvas och utvärdera sina handlingsalternativ kan ett rationellt handlande för att nå 

uppsatta mål upprättas. För att gå in lite djupare i organisationspedagogik förklarar Ohlsson, 

Granberg och Döös (2011:11) forskningsområdet som följande: 

 

Organisationspedagogik studerar organisationer och dessas relation till omvärlden. 

Huvudintresset riktas mot interaktionen mellan individer, grupper och organisatoriska 

enheter, det vill säga pågående processer av organiserande av verksamheten. 

Organiserandet utgör ett samordnande av de resurser och de handlingar som främjar 

eller hindrar organisationen och dess delar att utföra sina uppgifter för att nå uppställda 

mål. I dessa processer är påverkan, maktutövning, lärande och kompetens fyra särskilt 

viktiga begrepp (s.11). 

 

Otto Granberg (2011:339) förklarar att organisationspedagogiken inte har fokus på 

organisationen som objekt utan snarare inriktar sig på de processer av organiserande som finns 

inom verksamheten. Organisationspedagogiken blir användbar då de fyra processer ovan som 

anses vara viktiga kan sökas efter i den här studien. Uppsatsen kommer att utforska de processer 

som finns inom sjukhusets HR-avdelning med fokus på hur arbetet sker för att utveckla och 

behålla sjuksköterskor. Påverkan av HR-avdelningen, kompetens och lärande som utveckling 

och behållning samt maktutövning av utomstående krafter blir delar som studien kan komma 

att koncentrera sig på. Sammantaget är det processer av organiserande som undersöks, precis 

som Granberg poängterade. 

3.3 Human Resource Development 

Human Resource Development är inte en del av organisationspedagogik utan en utveckling av 

pedagogik inom arbetslivet. HRD tar till sig av all utveckling pedagogik har genomgått och 
fokuserar på pedagogiska processer som ett medel för att uppnå och fullgöra organisationers 

mål och uppdrag (Nilsson et al., 2018:36). Dessa liknande tankar finns hos Granberg (2011:18) 

som beskriver Human Resource Management som de frågor som rör anställda. Han menar att 

dessa tankar grundar sig i Human Resources och före det personaladministration. Utifrån den 
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bakgrunden har fokus kommit att hamna på mer än management, hanteringen av personal. 

Development, utvecklande av personalen anses av vikt att ha med i arbetet med 

personalhantering. Som nämndes i inledningen kan HR:s arbete delas in i olika faser. Av 

Granberg (ibid.) delas HRM upp i tre delar och benämns ofta som bemanna, ta hand om 

befintlig personal samt avveckla. Nilsson et al (2018:15ff) förklarar Human Resource 

Development på liknande sätt som Granbergs HRM. De benämner de tre delarna IN, I och UT, 

som blir likvärdiga med bemanna, ”ta hand om” och avveckla.  

 
 Figur 1 – Kompetensförsörjningsprocess (Nilsson et al, 2018:207) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen som benämns som ”ta hand om” eller ”I” är den här studiens fokus. Granberg (2011:18) 

beskriver den fasen av HRM som att med syfte att kompetensutveckla, omplacera, behandla 

löne- och anställningsfrågor ta hand om personalen, medan Nilsson et al. (2018:17) poängterar 

fasens arbete ur HRD-perspektivet som att introducera, utveckla, utvärdera och belöna personal 

för att behålla den.  

3.3.1 Kompetensförsörjning i organisationer 

 

Kompetensförsörjning kan sägas handla om att tillgodose organisationen med rätt kompetens, 

vilket sker med hjälp av IN-I-UT-modellen (Nilsson et al., 2018:207). Den del som främst 

förknippas med kompetensförsörjning är I-delen, som visas ovan. Strategier för att utveckla 

och behålla personal inom organisationer enligt HRD kan bland annat vara att utveckla sina 

push- och pullfaktorer. Dessa kan förklaras som faktorer som attraherar in rätt personal 

(pullfaktorer) och faktorer som får medarbetare att välja att lämna organisationen 

(pushfaktorer). Vad som fungerar för varje organisation är individuellt och därför är arbetet 

med dessa av värde för organisationer att se över (ibid.). Kompetensförsörjning kan även 

beskrivas som planering av sin personal och kompetensutveckling av densamma, vilket kan 

liknas vid ovanstående resonemang (se Granberg, 2011).   

3.4 Sammanfattning 

Studien kan ses luta sig mot olika teorier, men till sist binds alla teorier samman till en form 

som passar för denna studie. Genom att poängtera hur olika former av organisationsteori visar 

vägen till organisationsförändring blir det tydligt att studien har organisationer i fokus, och hur 

delar från organisationsförändring och motivation hjälper till att tolka det material som 

undersöks. Genom att gå stegen vidare till organisationspedagogik blir det användbart att se hur 

processer inom organisationen fungerar. Varje del understödjer arbetet att tolka och förstå 
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studiens material. För att ha praktiska verktyg att jämföra och hantera resultaten blir det av vikt 

att ha med HRD-modellen IN-I-UT samt motivationsmodellen från Alvesson och Kärreman 

(2007:380), som hjälper till att kategorisera och förstå de resultat som studien visar. 

4. Metod  

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

Studien har för avsikt att förstå och skapa ytterligare förståelse kring ett fenomen vilket även 

kan förklaras med att studien tolkar synen på ett problem och därifrån uppnås förståelse. Detta 

är i linje med vad Carl Martin Allwood och Martin G. Erikson (2017:111) urskiljer som 

hermeneutik. Författarna benämner ontologisk hermeneutik som en tradition där tolkning och 

förståelse är av stor vikt för kunskapsbildning, vilket också stämmer överens med denna studie 

(2017:123). Genom att tolka och förstå texter men även informanters kunskap ämnar jag att 

skapa kunskap kring studiens valda fenomen och kan därmed luta studien mot en hermeneutisk 

ansats. 

 

En abduktiv ansats används för att under arbetets gång kunna alternera emellan teori och empiri 

och därmed upptäcka mönster i empirin som med hjälp av teorin kan ge förståelse för 

undersökningens syfte. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2017:13f) anser en abduktiv ansats 

vara gynnande, då en process upprättas där empirin successivt utvecklas genom att teorin 

justeras och utvecklas under arbetes gång. Både ett abduktivt arbetssätt och en hermeneutisk 

ansats fokuserar på förförståelse av teori och fenomenet i sig, vilket påverkar mig som forskare 

då jag med den vetskapen kan ta ställning till min egen förförståelse. Genom att vara medveten 

om det skapar jag möjligheter för mig själv att reflektera kring de mönster jag finner. 

  

Då jag som författare till denna uppsats sedan tidigare är bekant med områden som behandlas i 

studien anser jag det vara av vikt att lyfta medvetenheten kring min förförståelse. Genom att 

anta ett hermeneutiskt perspektiv kan denna förförståelse anses vara en tillgång då 

hermeneutiken menar att utan förförståelse kan vi inte förstå något alls, den går inte att koppla 

bort (Allwood & Erikson, 2017:115). I min roll som student på ”Program med inriktning mot 

personal- och arbetsliv” vid Uppsala Universitet har jag med mig kunskap kring pedagogiska 

processer i arbetslivet, organisationsteori, ledarskap och andra kunskaper inom liknande 

områden. Det visar på en del av den förförståelse som kommer att influera min tolkning av både 

teori och empiri. 

4.2 Metodval 

Uppsatsen ämnar undersöka hur HR-praktikers arbete för att utveckla och behålla befintlig 

kompetens i organisationen ser ut med en personalbrist i grunden. Med hjälp av en fallstudie 

kan fenomenet utforskas på ett djupare plan utifrån en organisation (se Bryman, 2011:73). Då 

den här studien fokuserar på just arbetet inom HR med en personalbrist i grunden, där 

sjukvården agerar exempel delas studien upp i två delstudier, där dokumentanalys är den första 

delstudien och intervjustudien är den andra delstudie. Tillsammans bildar de grund för analys 

och diskussion av valt forskningsområde. Nedan diskuteras de var för sig. 

4.2.1 Dokumentanalys  

För att få en djupare insikt i vad som påverkar HR-praktikers yrkesroll samt fenomenet i stort 
genomförs dokumentanalys av lämpliga dokument. Ahrne och Svensson (2015:157) menar att 
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texter påverkar samhället och bidrar till att forma föreställningar kring samhället och vad som 

är av vikt däri. Delstudie ett kommer att delas upp i två delar, där analys av dokument från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utgör en del och analys av lokala handlingsplaner 

och arbetsmaterial från studiens sjukhus utgör del två. Den första delen riktar sig mot att se 

vilken typ av problembakgrund som motiverar arbetet med behållning och utveckling på 

kommunal- och landstingsnivå och behandlar på så vis fenomenet i fokus. Del två riktar in sig 

på studiens valda undersökningsobjekt och hur organisationen anammar och hanterar de 

riktlinjer och mål som skapats på högre nivå samt vilka förutsättningar och strategier som 

utvecklas för att vara HR till hjälp i sitt arbete. På så vis blir dokumentanalysen mer djupgående 

och hanterar både en teoretisk och praktisk nivå av arbetet med behållning och utveckling av 

kompetens inom organisationer. Valda texter inom dokumentanalysen bearbetas inte för att 

enbart skapa förståelse kring texterna utan texterna i sig ger uttryck för eller påverkar arbetet 

kring behållning och utveckling av personal och är därav av vikt för studien (Se Ahrne & 

Svensson, 2015:175). 

4.2.2 Intervju  

Då uppsatsen bland annat ämnar utforska HR-praktikers uppfattning kring sitt yrkes möjligheter 

och begränsningar blir valet att även intervjua tydligt. Jag avser att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden (se Bilaga 2) är utformad till att kunna besvara 

studiens frågeställningar, med en öppenhet för möjligheten att frågorna kan leda åt annat håll 

än beräknat (Bryman, 2011:415ff). Guiden delas in i tre övergripande teman med några 

underfrågor som kan hjälpa till om intervjun stannar av. 

 

Med intervjun som redskap avser jag att utforska hur HR-praktiker upplever sina möjligheter 

och begränsningar utifrån organisationspedagogikens bild av Human Resource Development 

(se Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009:108). Genom att nå ökad kunskap om informanternas 

uppfattning kan jag uppfatta hur praktiken fungerar gentemot teorin, som Nilsson et al. 

(2018:38) menar inte samverkat så väl som de kunnat. 

4.2.3 Kombinering 

Genom att kombinera dessa två metoder i studien skapas möjligheten att se till ett fenomen på 

övergripande nivå samt att se till hur en specifik organisation tar tillvara på kunskap och 

kompetens, både genom det grundläggande arbetet inom organisationen och individers syn på 

arbetet samt dess möjligheter och begränsningar.  

4.3 Urval  

4.3.1 Dokumentanalys 

Dokumentanalysen gäller i första delen Sveriges Kommuner och Landstings Hälso- och 

sjukvårdsrapport 2018 – kapitel 11, Personal- och arbetsgivarfrågor samt Sveriges Kommuner 

och Landstings Använd kompetensen rätt – kapitel ett och två, Fullt fokus på 

kompetensförsörjning samt Använd kompetensen rätt (2018). Dessa två dokument benämns 

som policydokument på nationell nivå i kommande analys och diskussion. Dokument från 

studiens sjukhus blir den andra delen och består av dokumenten Kompetensförsörjnings-

processen, Verksamhetsplan kompetensförsörjning, Kommunikationsplan för kompetens-

planering samt Kompetensplanering och kompetensstegar, som även benämns lokala 

handlingsplaner och arbetsmaterial.  
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Policydokumenten söks fram samt samlas in med hjälp av internet, och med en grundförståelse 

i det problem jag avser undersöka. De lokala handlingsplanerna och arbetsdokumenten delges 

mig av mina informanter.  

 

Alan Bryman (2011:489) lyfter fyra bedömningskriterier som ursprungligen kommer från John 

Scott, som hanterar dokuments kvalitet. Dessa kriterier blir av vikt vid urval av texter då jag 

vill analysera dokument med relevans för studien. De fyra kriterierna och studiens förhållning 

till dem är: 

1. Autenticitet – dokumenten kommer dels från SKL, vars ursprung blir tydligt och lätt att 

granska samt från den organisation jag undersöker och är del av deras dagliga dokument vilket 

visar på dess äkthet. 

2. Trovärdighet – då det är ett arbetsmaterial skapat av individer kan det finnas felaktigheter 

men inte till den nivå att de inte blir användbara då studiens intresse är HR-praktikers arbete 

och underlag. Policydokumenten kan ses som trovärdiga med en nypa försiktighet som alltid 

krävs när man behandlar skildringar av verkligheten. 

3. Representativitet – detta material kan ses som typiskt för sitt område, vilket får mig att anse 

att det är representerbart för liknande arbetssituationer. 

4. Meningsfullhet – materialet är skapat för att kunna arbeta utifrån och dra kunskap ifrån, vilket 

gör det meningsfullt för studiens syfte samt syftet det skapades för. 

 

Jag har använt mig av dessa fyra kriterier för att se att de dokument jag tänkt mig fyller studiens 

syfte och är lämpliga dokument. Efter att ha jämfört dem mot kriterierna känner jag mig säker 

på att de är användbara i studien, ur en kvalitetsaspekt. 

4.3.2 Intervju 

Ett målinriktat urval har använts då jag utifrån studiens tanke hade en klar bild över vilka 

informanter som skulle vara relevanta (Bryman, 2011:434). Med hjälp av en personlig kontakt 

tillfrågades valda informanter via mejl om de ville vara del i studien, vilket alla tre tackade ja 

till. Då jag valt att genomföra en fallstudie kände jag mig nöjd med tre informanter från 

organisationens HR-avdelning, speciellt som att studien även består av dokumentanalys. 

Bryman skriver att kvalitativ forskning ständigt möter problemet om hur många som behöver 

intervjuas och landar i att studien bör nå datamättnad, alltså att det inte uppkommer några nya 

data med nya informanter (2011:436). Jag upplever att datamättnad uppnås i studien då jag 

blandar två datametoder. 

4.3.2.1 Provintervju 

För att försäkra mig att intervjuguiden för intervjuerna fungerar som planerat, samt att frågorna 

kan besvaras utan att misstolkas utfördes en provintervju. Provintervjun genomfördes med en 

bekant inom samma form av organisation. Under intervjun uppkom några frågetecken vilket 

ledde till att vissa frågor utvecklades.  

4.5 Genomförande intervju 

Vid planering av genomförande tillämpades Göran Ahrne och Peter Svenssons (2015:42) tankar 

om att skapa bästa möjliga intervjusituation. Genom att utföra intervjuerna på informanternas 

arbetsplats kunde jag dels underlätta för dem och därmed öka troligheten att informanterna vill 

medverka i studien, och dels kunde jag genomföra intervjun i deras arbetsmiljö, vilket skapade 
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en trygghet för dem. Då fokus låg på deras yrkesroll, snarare än individens uppfattningar blev 

denna punkt extra viktig att ta hänsyn till. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:150) 

användes vid förberedelse inför intervjuer. Författarna ger förslag både kring hur en intervjuare 

skapar bästa förutsättningarna samt tankar att ha med kring hur frågor kan ställas. Genom att 

vara strukturerad i mitt material, i ämnet och i upplägget av intervjun ökar sannolikheten att 

frågorna får relevanta svar. Med hjälp av ett vänligt och samtidigt tydligt förhållningssätt genom 

intervjun skapar jag rätta klimatet och möjligheterna att få informanterna att vilja och kunna ge 

relevant information. Genom att föra stödanteckningar och med hjälp av minnet kunde jag 

uppnå vad författarna refererar till som minnesgod, då jag igenom intervjuerna kunde hitta 

samband och be dem utveckla vissa diskussioner samt knyta samman saker som sagts. Inom 

intervjuguiden utvecklades frågorna till att hållas korta och enkla, så att de varken ska vara 

svåra att förstå eller följa med i. En punkt jag upplevde som viktig att följa men som inte ses i 

intervjumallen var aspekten att våga vara tyst och vänta in ett svar. Kvale och Brinkmann 

(2009:151) poängterar att tystnaden skapar möjligheter för informanten att tänka och associera 

och därmed nå betydelsefull information. Dessa aspekter har varit del i skapandet av 

intervjumallen likaväl som genomförandet av intervjuerna. 

4.6 Intervjumaterial 

Informant A har grund som sjuksköterska och har arbetat i flera år. Hen har varit aktiv inom 

olika utvecklings- och förändringsarbeten vid andra sjukhus innan sin roll som processledare 

vid Sjukhus X. 

 

Informant B har grund som sjuksköterska och har även erfarenhet av chefsarbete. Efter flera år 

som sjuksköterska och ännu några år som chef öppnade rollen som processledare/HR-specialist 

upp sig. 

 

Informant C började som konsult på rekryteringscenter, för att sedan utvecklas till 

rekryteringsadministratör och numera teamleader, med medarbetaransvar och även 

huvudansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen. 

 

Samtliga tre informanter arbetar vid Sjukhus X som är beläget i ett större län med flera 

kommuner och relativt hög befolkningstäthet. Intervjuerna blev i samlad tid 2 timmar och 32 

minuter. Intervjuerna transkriberades och det samlade materialet blev 28 sidor med Times New 

Roman storlek 12, enkelt radavstånd. 

4.7 Bearbetning och analys 

Studien lutar sig mot både dokumentanalys och intervjuer. Analysen av dem kommer att ske i 

etapper där den första dokumentanalysen ligger till grund för den andra, vilket skapar grund 

för intervjuerna. Tanken med det upplägget är att policydokumenten kommer skapa de ramar 

som analysen förhåller sig till. Utifrån vad som anses viktigt på den mer samhälleliga nivån 

blir det tydligt vad som ska sökas efter i handlingsplanerna och arbetsmaterialet. Dessa två 

skapar sedan grunden för vad för samband, begrepp och diskussioner som ska sökas efter och 

analyseras i intervjuerna. På det viset blir det en övergripande nivå kring det fenomen som 

studien behandlar, som sedan tydligt går att följa ner på organisations och HR-praktikers nivå 

utifrån intervjuerna. De tre delarna bygger på varandra och knyts samman. 
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4.7.1 Dokumentanalys 

Dokumentanalysen delas in i två delar, där del ett behandlar policydokumenten från SKL och 

del två behandlar de handlingsplaner och det arbetsmaterial som delgivits från den undersökta 

organisationen. 

 

I dokumentanalysen av policydokumenten inspireras jag av Carol Bacchis (2009:x, 1) tankar 

kring olika styrande policys och specifikt analyser av policydokument. Bacchis utgångspunkt 

är att alla problem (oftast samhälleliga problem), liksom deras lösningsförslag, inte existerar av 

sig själva oberoende av betraktaren. Istället är de socialt och politiskt konstruerade genom ord 

och olika sätt att klä för- och motargument i en viss språkdräkt. Annorlunda uttryckt finns inte 

problemen där ute, redo för oss att upptäcka; vad vi istället kan upptäcka är hur problem 

representeras och hur deras lösningsförslag läggs fram. Dessa problemrepresentationer kan 

forskaren synliggöra genom analyser av dokument.  

 

Bacchis analysmodell What´s the Problem Represented to be? (förkortas WPR) har fått stor 

spridning inom samhällsvetenskaplig forskning. Inspirationen från Bacchis arbete kommer i 

den här studien att bli synlig främst i första delen av delstudie ett, som utgörs av en analys av 

policydokument. Analysen bygger på tanken att en förutsättning för att förstå hur nationella 

policyer fungerar styrande för sjukvårdsorganisationers lokala verksamheter är att undersöka 

de problemrepresentationer som finns inbyggda i specifika policyförslag – i detta fall förslagen 

att utveckla kompetensförsörjningen till att vara hållbar och långsiktig (Hälso- och 

sjukvårdsrapport 2018) samt att möta de ökande behoven av välfärdstjänster med hjälp av att 

använda medarbetares kompetenser på rätt sätt (Använd kompetensen rätt, 2018), olika former 

av kompetensutvecklingsstrategier. Utifrån detta tankesätt bär kompetensutvecklings-

strategierna på både explicita och implicita föreställningar om sjukvårdens problem och hur 

dessa problem ska lösas (Bacchi, 2009:xii, 1). Kompetensutvecklingsstrategierna som 

presenteras som ”lösningar” på sjukvårdens problem är därmed inte objektiva utan härbärgerar 

underliggande antaganden, värderingar och prioriteringar av vad som ska lyftas och vad som 

ska tystas. Bacchi (2009:1) menar att det är av stor vikt att se till hur problem representeras 

eftersom representationen lägger grunden till hur problemet bemöts och hanteras. 

 

Sammanfattningsvis tar policydokumenten inte upp och adresserar ett ”objektivt” problem; de 

representerar ett problem genom att argumentera för en särskild ”lösning”. Enligt Bacchis 

tankesätt kommer lösningar alltså först, dvs det finns något vi önskar förändra eller 

implementera och utifrån dessa strävanden konstrueras problemet som de valda lösningarna är 

bra för. Bacchis WPR-modell centreras kring sex analysfrågor som gemensamt erbjuder en 

djupgående analys av policydokument ur olika aspekter (2009:xii, 2ff). I studien är det främst 

av intresse att identifiera vilka underförstådda problemrepresentationer som målas upp i SKL-

dokumenten, vilket gör att jag lutar mig mot hennes första fråga, samt väljer att inte gå vidare 

med en djupare analys än så, då andra frågor behandlar områden som inte är i mitt fokus. De 

två sammanhörande frågorna som används i analysen är: Vilka är problemen som 

policydokumenten avser lösa? Vilka är de underliggande antagandena som dessa problem 

bygger på? 

 

Del två av dokumentanalysen, analysen av handlingsplaner och arbetsmaterial kommer att 

behandlas utifrån uppkomna problemrepresentationer och analyseras kring hur organisationen 

tagit till sig dem och valt att tolka dem. Detta arbetssätt har likheter med kvalitativ 

innehållsanalys, då jag kommer att söka efter specifika teman eller kategorier som har koppling 

till den tidigare analysdelen (Bryman, 2011:505). Härigenom länkas den första empiriska 
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delstudien samman med den andra. Den andra empiriska delstudien behandlas utifrån hur en 

specifik organisation med kunskapen från policydokumenten hanterar arbetet med 

handlingsplaner och arbetsmaterial utifrån ett HR-perspektiv. Under analys av del två, 5.2, 

uppkommer former av motivation som även tas upp från tidigare forskningen och för att kunna 

analysera det resultatet så bra som möjligt utvecklas studiens teoretiska ramverk till att behandla 

även motivation, vilket ses i 3.1.2 Organisationsförändring och motivation. 

 

4.7.2 Analys av ntervjuer 

Utifrån de två dokumentanalyserna uppkommer vissa sammanhang, teman, begrepp och 

situationer vilka kommer att ligga till grund för analysen av intervjuerna. Ahrne och Svensson 

(2015:220) diskuterar en möjlig analysform av insamlat material som att sortera, reducera och 

att argumentera kring materialet, och det sammanfattar tydligt studiens valda analysmetod av 

intervjuerna. Då det skapas en grund med hjälp av dokumentanalyserna blir denna analysform 

lämplig. Genom att starta med att skapa en ordning och struktur i materialet blir arbetet att 

analysera smidigare. Här söks intervjuerna igenom för att finna likheter likväl som olikheter 

med det resultat som uppkommit av dokumentanalysen. Begrepp som verkar återkomma och 

teman som kan ses återkomma i intervjumaterialet tas tillvara på. Varje del av intervjumaterialet 

som kan kopplas samman med dokumentanalyserna struktureras fram. Genom att sålla och 

beskära materialet minskar risken att ytligt analysera för många aspekter och istället välja ut 

och analysera sådant väsentligt för studien. Materialet sammanställs till att behandla de teman 

som återkommer ofta och begrepp och situationer som har likheter genom allt analysmaterial 

fokuseras medan fynd av mindre storlek sållas bort. Genom att slutligen argumentera kring 

studiens fynd utifrån teori och tidigare analyser stärks studiens bidrag inom forskningsvärlden. 

Med andra ord läses och kommenteras intervjumaterialet flera gånger och kodas därefter utifrån 

uppkomna problemrepresentationer, teman och kategorier från tidigare dokumentanalys samt 

med valda teoretiska utgångspunkter i studien. 

4.8 Tillförlitlighet 

I dagens forskningssamhälle blir det mer och mer vanligt att kvalitativa studier värderas utifrån 

andra kriterier än de som vanligtvis har använts, de som idag anses bedöma kvantitativa studier 

bättre. Det alternativa kriteriet den här studien vilar sig mot benämns tillförlitlighet (Bryman, 

2011:352f).  

 

Tillförlitlighet delas in i fyra underkategorier, vilka redogörs och kopplas till uppsatsen. 

Kategorin Trovärdighet uppnås genom att studien använt sig av mer än en datakälla, nämligen 

intervju och dokumentanalys. Eftersom flera källor har använts närmar sig studien i högre grad 

en trovärdig beskrivning av den sociala verklighet som studerats. Detta benämns ofta som 

triangulering. För att ytterligare öka trovärdigheten kunde respondentvalidering använts. Då 

hade informanterna fått möjlighet att läsa igenom allt material med syfte att få bekräfta att jag 

uppfattat dem rätt. I mån av tid valdes att endast använda triangulering för att säkerställa 

trovärdigheten. Överförbarhet kan sägas vara likvärdig med extern validitet och behandlar 

studiens möjlighet att generalisera resultaten till andra organisationer eller miljöer. Då jag utfört 

en fallstudie blir resultaten inte lika överförbara som andra studieformer. Studiens resultat är 

sprungna från en organisation, men eftersom fokus ligger på ett fenomen som har likheter att 

finna inom andra organisationer är inte resultatet omöjligt att överföra till andra miljöer, så 

länge vetskapen finns att studien inte hävdar att resultaten fungerar var som helst. Studien har 

uppnått hög pålitlighet genom att vara tydlig och genomskinlig, genom att skapa en fullständig 

och åtkomlig redogörelse av alla faser inom forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och 



22 

 

konfirmera resultatet uppnås genom att i så hög mån möjligt förhålla mig objektiv och inte låta 

värderingar påverka utförande eller slutsatser. I studiens början lyftes att min förförståelse 

skulle finnas med genom uppsatsen, vilken blivit del i tolkning och bearbetning. Däremot har 

värderingar inte påverkat resultaten, utan största möjliga objektivitet har använts (Bryman, 

2011:77;354f). Detta har genomförts genom att se tillbaka till och utvärdera gjorda val under 

studiens gång för att försäkra mig om att just värderingar inte spelat in i hur valen har 

genomförts eller resultat har tolkats.  

4.9 Etiska överväganden 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:78f) anser att etiska frågor uppstår i varje aspekt av 

intervjuforskning, då det är privata liv som offentliggörs. Eftersom studien snarare behandlar 

yrkesroll än privatliv anser jag inte att studien kantas av etiska problem på samma nivå, men 

jag förhåller mig ändå till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). För att följa 

informationskravet var följebrevet noga med att tydliggöra studiens syfte, informanternas 

valfrihet att delta samt att de när som helst kan ändra sig och hoppa av. I följebrevet försäkrades 

också att uppsatsen strävar efter största möjliga konfidentialitet och att resultaten endast ämnas 

användas i forskningsändamål, vilket medför att studien även uppnår konfidentialitet- och 

nyttjandekravet. Genom mejlkontakt efter följebrevet fick de möjlighet att meddela om de ville 

delta eller inte vilket följer samtyckeskravet. Även vid intervjutillfället återberättades studiens 

syfte, informanterna fick information om att de närsomhelst hade möjlighet att avbryta intervjun 

och de fick ännu en chans att ge samtycke till vidare inblandning i studien. 

 

Då uppsatsen är en fallstudie har även åtgärder tagits för att behålla konfidentialitet kring 

individer och organisation, vilket kan räknas in under de etiska överväganden som gjorts under 

arbetets gång. Insamlade data har förvarats så att inte obehöriga har tillträde till den och 

transkriberat material har kodats så att inte namn och data finns på samma plats, i enlighet med 

Brymans tankar kring informationsskydd (2011:133). 

4.10 Reflektion över metod 

Det finns alltid möjlighet att reflektera kring alla val gjorda och fundera hur det sett ut med 

andra val. Det område jag utforskar exemplifieras av sjukhuset men syftar till att representera 

fenomenet i stort då det är kunskapen kring arbetet som är i fokus, snarare än det specifika 

sjukhuset. Det finns flera möjligheter som hade satt studien i andra riktningar och därmed fått 

fram andra metodval. Ett sätt hade varit att se till flera sjukhus och sedan utifrån en jämförelse 

utforska hur arbetet ser ut. Valet att göra en fallstudie av ämnet anser jag hjälpa mig nå en 

djupare förståelse istället för att ytligt betrakta flera organisationer, vilket risken annars blivit 

med den tidsbegränsning som finns. Även möjligheten att fokusera mer på hur krisen påverkar 

sjukhuset finns, där arbetet på sjukhuset hade blivit studiens stora fokus. Det valet gjordes 

utifrån intresse då jag som blivande HR-praktiker ser en större vinning i att utforska ett 

problemfenomen som existerar i flera yrken, än att begränsa mig till ett yrke. Så som studien är 

upplagd ser jag möjligheter att överföra studiens resultat till andra organisationer. 

 

Andra reflektioner som uppkommit under arbetet med studien är att de val och reflektioner som 

gjorts är gjorda av mig, med min förförståelse kring ämnet. Det kan vara av värde att reflektera 
kring hur det har påverkat studien. Detaljer som hur jag analyserar både text och intervjuer blir 

påverkade men även hur intervjuerna gått till från början och vad för följdfrågor som ställs 

påverkas av min förförståelse och vad jag finner intressant att utforska vidare. En annan 

forskare med annan förförståelse kan mycket väl ha valt andra undersökningsmöjligheter vilket 
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i slutändan hade påverkat resultaten. Jag har varit medveten om den förförståelse jag har och 

valt att inte låta den leda mig, men heller inte ignorerat den, vilket jag hoppas varit tydligt i de 

val jag behandlat ovan. 

5. Resultat och analys 

Resultat och analys kommer att presenteras steg för steg, med början kring policydokumenten. 

Det är resultaten från policydokumenten som skapar grunden för dokumentanalysen kring 

handlingsplaner och arbetsmaterial, och därifrån är det dess gemensamma resultat som bildar 

grund för analysen av intervjumaterialet. Dokumentanalyserna utgör delstudie ett och skapar 

därmed grunden för delstudie två, som är intervjustudien. Tillsammans utgör de en helhetsbild 

av uppsatsens studie, det är dock av värde att förklara den uppdelning som sker under analysen. 

5.1 Policydokument 

Policydokumentanalysen grundar sig på två dokument från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Det första, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 (SKL, 2018a) adresserar aktuella personal- och 

arbetsgivarfrågor. Det andra dokumentet, Använd kompetensen rätt (SKL, 2018b) lyfter hur 

kompetensförsörjning behövs för att använda kompetens rätt. Det är Carol Bacchis (2009) 

tankar samt den valda fråga som jag lutar analysens första del mot. Vilka är problemen som 

policydokumenten avser lösa? Vilka är de underliggande antagandena som dessa problem 

bygger på? Vid analys av policydokumenten blir studiens första frågeställning aktuell. 

Informationen som delges med hjälp av policydokumenten syftar till att ge organisation, 

arbetsgivare och personal möjliga redskap att hantera de situationer som målas upp. Vilka 

problemrepresentationer samt potentiella redskap som blir användbara blir därför av intresse. 

5.1.1 Problemrepresentation 

I analysen av policydokumenten framträder en problembild som kommunicerar att 

demografiska förändringar medför att hälso- och sjukvårdens arbetsgivare behöver öka antalet 

anställda med drygt 40 000 personer fram till och med år 2026 (Hälso- och sjukvårdsrapporten 

2018 [SKL], 2018a:48), om ingen utveckling av befintliga arbetssätt och arbetsroller sker. 

Situationen som sjukvårdens kompetensförsörjning står inför benämns 

”rekryteringsutmaningen” (SKL, 2018a:48). Den idag rådande arbetskraftsbristen inom hälso- 

och sjukvården medför, enligt denna problemrepresentation, att en strategi som fokuserar enbart 

på nyrekryteringar vore otillräcklig för att möta befolkningens ökade och förändrade behov av 

välfärdstjänster. En viktig del i problemrepresentationen handlar om att kommuner, landsting 

och regioner idag har ineffektiva arbetssätt och utnyttjar digitaliseringens möjligheter i för låg 

utsträckning. Vidare behöver de utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över 

yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning (Använd kompetensen 

rätt, [SKL] 2018b:11). 

5.1.2 Underliggande antaganden 

De underliggande antaganden som den ovan återgivna problemrepresentationen bygger på är 

flera. Bland de mest tongivande är, som ovan nämndes, att vårdens arbete inte fullt ut har följt 

med i de förändringar som skett inom vårt samhälle och att det behövs extra insatser för att nå 

dit. Om inga ändringar sker kommer de demografiska förändringarna skapa stor brist på hälso- 

och sjukvårdspersonal i framtiden (SKL, 2018a:48). Vidare lyfts strategin att använda inhyrd 

personal, dock beskrivs den som en mindre bra lösning på personalbrist och även som en extra 



24 

 

kostnad för organisationerna (SKL, 2018a:49). Det framkommer att det finns en strävan att nå 

ett oberoende av inhyrd personal, vilken kan översättas med att det är tid att börja arbeta för att 

behålla den befintliga personalen istället för att ersätta den med inhyrd. Med den senare 

diskussionen blir det tydligt att inhyrd personal idag behövs för att täcka upp inom vården och 

med detta bekräftas en redan rådande personalbrist.  

 

Som problemrepresentationen förmedlar i det tidigare avsnittet är nyrekryteringar inte en 

tillräcklig lösning. Ett underliggande antagande är att kompetensförsörjningen även måste ”vara 

långsiktig och anpassad till förändringar i befolkningens behov av sjukvård” (SKL, 2018a:48) 

Genom att anpassa arbetssätten inom hälso- och sjukvården till nya mål kan följaktligen såväl 

medarbetare som verksamheten utvecklas och resurserna kan användas mer effektivt. 

Policydokumenten slår därmed fast att det krävs åtgärder för att använda kompetensen bättre 

(SKL, 2018a:48–50; SKL, 2018b:10, 14). 

 

Arbetet med ett enkätverktyg för ”hållbart medarbetarengagemang” beskrivs som en av flera 

åtgärder (2018a:49). Enkätverktyget erbjuder möjligheter för medarbetaren att utvärdera sin 

arbetsplats med fokus på organisationens och chefers förmåga att skapa förutsättningar för, 

tillvarata samt upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Det beskrivs inte varför denna 

möjlighet skapats men genom detta arbete möjliggörs en grund till förbättringsarbeten som kan 

öka medarbetares vilja att stanna kvar inom en organisation. Det diskuteras hur arbetet kring 

anställningsförhållanden är av vikt för att behålla och utveckla personal. Hälso- och 

sjukvårdsrapporten 2018 poängterar att flera landsting och regioner har uttalade politiska mål 

att erbjuda sina medarbetare så attraktiva anställningar som möjligt (SKL, 2018a:50), vilket 

visar på redan tagna åtgärder.   

 

Lösningen springer ur de underliggande antagandena: genom att förändra de rådande 

arbetssätten, att utnyttja digitaliseringen och satsa starkare på kompetensutveckling och 

bildning kommer situationen att rätas upp. Denna lösning argumenteras fram genom 

diskussionen att nyrekryteringar är otillräckliga; det är alldeles för stora mängder resurser som 

kommer att behövas vilket inte är möjligt att rekrytera in. Därför blir det ännu viktigare att 

behålla och utveckla personalen som finns, också kallat Rätt kompetens på rätt plats (SKL, 

2018b:11, 14; SKL, 2018a:48). Med hjälp av att se till att all personal arbetar där deras 

kompetens ligger, att sjuksköterskor och undersköterskor arbetar med uppgifter som kräver 

sjukvårdskompetens och att den vårdnära servicen genomförs av lämplig personal, ska varje 

individ känna att de kan utvecklas i sina roller och att deras kompetens blir tagen på allvar 

samtidigt som kvaliteten i hälso- och sjukvården säkras. Med denna diskussion lyfts tanken att 

yrkesroller ska ses över, konkretiseras och även möjligheten för nya roller ska skapas, så att än 

fler kompetenser kan dras nytta av (SKL, 2018a:14ff). 

5.1.3 Frågeställning ett 

För att återknyta till frågeställning 1.) Vad för typ av problembakgrund föranleder HR-

praktikers arbete med behållning och utveckling av sjuksköterskor i organisationen? kan dessa 

dokument visa på hur kommuner och landsting tar personalbristen och dess framtida utveckling 

på allvar samt att det arbetas fram riktlinjer att förhålla sig till. Analysen av dessa två dokument 

visar att kompetensförsörjning inom organisationerna tillskrivs ännu större vikt när 

personalbristen förväntas öka de kommande åren. Just den förväntade ökningen av behovet av 

kompetent personal kan ses som den stora problembakgrunden i SKL:s dokument och deras 

lösningsförslag lägger grunden för hur organisationer bör arbeta för att undvika problematiken 

i framtiden. 
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Kompetensbehov          Kompetensplan     Attrahera            Uppföljning 

Kartläggning       Rekrytera            Utvärdering 

Kompetensgap       Behålla och utveckla 

       Avsluta 

5.2 Arbetsmaterial och handlingsplaner 

I den här delen av dokumentanalysen blir Sjukhus X handlingsplaner och arbetsmaterial 

Kompetensförsörjningsprocessen, Verksamhetsplan kompetensförsörjning. Kommunikations-

plan för kompetensplanering samt Kompetensplanering och kompetensstegar av värde. Utifrån 

tidigare analys, studiens teoretiska utgångspunkt samt frågeställning två leds denna analys 

framåt. De lösningar på den kommande arbetskraftsbristen som tidigare analys kom fram till 

var bland annat hur behållning av existerande kompetens inom organisationer kan ske. Genom 

att förändra de rådande arbetssätten, att utnyttja digitaliseringen och satsa starkare på 

kompetensutveckling och bildning kan bristen hållas under kontroll. Det blir av intresse att se 

hur dessa lösningar anammas och tolkas av Sjukhus X. 

5.2.1 Förändring av de rådande arbetssätten 

Sjukhus X kompetensförsörjningsprocess följer en tydlig mall, där HRD-modellen IN-I-UT blir 

synlig (Nilsson et al., 2018:207). Sjukhusets modell är i fyra delar som bygger på varandra, 

vilket blir tydligt i nedanstående sammanfattning av modellen: 

 

Kompetensanalys – Kompetensplanering – Genomförande – Uppföljning  

 

 

 

 
(Egen tolkning utifrån Kompetensförsörjningsprocessen, 2018) 

Modellen åskådliggör hur kompetensförsörjningsarbetet går till från första steg till 

uppföljningen, hur arbetet sedan ska fortgå. Inledningsvis sker en kartläggning av kompetenser 

och eventuella brister. Därefter skapas en planering kring hur arbetet ska gå vidare och hur 

kompetenser ska kunna utvecklas. Sedan sker Genomförande-fasen som diskuteras nedan. 

Avslutningsvis sker uppföljning och utvärdering kring arbetet. Efter utvärderingen börjar allt 

om från början för att alltid hållas aktuellt och säkerställa att kompetensförsörjningen alltid 

pågår (Kommunikationsplan för kompetensplanering, 2018).  

 

Ovanstående modell kan sägas använda de två första stegen för att nå fram till vad HRD-

modellen IN-I-UT behandlar (se s.15), och den fjärde delen utvecklar innehållet och skapar 

möjligheterna för ett hållbart arbetssätt. Genom att analysera och kartlägga de behov 

organisationen har och skapa en hållbar plan målas förutsättningarna upp för vilka som önskas 

attraheras och rekryteras. Policydokumenten slog fast att sjukvården behöver satsa hårdare på 

kompetensutveckling och bildning, vilket blir aktuellt inom delen Genomförande – Behålla och 

utveckla som kan sägas vara uppbyggd som I-fasen i HRD-modellen (Nilsson et al., 

2018:211ff).  

 

Kompetensplanering och kompetensstegar (2018) tydliggör hur organisationen arbetar med 

kompetensstegar för alla yrken, däribland sjuksköterskor, för att tydligt visa vad som förväntas 

av medarbetarna. Stegarna syftar även till att visa på möjligheter inom yrket, vilket Nilsson et 

al. (2018:211) benämner som möjliga pull-faktorer. Författarna lyfter att en tydlig 

karriärutveckling, så som kompetensstegar kan anses vara, skulle kunna vara en sådan pull-

faktor som får individer att vilja stanna kvar inom sin organisation.  

 



26 

 

I linje med Sveningsson och Sörgärdes (2007:255ff) tankar kring framväxande 

organisationsförändringar, som poängterar organisationers löpande anpassning till den 

föränderliga omgivningen, arbetar Sjukhus X med att förändra de rådande arbetssätten. Sjukhus 

X har utvecklat sitt arbete kring kompetensförsörjning för att förbättra arbetet med att utveckla 

och behålla personalen inom organisationen. Deras verksamhetsplan (Verksamhetsplan 

kompetensförsörjning 2018) tydliggör målen för det senaste året, som varit att komma framåt i 

implementeringsarbetet av den fortfarande relativt nya kompetensförsörjningsmodellen. Men 

fokus läggs även på att förvalta det som hittills har skapats vilket visar på organisationens fokus 

på hållbart arbete. Ohlsson, Döös och Granberg (2011:31) argumenterar för hur organisationer 

måste handla rationellt för att uppnå sina verksamhetsmål och att organiserande av resurser är 

av vikt för att nå de uppsatta målen. Sjukhus X hållbarhetsarbete kan ses som ett rationellt 

arbetssätt och genom arbetet med kompetensförsörjningen organiserar de sina resurser för att 

uppnå målet med att erbjuda högkvalitativ vård. Det aktiva förvaltningsarbetet går att läsa 

ytterligare om i flera av dokumenten. Det lyfts bland annat i deras Kommunikationsplan för 

kompetensplanering (2018) att informationen kring arbetet ska förvaltas kontinuerligt för att 

inte vara en förändring enbart för stunden utan ett levande arbetssätt. Det skrivs även fram i 

dokumentet Kompetensplanering och kompetensstegar (2018) att varje del av sjukhuset ska 

ägna tid åt utvärdering och uppföljning; både på lokal nivå, tillsammans med HR-praktiker och 

sedan i gemensamma grupper från olika sjukhus inom landstinget. Genom att skapa starka och 

tydliga dokument ökar möjligheten att materialet blir användbart och uppfyller sitt syfte, vilket 

kan kopplas till rationalitetsbegreppet vars slutsyfte är att nå uppsatta mål (Ohlsson, Döös & 

Granberg, 2011:31).  

5.2.2 Ökad digitalisering 

I Kommunikation för kompetensplanering (2018) förklaras att kompetensförsörjningsarbetet för 

in alla organisationens kompetenser i en digital modell, som är lika genom hela landstinget. 

Genom att skapa en gemensam plattform för hela landstinget blir det tydligt hur 

policydokumentens lösningsförslag att utnyttja digitaliseringen blir levande och användbart 

inom organisationerna. Kompetensförsörjningsarbetet anses även nå högre dimensioner 

gemensamt än om varje sjukhus skulle arbeta efter egna modeller, bland annat blir det lättare 

för landstinget att utvärdera kompetensförsörjningen då alla granskas efter samma villkor 

(Kommunikationsplan för kompetensplanering, 2018). Verktyg skapas för chefer och HR-

praktiker att arbeta efter för att fullgöra arbetet med att registrera alla medarbetares kompetenser 

i modellen samt för arbetet med att kontinuerligt hålla efter och utveckla medarbetarna. När 

alla medarbetare inom alla yrken på sjukhuset finns i den digitala modellen blir utvecklings- 

och uppföljningsarbetet smidigare, tydligare och mer lättarbetat, både för medarbetarna själva 

och för chefer och HR-praktiker (Kommunikationsplan för kompetensplanering, 2018). Det kan 

ses gå i linje med policydokumentens önskan att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvården.  

 

I arbetet att föra in varje medarbetares kompetenser i den digitala modellen krävs att 

organisationen vet vilka kompetenser som faktiskt behövs. Detta gör organisationen genom att 

skapa roller. Dessa roller ska vara specifika för vad som fordras inom olika avdelningar och 

medarbetarna får sedan utbilda sig upp till den roll som krävs. Det är utifrån dessa roller som 

kompetensstegen är uppbyggd (Kompetensplanering och kompetensstegar, 2018). I analysen 

av policydokumenten uppkom tankar kring att yrkesroller bör ses över och att möjligheten för 

nya roller ska skapas. Arbetet med roller och kompetensstegens grund kan ses vara ett direkt 

arbete utifrån policydokumentens idéer vilket ytterligare visar hur organisationen lutar sig mot 

de dokument som SKL skapat. 
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5.2.3 Starkare satsning på kompetensutveckling och bildning 

Det arbete som sker med kompetensförsörjningsmodellen och kompetensstegen visar på den 

starkare satsningen som sjukhuset genomför. Nilsson et al (2018:207) visar i HRD-modellen 

hur det är av vikt att utveckla och belöna medarbetare för att ha en chans att behålla dem. Genom 

att erbjuda rollutveckling, specialistsjuksköterskeutbildning, möjlighet att klättra på 

karriärstegen och genom tydligheten i att, tillsammans med sin chef, kunna följa sina egna steg 

försöker Sjukhus X följa tankarna kring starkare satsning. Jon Ohlsson, Otto Granberg och 

Marianne Döös (2011:11) poängterar några viktiga begrepp för att organisationer ska kunna nå 

uppsatta mål, sett ur ett organisationspedagogiskt synsätt. Det arbete Sjukhus X genomför kan 

visa på hur de arbetar med begreppen. Påverkan kan ses i arbetet mellan chefer och medarbetare 

som planeras av HR-praktikerna, hur medarbetarna har möjlighet att påverka sin roll samtidigt 

som cheferna har möjlighet att påverka vilka roller som krävs på avdelningen. Maktutövning 

kan ses i den hierarki som ändå måste finnas inom sjukvården där medarbetaren svarar till 

chefen och chefen tar direktiv från HR-praktikerna. Lärande är grunden i vad hela 

kompetensförsörjningsprocessen handlar om, ett lärande för att nå en högre nivå, skapa 

patientsäker vård och utveckla både individ som organisation. Inom det arbetet blir även 

begreppet kompetens synligt, då det är individers kompetens som ska utvecklas.  

5.2.4 Frågeställning två 

För att återknyta till frågeställning 2.) Vilka förutsättningar och strategier utvecklas för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för HR-praktikers arbete med behållning och utveckling av 

sjuksköterskor? blir det tydligt hur policydokumenten skapar grunden för Sjukhus X fortsatta 

arbete. I det arbetet framkommer hur organisationen genom kompetensstegar, utbildningar och 

utvecklingsmöjligheter som skapats i handlingsplanerna och arbetsdokumenten, är de 

förutsättningar och de möjliga strategier som HR har att stå på i sitt arbete. 

Utvecklingsmöjligheter som erbjuds är bland annat rollutveckling och därmed möjlighet att 

klättra på kompetensstegen. Tydligt blir det även att policydokumentens lösningsförslag har 

anammats av organisationen i deras handlingsplaner och arbetsmaterial. Alveson & Kärreman 

(2007:357) gör skillnad på tre former av motivation, som alla tre kan synas i ovanstående 

analys. Genom att bli erbjudna rollutveckling har medarbetarna på Sjukhus X möjlighet att se 

till sina egna behov och hur de vill utvecklas vilket kan likställas med den inre motivationen. 

Med hjälp av stegens möjlighet att göra karriär blir den instrumentella motivationen synlig. 

Både materialet från SKL och Sjukhus X arbetsmaterial tydliggör att arbetet inom sjukvården i 

stort, och på sjukhuset specifikt handlar om att skapa patientsäker vård med rätt kompetens på 

rätt plats, vilket kan tolkas som att fokusera på den interaktiva motivationen, att skapa en 

arbetsplats där arbetet känns givande och meningsfullt. Det kan inte sägas att Sjukhus X 

medvetet skapat en motivationsmodell där alla tre begrepp ges utrymme, som Alvesson och 

Kärreman (2007:380) ger som förslag, men begreppen finns ändå underliggande i arbetet kring 

kompetensförsörjningen. 

5.3 Intervjuer 

I delstudie två kommer intervjuerna av tre HR-praktiker inom Sjukhus X att behandlas. Dessa 

resultat analyseras utifrån dokumentanalysernas fynd. Policydokumenten poängterade att 

förändring av de rådande arbetssätten, ökad digitaliseringen och starkare satsning på 

kompetensutveckling och bildning är av vikt för att behålla kompetensen inom organisationen. 

Handlingsplanerna och arbetsmaterialet från Sjukhus X visade att de föreslagna lösningarna 

anammats av organisationen och nästa steg i analysen blir att se hur HR-praktiker upplever att 
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arbetet fungerar i praktiken samt vad de ser för möjligheter och begränsningar inom sitt yrke, 

vilket också blir svar på frågeställning tre. 

5.3.1 Förändring av de rådande arbetssätten 

Samtliga informanter vittnar om att kompetensförsörjningsarbetet har börjat utvecklas inom 

organisationen sedan de nya tankarna och modellerna satts igång. De menar att förut var det 

inte ett lika strategiskt tänk bakom arbetet att attrahera, utveckla och behålla personal. Det 

poängteras dock att även om de är på väg i rätt riktning finns mycket kvar att eftersträva. 

Informant B säger: 
 

Vi behöver bli bättre på att jobba mer strategiskt och strukturerat med kompetensförsörjning. 

Man har inte jobbat strategiskt och strukturerat. Man bara annonserar… man tittar… antal 

huvuden, det är så man har jobbat förut… både chefer och HR har tittat på huvuden och inte 

kompetens… det har man inte tittat på. Men om vi ska ändra vår strategi, och behålla, attrahera 

alltså få sjuksköterskor, då måste vi titta på vad är det för kompetens vi behöver och faktiskt 

spetsa våra annonser och… på vår enhet, mycket handlar om att behålla. 

 

Det här är något som även informant C adresserar, att sjuksköterskebristen inte kan påverkas 

så länge inte arbetet kring sjuksköterskor förändras: 

 
Dom flesta chefer är ju väldigt här och nu, och jobbar inte långsiktigt. Som kanske är det bästa. 

För att när du är… eller många chefer upplevs att när de väl är här och står i den stressen, så 

kan de inte riktigt se att om jag gör det här och det här så kanske det blir bra om ett år. /…/ Att 

få in personal… men medans dom försöker få in personal då slutar ju dom för att dom andra 

inte får det här, behålla och utveckla, den delen… men… de flesta lägger ju ut en annons… 

och tänker att en annons ska lösa sjuksköterskebristen. 

 

Det blir tydligt att problematiken kring sjuksköterskebristen skapar problem kring arbetet med 

att utveckla och behålla personal. Policydokumenten fokuserar på att de rådande arbetssätten 

behöver utvecklas vilket informanterna på Sjukhus X håller med. De har flera tankar kring hur 

arbetet kan förändras och utvecklas för att komma åt just denna problematik. Informant A och 

B är båda överens om hur ett samarbete mellan HR-praktikerna och de rekryteringsansvariga 

kan förbättra situationen. A lyfter hur arbetet med annonserna kan utvecklas: 

 
Och attrahera och bemanna, det jag vill komma fram till ändå var… att då har det varit att man 

bara har fyllt hålet med sjuksköterskor vilket innebär att du ser inte alla annonser… du ser inte 

skogen för alla träd för det är så otroligt mycket annonser ute, som nu kommer man börja titta 

på… Hos dig, tappar du en sjuksköterska som har ett specialintresse av hygien till exempel, så 

ska du, tycker jag, rikta den annonsen: Jag behöver en sjuksköterska på xx med specialintresse 

hygien, för om jag sitter på sjukhus Z och ser den annonsen då kommer ju jag bli mycket mer 

intresserad av att söka den. 

Informant B delar åsikt och poängterar hur samarbetet med rekryteringsansvariga skulle 

fungera: 

 
Nu är ju kompetensstegen gemensam för hela landstinget och det är ju fantastiskt. Sen finns 

specifika roller som vi jobbar med, som vad ska du kunna på den här avdelningen? Det är ju 

det vi använder… helst ska man ju använda det när man rekryterar. Jag och A jobbar ju inte 

med annonserna. Vi måste rigga våra rekryteringspartners med den här informationen, se till 

att de kan stegen, vet vad den innebär och när dom går och träffar en chef kan de fråga, ja men 

vad är det för steg du är ute efter? Vilken typ av sjuksköterska behöver du? Om vi spetsar våra 

annonser och funderar över, vad har vi för behov så får vi… då kommer det bli mycket 

attraktivare att söka en tjänst hos oss, vi kommer få dom vi söker.  
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Dessa tankar går i linje med Ohlsson, Döös och Granbergs (2011:30) beskrivning om 

kompetensförsörjning idag. Författarna poängterar exakt det som diskuteras av informanterna, 

att det idag inte bör handla om rekrytering i första hand utan om hur den befintliga kompetensen 

inom organisationer hanteras och organiseras. Utifrån den bild som målas upp av informanterna 

blir det tydligt att de förändringar som är på gång att utvecklas kommer i rättan tid. De positiva 

orden kring kompetensstegen och kompetensförsörjningsprocessen i stort visar att 

policydokumentens problembeskrivning och lösningsförslag har påbörjats och att arbetet 

uppskattas. 

 

Det poängterats som viktigt att se över den befintliga kompetensen och även de roller som ska 

finnas, vilket är en stor del av informanter A och B:s arbete. Arbetet med att skapa roller som 

passar för de olika avdelningarna ses som ett första viktigt steg för att kunna utveckla både 

avdelningarna och personalen inom dem. Informant A menar att det är av stor vikt att ha rätt 

person på rätt plats som gör rätt saker, vilket känns igen från policydokumenten. Hen utvecklar: 

 
Vårt primära fokus är ju kompetensutveckla och titta på kompetensen, vad behöver vi för 

kompetens till exempel på en specifik avdelning och är det en sjuksköterska som ska göra vissa 

saker eller är det… /…/ flytta vissa arbetsuppgifter till sjuksköterskan och undersköterskorna 

har försvunnit så man får göra så mycket mer, då försöker vi samtidigt kartlägga: är det 

verkligen sköterskan som ska göra det här eller ska vi plocka in en annan profession som gör 

det eller administrativt stöd 

 

Sjukhus X arbete kring att få rätt kompetens på rätt plats diskuteras även av informant B, som 

dessutom landar i vilka begränsningar det kan leda till: 

 
Och vi pratar väldigt mycket om det här med kompetensväxling, det är väldigt populärt nu när 

vi har så ont om sjuksköterskor, vem får göra vad och vad kan undersköterskor göra istället? 

För man ska ju jobba på toppen av sin kompetens och det är sånt som vi också försöker 

tydliggöra när vi gör rollerna. Vad… vi frågar, men måste en sjuksköterska göra det här? Det 

kanske inte är dom som ska i första hand bädda en säng, utan kanske göra medicinerna… det 

kanske inte är undersköterskan heller som ska bädda säng, man kanske har nån vårdnära 

personal som kan komma och bädda sängar och gör sånt, för du behöver inte vara 

undersköterska för att rengöra sängen, du ska kunna hygien. /…/ Det är inget vi hinner borra 

så mycket i när vi är där utan det blir på nått sätt att det får chefen äga och jobba vidare med 

själv på sin enhet. Men ibland ser vi att dom hade behövt vår stöttning i det arbetet.  

 

Precis som policydokumenten säger, och som arbetsmaterialen från sjukhuset följer ser 

informanterna hur det är av värde att förtydliga de roller som finns och varför de behöver 

struktureras upp. Det handlar både om roller för sjuksköterskorna på avdelningarna men även 

för cheferna och avdelningen i stort. Genom att skapa möjligheter för sådan förändring ökar 

organisationens chanser att utveckla och behålla sin personal samt att ha kompetensen på rätt 

plats. Organisationspedagogiskt får dessa tankar stöd i Ohlsson, Döös och Granbergs 

(2011:33f) diskussioner kring organisationsutveckling. De menar att det är av stor vikt för en 

organisation att identifiera och problematisera olika påverkansprocesser bland annat genom att 

se hur chef- och ledarskap organiseras. Författarna fokuserar även på hur kompetens inom 

organisationer inte utvecklar sig själv utan behöver värderas och vidareutvecklas, vilket tydligt 

ses genom det arbete som informant A och B talar om. 

 

Det poängteras vid flera tillfällen att det nya kompetensförsörjningsarbetet inom organisationen 

inte ska ske enbart på grund av beslut uppifrån och sedan försvinna i tomma intet, utan att 

behållningen och förvaltningen av arbetet är av lika stor vikt som implementeringen i sig. 

Informant B lyfter att: 
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Det är en väldigt stor process. Och sen måste vi fortsätta utbildningen, för vi får ungefär 20% 

nya chefer om året så vi måste… det är inte så att vi kan göra en insats och sen så inte ta hand 

om det, så förvaltning i allt man gör på HR. Det är faktiskt jätteviktigt med uppföljning och 

förvaltningsdelen. 

 

Liknande tankar lyfts hos informant A: 

 
Det här ska inte vara något som ska införas för att politiker… det här ska verkligen leva kvar 

och användas. Så vi tänker ju införanden för att komma igång, säkerställa kompetensen, vi 

tänker förvaltning för att kunna behålla vår personal och de ska känna att det här var värt att vi 

gick in i det här. 

 

I handlingsplanerna och arbetsmaterialet poängteras vid flera tillfällen hur arbetet med 

behållning och förvaltning är av vikt för att arbetet inte ska falla platt. Däremot lyfts inte 

förvaltningsarbetet som lika viktigt inom forskningen studien fokuserat på. De delar som 

behandlas inom ett tydligt kompetensförsörjningsarbete diskuteras av både Nilsson et al. 

(2018:207) och Granberg (2011:365) men ingen av dem landar i vikten av att förvalta sina 

resultat på samma vis som dessa dokument och informanter gör. 

5.3.2 Ökad digitalisering 

Policydokumenten lyfte hur en ökad digitalisering kan gynna arbetet med att behålla och 

utveckla personal i syfte att undvika framtida personalbrist. Det har anammats av Sjukhus X då 

stora delar av deras kompetensförsörjningsmodell är digital. En gemensam plattform där interna 

utbildningar ligger möjliga för alla medarbetare. Där finns även alla dokument, verktyg och 

hjälpmedel kring kompetensförsörjningsprocessen tillgängliga för chefer och medarbetare. 

Denna plattform används som grund vid medarbetarsamtal och underlättar arbetet kring 

skattning av kompetenser, rollskapande och andra viktiga delar av 

kompetensförsörjningsarbetet. Informant B ger exempel på hur arbetet i systemet kan se ut: 

 
Då ska vi, chef och medarbetare, sätta oss sen vid datorn, medarbetaren loggar in sig och så 

tittar vi tillsammans. Hur ser din rolluppfyllnad ut? Vad är det för delar… saknar du några 

kompetenser? För att kunna jobba på den här arbetsplatsen. Ja men det är kanske xx jag känner 

att där ligger jag inte i nivå som verksamheten kräver. I kompetensstegen kanske jag behöver 

utveckla xx. Ja men då har ju vi identifierat två kompetensområden som jag behöver höja mig 

i och som vi båda är överens om. Sen gör vi tillsammans en elektronisk plan. 

 

Även här blir Alveson och Kärremans (2007:357) tankar kring motivation av värde. Genom att 

medarbetaren har möjlighet att påverka sin arbetsroll och tydliggöra sina ambitioner och 

därifrån få stöd att nå sin önskade målbild sker motivation på flera nivåer, både den inre och 

den instrumentella motivationen berörs. 

5.3.3 Starkare satsning på kompetensutveckling och bildning 

Sjukhus X har i sitt kompetensförsörjningsarbete en kompetensutveckling igång som syftar till 

att specialistutbilda sjuksköterskor. Informant C har en stor del i arbetet och förklarar: 

 
Det erbjudandet är att du får bibehållen lön under din studietid. Den riktar sig både åt externa 

och interna men det är ju främst interna som får det erbjudandet. Men sen är det också i viss 

del att den används för att rekrytera in. Det är ju verkligen bibehålla och utveckla. Och många 

ser det som, ja men verkligen en vinst i att kunna vidareutbilda sig utan att få någon ekonomisk 

förlust, i och med att läser du på heltid är det ett år, halvtid är det två år. Så att det kan ju annars 

vara ett stort glapp om du ska ner till CSN. 
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Som informant C nämner är detta ett erbjudande som syftar till att utveckla och behålla 

sjuksköterskor inom organisationen. Det visar även möjligheterna för sjuksköterskor att gå från 

ett steg till ett annat på kompetensstegen. Nilsson et al. (2018:211) lyfter hur organisationen 

behöver ha en positiv påverkan på sina medarbetare för att ha en chans att behålla dem inom 

organisationen och det här är ett tydligt exempel på hur Sjukhus X gör just det, genom att lägga 

tid och pengar på specialistutbildningen. Trots erbjudandet och dess möjligheter finns det 

problematik kring arbetet. Informant C berättar om reaktioner som kommer varje gång 

utbildningen startar upp och menar att dessa reaktioner skapar begränsningar i arbetet: 

 
Det kommer det alltid vara nån som inte tycker att det är bra. Och det är väldigt svårt hur man 

ska… ja men tackla ett så här fantastiskt erbjudande till dom som tycker att det är ett dåligt 

erbjudande. /…/ Man har bibehållen lön, max 28 000. Då är det dåligt, att det bara är 28 000. 

Eeeh… och… det kan man då känna att, ja men det är fortfarande ett fantastiskt erbjudande! 

Det är ett erbjudande, du måste inte ta det. Och sen har vi att man måste stanna kvar två år efter 

avslutad utbildning. Det har vi också fått kritik från, från kandidater som tycker att, varför ska 

jag behöva stanna kvar… /…/ Ja, och sen är det väldigt många frågor… men tänk om att, det 

här om man blir återbetal… eller att man måste stanna två år. Tänk om jag eeeh… är ute och 

går åt höger och bryter min högra arm och vänster tå och vrider nacken, kommer jag att behöva 

betala tillbaks då? Det är sådan här specifika, det går in på osannolika händelser eeh… och 

kommer på såna märkliga exempel. /…/ Ja, det är… ja… och då lägger man ju väldigt mycket  

tid på sådant som aldrig kommer att hända… och då lägger jag ner tid, mina chefer lägger ner 

tid, dom på lön lägger ner tid, och juristerna lägger ner tid… ja men om du gör det här, vrider 

nacken åt det hållet... nä då kanske du inte… och så får man sitta och bolla. Så det läggs ju 

väldigt mycket tid på sånt. 

 

Den problematik som adresseras här visar på de begränsningar HR-praktiker kan möta, då 

Sjukhus X försöker motivera på flera nivåer men ändå inte lyckas tillfredsställa alla. Alveson 

och Kärreman (2007:380) menar att genom stöd i de olika motivationstankarna ligger störst 

chans att motivera sina medarbetares intresse för utveckling och vilja att stanna kvar inom 

organisationen, men uppenbarligen går det inte att fånga alla. 

5.3.4 Frågeställning tre 

För att återknyta till frågeställning 3.) Vad upplever HR-praktiker att de har för möjligheter och 

begränsningar i sitt arbete? kan sägas att det uppkommer tankar kring vilka möjligheter och 

begränsningar informanterna upplever genomgående i varje diskussion. Informanterna landar 

ofta i att det handlar om organisatoriska begränsningar, till exempel när de chefer som ska 

utbildas har så pass många medarbetare att arbetet blir näst intill omöjligt, eller att HR-

praktikerna inte kan stanna kvar tillräckligt länge inom chefens område för att ge den hjälp som 

kan behövas. Arbetet för att underlätta i alla fall det senare problemet kallar informant B super-

user: 

 
Vi har något som heter super-user som ska kunna hjälpa, en HR-partner på varje tema/funktion 

som ska bli, ja inte lika duktig som mig, men väldigt duktiga på kompetensutveckling, det är 

deras nisch. Då ska dom kunna stötta sina övriga HR-partner i det här som i sin tur ska kunna 

stötta sina chefer när vi inte räcker till. 

 

Genom att organisera sina resurser har de möjlighet att gå runt de problem som uppstår och ett 

sådant arbetssätt går i linje med organiserande av resurser som Ohlsson, Döös och Granberg 

(2011:32) diskuterar. De menar att om organisationers olika delar och funktioner samordnas 

kan organisationernas mål uppnås. Här handlar det om att samordna arbetet kring 
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kompetensförsörjningen och att med hjälp av super-users i princip vara tillgängliga till flera 

chefer och avdelningar samtidigt. 

 

De största möjligheterna kan vidare ses ur informant A och Bs perspektiv, som formar arbetet 

med kompetensförsörjningsmodellen. Genom att skapa och förvalta de dokument som arbetet 

ska utgå ifrån och ha det som sina dagliga uppgifter uppkommer stora möjligheter att styra 

arbetet så som de ser bäst. I arbetet uppkommer även begränsningar, som diskuterats ovan och 

då måste informanterna ta hänsyn till Sjukhus X förutsättningar där arbetsbelastningen redan 

innan det här arbetet introduceras kan vara tungt. Användandet av super-user och förändring av 

mängden medarbetare en chef ansvarar över lyfts som lösningsmöjligheter. Även informant C 

vittnar om begränsningar i form av medarbetare som kan vara svårflirtade. Det stora arbete som 

specialistutbildningen är underlättas inte när sådana svårigheter ska bemötas. 

5.4 Sammanfattning 

Utifrån de tre begrepp som följt med sen policydokumentanalysen blir det tydligt hur Sjukhus 

X anammat de tankar, strategier och målbilder som skapats utifrån SKL:s problembakgrund. 

Med hjälp av både dokumentanalys av handlingsplaner och arbetsmaterial blev grunden till 

intervjuanalysen tydlig. Genom att analysera dem steg för steg och låta den första 

dokumentanalysen skapa grunden för den andra och därmed låta de två gemensamt skapa grund 

för intervjuanalysen blir det tydligt hur alla aspekter som ansågs viktiga av SKL, och som 

bearbetats av Sjukhus X material även blir adresserat av informanterna. Informanterna på 

Sjukhus X diskuterar flera spännande aspekter av sitt arbete och de som tagits upp under 

analysen är de av intresse för studien, de tankar och arbetssätt som tydligt kommer ifrån 

policydokumenten och som arbetats fram inom handlingsplanerna och arbetsmaterialet. Det 

visar sig finnas en röd tråd från dokumentanalysens första del ända ner till informanternas 

upplevelser kring sitt arbete. 

6. Diskussion  

Den här studien syftar till att skapa kunskap om HR-praktikers arbete med att utveckla och 

behålla befintlig kompetens inom organisationen, med en personalbrist i grunden. Med hjälp av 

både dokumentanalys och intervju ämnar studien nå djupare förståelse kring den 

problembakgrund som HR-praktikers arbete lutar sig mot, kring förutsättningar och 

tillhandahållna strategier samt möjligheter och begränsningar kring vad de kan erbjuda inom 

organisationen. Analysen visar att organisationen i studien, Sjukhus X, lutar sig mot SKL och 

de riktlinjer och strategier som målas upp som hjälpsamma i arbetet framåt. Informanterna i 

studien bekräftar det i sina berättelser kring sitt arbete. Det blir av värde att se hur de fynd 

analysen landat i förhåller sig till den befintliga forskningsvärlden.  

 

Författarna Ma Prieto & Ma Pilar Pe´rez (2014:200) lyfter tre begrepp i relation till HR-arbetet 

som även den här studien visar upp. Författarna diskuterar tre olika former av motivation som 

kan vara av vikt för arbetet med utveckling av medarbetare. Dessa tre begrepp går hand i hand 

med tre tidigare behandlade motivationsbegrepp, inre-, instrumentell- och interaktiv motivation 

(Alveson & Kärreman, 2007:357). Ability-enhancing förklaras som möjligheten att utveckla 

sina kunskaper och förmågor, vilket blir likvärdigt med inre motivation och kan väldigt tydligt 

kopplas till medarbetarna på Sjukhus X möjligheter. Med hjälp av kompetensförsörjnings-

modellen kan de skatta sina förmågor och även uttrycka önskningar om vart de vill vidare. Det 

arbetssätt som tydliggör för medarbetarna vad de har för möjligheter ökar även chanserna att 

de ska vilja bidra till organisationens utvecklande, vilket var vad opportunity-enhancing 



33 

 

handlade om och kan ses som en form av interaktiv motivation. Till sist behandlades 

motivation-enhancing, om hur olika former av incitament aktiverar medarbetares motivation 

vilket blir tydligt med kompetensstegen som arbetsmaterial. Medarbetarna ser vad som 

förväntas och vad som krävs för att komma vidare och få möjlighet till bättre lön, annorlunda 

arbetsvillkor och förändrad roll, vilket är likvärdigt med förklaringen kring instrumentell 

motivation. Dock handlar studien inte om hur medarbetare upplever sitt yrke utan om hur HR-

praktikers arbete ser ut. Däremot blir arbetsmaterialets vikt som både strategi och verktyg 

tydligt genom diskussionen kring motivation. Med hjälp av det arbetsmaterial som sjukhus X 

har att utgå från, material som är skapat med SKL:s policydokument i grunden, blir det tydligt 

att HR-praktiker har hjälp av handlingsplanerna och arbetsmaterialet i implementerandet av det 

ännu nya arbetssättet. Utan att ha en tydlig motivationsmodell används ändå alla de typer av 

motivation som forskning menar kan vara ett starkt stöd av Sjukhus X. 

 

Att HR har ett stort ansvar inom organisationer att involvera, lyfta och motivera chefer och 

medarbetare har i studien blivit tydligt. De HR-praktiker som intervjuats för studien förklarar 

hur deras arbete till stor del handlar om att förbereda och utbilda chefer och super-users kring 

hur arbetet ska gå vidare för att utvecklingen ska fortgå. Den tidigare forskning som studien har 

behandlat landar bland annat i viktiga aspekter för HR att reflektera kring. Sammanfattat 

handlar det om att skapa psykologiska kontrakt, att låta medarbetare vara med vid förändringar 

och beslut, att med hjälp av öppen kommunikation likaväl som tydlighet nå fram till önskad 

målbild (Poell & Krogt, 2017:222; De Vos & Meganck, 2008:57; Ma Prieto & Ma Pilar Pe´rez, 

2014:200). Intressant nog verkar det nya arbetet med kompetensförsörjning, vars syfte är att 

undvika, eller i alla fall minska den framtida rekryteringsutmaningen, följa forskningens tankar 

kring hur HR bör arbeta för att utveckla och behålla sin personal. Kompetensstegen kan ses 

som en form av psykologiskt kontrakt, där medarbetaren får en tydlig bild av vad som krävs av 

dem och vad de får i belöning för att följa kontraktet (De Vos, & Meganck, 2008:47). Den 

öppna kommunikationen och tydligheten att nå sin önskade målbild kan ses både i upplägget 

kring kompetensförsörjningsprocessen samt den digitala plattformen där all information ska 

finnas tillgänglig (Poell & Krogt, 2017:222). Även Oppel, Winter och Schreyöggs (2017:55) 

tankar kring chefers villighet att satsa på medarbetarna och därigenom signalera uppskattning 

av dem blir tydlig i möjligheten till specialistsjuksköterskeutbildningen. Både chefer och HR-

praktiker kan sägas signalera uppskattning med kompetensstegen och uppmuntran kring att ta 

sig an nästa steg. 

 

Genom att trycka på karriärmöjligheter och den motivation som finns inom kompetensstegen 

samt kompetensförsörjningsmodellens syfte att utveckla och behålla personal kan likheter med 

Kingmas (2007:1282ff) tankar ses. Självuppfyllelse, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö 

var potentiella förklaringar för byte av yrke och byte av land, och det är precis de punkter som 

informanterna adresserat, samt som funnits levande i allt material som analyserats. Likheter kan 

även dras till det som Kingma (2007:1294) kallar the pull-factor. Sjukhus X kan anses använda 

sina olika möjligheter att utveckla och behålla sin personal som pull-faktorer, för att få sina 

medarbetare att stanna. Specialistsjuksköterskeutbildningen är ett bra exempel på det, som inte 

bara utbildar utan även erbjuder ekonomisk kompensation för det. De former av begränsningar 

som informanterna lyfter, där det kan finnas brist på tid eller arbetsbördan blir för hög för 

cheferna är sådana saker som kan landa under Kingmas (2007:1294) begrepp the push-factor. 

Dessa begrepp har även behandlats av Nilsson et al. (2018:211) som också poängterar att de 

faktorer som lockade in medarbetarna till organisationen inte behöver vara samma som får dem 

att stanna. För den här studien kan det betyda att om det exempelvis var arbetsmiljön som 

lockade kanske det är karriärmöjligheten och möjlighet till påverkan som får dem att stanna, 

men det blir främst spekulationer. 
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Ett tydligt fynd i studien handlar om hur sjuksköterskors karriärvägar utvecklas och 

uppmärksammas i och med kompetensstegen. Med stöd i stegen och med hjälp av 

specialistsjuksköterskeutbildningen syns det hur sjukvården, och specifikt Sjukhus X, vill öka 

sjuksköterskeyrkets status och därmed möjligheter inom yrket. Duffield och O’Brien-Pallas 

(2003:193) lutade i sin studie åt att en anledning till att Australien inte kan behålla sina 

sjuksköterskor är för att de inte kan erbjuda de förutsättningar som behövs, att sjuksköterskorna 

inte har möjlighet att genomföra sitt arbete och därmed arbeta utifrån en inskränkt autonomi. 

Dessa resultat kan ses som nära motsatser till varandra och därmed visa på en potentiell 

internationell skillnad. 

 

Studien kan konstatera att det genom hela dokumentanalysen, och även från intervjuerna ligger 

stort fokus på att kompetensförsörjningsarbetet ska generera önskat slutresultat. Det innebär ett 

tydligt arbete där chefer och medarbetare ser sina roller av vikt i organisationen, sina 

möjligheter inom yrket och därigenom ska välja att stanna kvar inom organisationen. Med hjälp 

av de riktlinjer, strategier och mål som skapats ska ett starkt implementerings- och 

förvaltningsarbete hjälpa Sjukhus X att nå detta mål. När dessa tankar och idéer är satta i system 

finns det påtagliga strategier för HR-praktiker att luta sitt arbete mot, något informanterna i 

studien redan känner av. Studiens resultat visar att stort fokus läggs på förvaltningen av det 

arbete som genomförs nu. 

 

Inledningsvis lyfte den här uppsatsen att det enligt Nilsson et al. (2018:38) finns en diskrepans 

mellan teori och praktik, att den kunskap forskning sitter på kring ett framgångsrikt arbete med 

HRD inte återfinns eller utnyttjas av organisationer i behov av just det stödet. Denna studie kan 

visa att i alla fall vissa organisationer arbetar med att utnyttja kunskapen kring sig, både på ett 

medvetet och ett omedvetet plan. Genom dokumentanalysen och intervjuerna syns spår av 

många teorier och tankar som den tidigare forskningen diskuterat, bland annat arbetet kring 

motivation och medarbetares möjligheter inom sin organisation. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Studien snuddar vid anledningar för sjuksköterskor att stanna inom sin organisation och lyfter 

tankar kring olika pull- och pushfaktorer, som behandlas både av Nilsson et al (2018:211) och 

av Kingma (2017:1294). Det vore av intresse att studera dessa anledningar vidare, dels ur 

synvinkeln vilka faktorer som påverkar medarbetare till att stanna eller att lämna organisationer 

och dels ur synvinkeln hur organisationer ska organisera sitt arbete för att lyckas påverka 

faktorerna till sin fördel.  

 

Utifrån denna studien vore det även spännande att utveckla och studera vidare skillnaderna 

mellan sjuksköterskors upplevda autonomi i olika länder som potentiell anledning till 

personalbrist, som blev en tydlig skillnad mellan denna studie och tidigare studie av Christine 

Duffield och Linda O’Brien-Pallas (2003). För att kunna uttala någon form av 

forskningsbaserad skillnad krävs mer studier inom det området. 

 

Vidare forskning kan även studera hur andra sjukhus hanterar samma form av problematik, och 

jämföra med denna studie. Genom att se till flera sjukhus skulle resultatet bli mer möjligt att 

överföra inom samma form av organisation men även möjligen till andra former. Vidare vore 

det intressant att se hur helt andra organisationers HR-praktiker arbetar med samma form av 

problematik och hur de olika organisationernas arbete ser lika respektive olika ut.  
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Bilaga 1. Följebrev 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

I dagens samhälle är personalbrist ett vanligt förekommande fenomen och det som driver 

denna uppsats är arbetet som ligger bakom att behålla och utveckla kompetent personal. Just 

sjukvården diskuteras ofta som ett typexempel på arbetsplats med brist på personal, vilket gör 

det än mer spännande att studera. 

 

Jag heter Cecilia Lindqvist och läser sista terminen på Program med inriktning mot personal 

och arbetsliv vid Uppsala Universitet. Jag skriver kandidatuppsats i ämnet pedagogik med 

inriktning mot vuxna och arbetsliv och jag har för avsikt att utforska HR-avdelningars insatser 

kring kompetensförsörjning, med en pågående sjuksköterskebrist. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av dokument kring ämnet samt intervjuer där jag 

avser att fördjupa mig i Dina upplevelser av arbetet med kompetensförsörjning inom 

organisationen samt om det finns något Du anser skulle kunna förbättras eller utvecklas. 

Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Allt materialet kommer att förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. I 

examensuppsatsen kommer alla informanter att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer eller organisationer. Materialet kommer inte att användas i 

något annat syfte än för denna studie. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Men det betyder mycket för mig om Du väljer att delta. 

 

Hoppas att vi ses snart! 

Har du några ytterligare frågor eller funderingar kring studien hör du av dig. 

 

 

Med Vänlig Hälsning, 

Cecilia Lindqvist 

 

Mejl:Cecilia.Lindqvist.xxxx@student.uu.se 

Telefon: 076x-xxxxxx  

mailto:Cecilia.Lindqvist.xxxx@student.uu.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Som jag nämnde i följebrevet är jag intresserad av att intervjua Dig för att få kunskap kring 

din roll inom HR samt det arbete du utför. Jag börjar med att sammanfatta syftet med studien 

och mitt intresse i ämnet för att övergå till intervjuns upplägg. Du kan närsomhelst välja att 

avbryta din medverkan, känns det ok att vi börjar? 

  

Sjukvården är en viktig del av samhället och det är av stor vikt att den fungerar som den ska. 

Vi har under flera år kunnat läsa om sjuksköterskebristen och hur den påverkar sjukvården. Vi 

har däremot inte kunnat ta del av HR och dess arbete för att behålla och utveckla personalen. 

Forskning lägger bland annat vikt på medarbetares känsla av delaktighet i organisationen och 

sin roll men även på att motiverade medarbetare i större utsträckning stannar kvar på sin 

arbetsplats. De dokument jag fått ta del av från er poängterar att kompetensutveckling är 

viktig för att behålla befintlig personal. Jag är intresserad av vad som görs för att skapa bra 

förutsättningar inom sjukvård trots personalbristen. Som student vid Programmet med 

inriktning personal- och arbetslivsfrågor ser jag till er inom HR och inser vikten av ert arbete. 

Ni ska inte bara rekrytera in personal till organisationen utan även arbeta för att behålla och 

utveckla dem.  

 

Jag skriver en uppsats med fokus på hur HR arbetar med att utveckla och behålla personal och 

samtidigt förhålla sig till den personalbrist som råder. Jag genomför intervjuer och kommer 

även analysera dokument som hjälper mig förstå arbetet på ett djupare plan. 

 

Intervjun är indelad i tre teman: Din roll inom organisationen, Kompetensförsörjning och 

Behållning av personal, vi sätter igång med den första. 

 

Din roll i organisationen 

1. Berätta om dig själv och din roll i organisationen? 

(Bakgrund, tid i organisationen, annan arbetslivserfarenhet, roll, arbetsuppgifter, 

ansvarsområden) 

 

2. Hur påverkar sjuksköterskebristen ditt dagliga arbete? 

 

Kompetensförsörjning 

3. Definitionen av kompetensförsörjningsarbete beskrivs som: att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avsluta medarbetare. På vilket sätt ser du din roll i dessa processer 

och aktiviteter? (arbetsmiljö, utbildning, utveckling, nyutbildade – mentorskap, basår?) 

 

4. Kan du beskriva hur du specifikt arbetar med kompetensförsörjning under en dag? 

 

5. Finns det något som sjukhuset behöver bli bättre på angående kompetensförsörjning? 

(utvecklingsområden) 

 

Följdfrågor: 
- Hur sker den individuella kunskapsutvecklingen? 

- Vilka är HR-arbetets största utmaningar hos er, enligt dig? 

- Vilka är med och utformar era valda strategier? 
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Behållning av personal 

6. Har ni några specifika metoder som används för att förbättra behållningen av 

sjuksköterskor hos er? Utveckla. (Hur informerar ni om de olika metoderna?) 

 

Följdfrågor: 
- Kan du nämna tre viktiga anledningarna till att sjuksköterskor stannar hos er? 

- Förekommer någon form av incitamentsystem/belöningssystem för att uppmuntra kompetensutveckling. 

- Hur vanligt är det att sjuksköterskor söker utvecklingsmöjligheter? 

 

Avslutning  

7. Är det någonting du tycker att vi missat som du själv hade velat ta upp? 


