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Sammanfattning 
 
Successionsplanering handlar om att ha en strategi för att på sikt kunna ersätta chefs-
positioner inom en organisation. Arbetet inbegriper att identifiera vilka chefsposition-
er man kan komma att behöva ersätta på sikt, identifiera potentiella ersättare till dessa 
positioner och sedan genom olika insatser göra dessa kandidater redo.  
 
Denna undersökning syftar till att jämföra hur informanter från privat och kommunal 
sektor upplever att man arbetar med successionsplanering inom sina respektive orga-
nisationer. Vi undersöker om det finns likheter och skillnader mellan de två sektorer-
na gällande arbetet med detta och försöker förklara vad dessa skillnader kan bero på. 
 
Vi har intervjuat tio informanter från tio olika organisationer, fem från privat sektor 
och fem från kommunal sektor. En nyligen genomförd kvantitativ undersökning visar 
att många organisationer är missnöjda med hur arbetet med successionsplanering fun-
gerar hos dem. Därför har vi valt att genomföra en kvalitativ studie inom samma 
ämne för att fördjupa oss i hur enskilda informanter upplever att det fungerar inom 
deras respektive organisation. Organisationerna i undersökningen skiljer sig åt stor-
leksmässigt. De privata organisationerna tillhör dessutom olika branscher. 
 
De likheter mellan sektorerna som resultaten visar på, är att de flesta organisationer 
har något tillvägagångssätt för att identifiera potentiella chefskandidater och därefter 
göra dem redo att ta över en ledande position på sikt. Vi kan också se att flera av in-
formanterna uttrycker en önskan om en ökad samsyn vid bedömning av kompetens 
samt att flera informanter skulle vilja erbjuda möjligheten till fler medarbetare att anta 
en chefsposition. 
 
En skillnad som framkommit av resultaten är att arbetet sker mer strukturerat inom 
den privata sektorn. De privata organisationerna i denna undersökning dokumenterar i 
större utsträckning de chefskandidater som man tror på och vilken risk man tror före-
ligger att en chef är på väg att sluta. Detta tycks bero på att offentlighetsprincipen som 
de kommunala organisationerna omfattas av gör att man undviker att dokumentera 
denna typ av information. Bland de privata organisationerna i denna undersökning är 
det vanligast att man använder sig av en talent pool med kandidater som man tror ex-
tra mycket på och sedan följer över tid. Denna pool kan förändras kontinuerligt. Bland 
de kommunala organisationerna använder man sig istället av ledarskapsprogram dit 
medarbetare får ansöka själva. 
 
Nyckelord: successionsplanering, talent management, kompetensförsörjning, kommu-
nal sektor, privat sektor 
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1. Inledning 
I detta avsnitt redogör vi för bakgrunden till vårt valda ämne samt presenterar  
undersökningens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund  
Den svenska arbetsmarknaden har precis som på så många andra håll i världen blivit 
allt mer kunskapsintensiv. I takt med detta förespråkar många forskare att det blir allt 
mindre viktigt att ha medarbetare med specifik teknisk kompetens och att man istället 
bör anställa snabblärda medarbetare som lätt kan anpassa sig till nya kontexter (Nils-
son & Ellström, 2012). Nilsson och Ellström menar att arbete, för många människor, 
tidigare handlade om jobbsäkerhet och att ha långa, trygga anställningar. Idag har det 
istället kommit att handla om att individer ständigt ska lära sig, det som brukar kallas 
för det livslånga lärandet, och på så sätt göra sig anställningsbara. Men om människor 
lockas av möjligheten att göra sig anställningsbara, hur ska man då lyckas behålla 
dessa individer inom organisationen? Nilsson och Ellström (2012) kallar detta för ”the 
management paradox”, alltså att det som lockar arbetskraft till organisationer också är 
det som möjliggör för samma individer att lämna organisationen. I Talent Manage-
ment-litteraturen återkommer ofta samma anledningar till varför det blir allt viktigare 
att attrahera, utveckla och behålla talanger inom organisationer. Bland annat nämns de 
stora pensionsavgångar som just nu äger rum, i och med fyrtiotalisternas uttåg på ar-
betsmarknaden, men också globaliseringen som lett till en ökad rörlighet på arbets-
marknaden (Beechler & Woodward, 2009).  
 
Även om många medarbetare kan rekryteras utifrån finns det anledning att se till att 
man kan försörja värdeskapande positioner inom organisationen med hjälp av perso-
nal man redan har och på så sätt se till att ingen kompetens inom organisationen går 
förlorad. Denna del av kompetensförsörjningsarbetet kallas för successionsplanering 
och omfattar kartläggning av vilket behov man har av att ersätta eller tillsätta chefspo-
sitioner inom företaget, att identifiera vilka personer som är lämpliga kandidater för 
dessa positioner internt i organisationen, och därefter planera för hur man ska göra 
dem redo att ta över positionerna i fråga (Yeonsoo, 2010). Vi tror att det är kostnads-
effektivt för organisationer att ha en tydlig plan för hur man kan tillsätta chefsposit-
ioner på sikt med hjälp av den befintliga arbetskraften, istället för att rekrytera externt. 
Inte nog med att företagen vinner på att behålla viktiga och värdeskapande medarbe-
tare, arbetet skapar dessutom förutsättningar för medarbetarna att växa och utvecklas 
inom organisationen. Organisationer kan råka ut för oförutsedda avhopp och en nyre-
krytering kan ta tid. Har man då inte planerat för ersättare är risken stor att man går 
miste om organisationsspecifik kunskap, samtidigt som det också tar tid för någon 
som är nyrekryterad att bli produktiv i sin nya tjänst. 
 
I denna studie gör vi en jämförelse mellan hur privata och kommunala organisationer 
arbetar med successionsplanering. Det som skiljer privat och offentlig sektor åt är 
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enligt Boyne (2002) ägandeskapet. Organisationer inom den privata sektorn ägs av 
aktieägare och entreprenörer med vinstintresse och är därför känsligare för konkur-
rens på marknaden. När det kommer till den offentliga sektorn är dess huvudsakliga 
uppgift att utföra ett uppdrag, såsom att erbjuda skola eller sjukvård till sina medbor-
gare, till vilket man är finansierad av skattemedel. Att vara finansierad innebär dock 
fortfarande att man måste tänka kostnadseffektivt, menar Chandler (1991). Eftersom 
finansieringen sker med hjälp av skattemedel är det extra viktigt för offentliga organi-
sationer att förvalta dessa väl för att undvika skattehöjningar samt missnöje hos sina 
medborgare. Offentlig sektor är inte utsatt för konkurrens i samma utsträckning som 
den privata. Däremot påverkas den offentliga sektorn av politiska förändringar, vilket 
kan leda till ett mer kortsiktigt tänkande och en ökad ostadighet.  
 
Ledarna är en facklig organisation som endast arbetar för chefer (Ledarna, 2013). De 
har vid fyra tillfällen mellan 2007 och 2013, undersökt förutsättningarna för chefer 
inom privat och offentlig sektor. I alla fyra fallen har det visat sig att skillnaden är 
betydande mellan de två sektorerna och samtliga gånger till den offentliga sektorns 
nackdel. I årets undersökning framkom också att den offentliga sektorn har långt kvar 
vad gäller att kunna erbjuda sina chefer konkurrenskraftiga villkor. Inom offentlig 
sektor har cheferna fortfarande lägre löner och förmåner, större personalgrupper och i 
tillägg även en mer begränsad handlingsfrihet. Enligt Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL, 2013) betraktas man som chef om man innehar ansvar för ekonomi, perso-
nal och verksamhet. Idag finns omkring 37 000 chefer inom kommuner och landsting 
och av dessa är omkring 15 000 över 55 år, vilket innebär att deras uttåg på arbets-
marknaden börjar närma sig. Ledarnas chef Annika Elias menar i årets undersökning 
att privat och offentlig sektor idag konkurrerar på lika villkor om talanger och kompe-
tens, och att om offentlig sektor inte lyckas bli mer attraktiva som arbetsgivare väntar 
stora bekymmer med dess chefsförsörjning framöver (Ledarna, 2013). Elias beskriver 
vidare att man inom offentlig sektor måste kunna tydliggöra karriärmöjligheter annars 
finns risken att man tappar chefer till den privata sektorn. Enligt statistik som Arbets-
förmedlingen tagit fram står det klart att antalet sökande per chefsbefattning inom 
privat respektive offentlig sektor skiljer sig markant. 
  

 
 
Figur 1. Få söker offentliga chefsjobb (Ledarna, 2013:4) 
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Ledarnas undersökning visar även att bland chefer i offentlig sektor, är det bara 14 % 
som tror att den egna sektorn är bäst att arbeta i (Ledarna, 2013). Den främsta anled-
ningen till att chefer inom offentlig sektor upplever att det är bättre att jobba inom 
privat sektor är att de tror att man har större handlingsfrihet där. Boyne (2002) menar 
att det finns attitydskillnader mellan chefer i privat respektive offentlig sektor, där 
offentliga chefer upplever ett lägre engagemang till sina organisationer. Detta beror 
främst på att det generellt sett inom offentlig sektor är svårare för en chef att se kopp-
lingen mellan prestation och lön. Boyne menar också att chefer inom offentlig sektor 
upplever mindre flexibilitet i sina arbetsuppgifter. Boynes resonemang styrks av Le-
darnas undersökning som visar att svenska chefer inom offentlig sektor upplever en 
brist på handlingsfrihet.  
 
Varje år genomför konsultfirman Stardust Consulting (2013) en undersökning i syfte 
att kartlägga hur svenska företag arbetar med Talent Management (hädanefter TM). I 
den undersökning som genomfördes 2012 redovisades vad respondenterna hade upp-
givit som de områden de upplevde fungerade allra sämst, avseende deras TM. Bland 
dessa fem områden uppgavs successionsplanering som handlar om hur man arbetar 
med chefsförsörjning. När samma studie genomfördes 2011, visade det sig att respon-
denterna även då var missnöjda med sin successionsplanering.  
 

 
 
Figur 2. Svenska organisationers fem sämsta TM-processer (Stardust Consulting, 2013:20) 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur informanter från privat och kommunal 
sektor upplever att man planerar för tillsättning av sina chefspositioner, för att på så 
sätt se om vi kan finna likheter eller skillnader i hur man arbetar med successionspla-
nering. Utifrån studiens syfte har därför följande frågeställningar formulerats:  
 
Finns det likheter eller skillnader mellan privat och kommunal sektor avseende hur de 
arbetar med successionsplanering? I så fall, hur kan dessa skillnader förklaras? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 
undersökning. Vi börjar med att redogöra för begreppet Kompetensförsörjning för att 
sedan gå igenom Talent Management, Successionsplanering och ledarskapspotential. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning av de genomgångna teorierna. 
 
Den litteratur som utgör våra teoretiska utgångspunkter är framförallt Anttilas bok 
Kompetensförsörjning, Lindelöws Kompetensbaserad personalstrategi samt Wik-
ström och Martins Talent Management i praktiken. I tillägg till dessa tre böcker har vi 
en mängd tidigare forskning på området. De tre böckerna är alla skrivna av svenska 
författare med inblick i hur man arbetar med kompetensförsörjning eller TM i svenska 
organisationer. Litteraturen är med sin svenska anknytning tänkt att vara ett komple-
ment till den tidigare forskning vi använt oss av, då den enbart är internationell. 
 
2.1 Kompetensförsörjning 
När vi i detta arbete berör begreppet kompetens är det utifrån Ellströms (1992) defi-
nition som lyder: “En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss upp-
gift, situation eller kontext” (1992:21). Kompetensförsörjning är ett begrepp som fick 
sitt uppsving på 80-talet och som beskriver kompetens utifrån såväl kvantitativa som 
kvalitativa termer. Medan kompetensutveckling handlar om att göra sin personal mer 
kompetent och därmed också mer handlingskraftig, så handlar kompetensförsörjning 
utöver detta om att ha rätt mängd personer med rätt mängd kunskap (Granberg, 2003). 
Lindelöw (2008), som är en svensk forskare inom ämnet, menar att kompetensför-
sörjning är en strategisk fråga som handlar om att tänka långsiktigt utifrån organisat-
ionens mål och framtid. Detta kan inkludera att göra medarbetare redo att bli ledare 
inom organisationen på sikt. Hon menar att förändringar i verksamheten uppstår lö-
pande och det är därför av största vikt att organisationer ständigt planerar för både 
nyrekrytering och kompetensutveckling.  

2.1.1 Anttilas modell för kompetensförsörjning 

Anttila (1997) har utvecklat en modell för kompetensförsörjning. Han menar att be-
greppet kompetensförsörjning kan delas upp i kompetensplanering och kompetensut-
veckling. Precis som Granberg, betraktar Anttila kompetensutveckling som en under-
kategori till begreppet kompetensförsörjning. Kompetensplaneringens syfte är att 
skapa de förutsättningar som behövs för att kunna utföra en effektiv kompetensut-
veckling. Denna del av kompetensförsörjningen innehåller kartläggning av persona-
lens kompetens och analys av denna för att kunna planera för de åtgärder som krävs, 
för att på ett effektivt sätt kunna utveckla prioriterade områden och målgrupper. 
Kompetensutvecklingen är således den del av kompetensförsörjningen som syftar till 
att höja kompetensen inom de områden och målgrupper som man i planeringen har 
prioriterat att tillgodose. Anttila har med hjälp av egna erfarenheter inom området 
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utvecklat en modell för kompetensförsörjning. Den ser ut enligt följande: 

 
 
Figur 3. Anttilas kompetensförsörjningsmodell (Anttila, 1992:42) 
 
I denna undersökning fokuserar vi på de tre mellersta stegen i modellen: kompetens-
krav, nuläge och analys/utvecklingsplan. Vi har alltså valt att inte ta med det första 
steget, omvärldsanalys, i vår undersökning då detta steg handlar om företagets för-
måga att förstå omvärldens utveckling och förändringar och att på så sätt kunna an-
passa organisationens kompetens efter det. Detta faller utanför ramen för syftet med 
denna undersökning varför vi också valt att bortse från det. 
 
Vi börjar därför på steg två, kompetenskrav, som handlar om att kartlägga vilken typ 
av kompetens som organisationen behöver genom att utgå från det man kommit fram 
till i föregående steg, omvärldsanalysen. Det är i detta steg viktigt att tydligt definiera 
vilken kompetens som behövs i organisationen utifrån omvärldens krav och sedan 
skapa en gemensam syn på kompetenskraven hos både ledning och medarbetare.  
 
Innan nya insatser för att uppnå kompetenskraven kan planeras bör organisationen 
inventera sin befintliga kompetens och synliggöra den. Detta är steg tre som Anttila 
kallar nuläge och genom detta arbete kan organisationen skapa en gemensam förstå-
else för var medarbetarna och organisationen står i relation till kompetenskraven. Att 
mäta den befintliga kompetensen kan göras på en rad olika sätt genom bland annat 
observationer, intervjuer och enkätundersökningar.  
 
När kartläggningen av befintlig kompetens är färdigställd är nästa steg att analysera 
den för att kunna planera för utveckling. Denna del kallas analys/utvecklingsplan i 
Anttilas modell och denna utgörs av fyra syften vilka är följande: 
 

1) prioritera målgrupper och områden som ska utvecklas. Detta syfte, menar 
Anttila, är mycket viktigt då rätt prioriteringar är a och o vad gäller en effektiv 
kompetensutveckling. Till grund för prioriteringen ligger dels kartläggningen 
men även ledningens strategier som påverkar prioriteringen genom företagets 
strategier och mål. 
 
2) analysera och precisera kompetensbehoven i de ovan prioriterade områdena 
och målgrupperna. Detta handlar om att sätta in rätt utvecklingsåtgärder på rätt 
medarbetare och detta görs genom att kartlägga de förutsättningar som måste 
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utvecklas eller skapas för att höja den prioriterade målgruppens förmåga att lösa 
uppgiften.  
 
3) att planera för önskad kompetensutveckling är ett av de sista stegen i kompe-
tensplaneringen där man avgör vilka prioriteringar, investeringar och genomfö-
randestrategier som krävs för att utvecklingsplanen ska vara värdeskapande för 
kompetensförsörjningen. På så sätt kan även andra ta del av kompetensförsörj-
ningsarbetet och se att det bidrar med något faktiskt åt organisationen. 
 
4) följa upp tidigare prioriteringar och utvecklingsåtgärder vilket innebär en 
slags utvärdering av effekterna av de kompetensstrategier som man prioriterat. 
Att utföra denna mätning ökar trovärdigheten av kompetensförsörjningen och 
man kan genom detta följa upp målgruppens bedömning av effekterna.  

 
Den sista delen i modellen kallar Anttila för kompetensutveckling. Detta är vanligtvis 
det område inom kompetensförsörjning som fungerar bäst då det är där många organi-
sationer lägger sitt fokus. Anttila menar dock att, för att skapa en så effektiv kompe-
tensutveckling som möjligt, krävs även en väl genomarbetad kompetensplanering. Av 
den anledningen har vi valt att inte använda det i vår undersökning då vi anser att 
även denna del ligger utanför syftet. 

2.2 Talent Management 
Ett begrepp som det har kommit att skrivas mycket om de senaste åren i samband med 
kompetensförsörjning är TM som har sin begynnelse i en undersökning som den stora 
amerikanska managementkonsultfirman McKinsey utförde 1998 (Beechler & Wood-
ward, 2009). Undersökningen visade att en stor utmaning i det nya kunskapssamhället 
var att lyckas attrahera och behålla talangfull personal. Det ansågs finnas ett flertal 
anledningar till varför denna talangjakt skulle komma att bli allt viktigare. Ett par 
anledningar som ofta förekom i TM-litteraturen var stora pensionsavgångar, i och 
med fyrtiotalisternas utträde på arbetsmarknaden, men också den ökade globalisering-
en som skulle komma att medföra att människor lättare kan byta jobb över nations-
gränser (Beechler & Woodward, 2009). Därefter har ett flertal forskare, under de sen-
aste 15 åren, betonat att TM blivit ett av de hetaste diskussionsämnena inom HR. I 
flertalet artiklar har undersökningar lyfts fram som alla beskriver samma sak: före-
tagsledningar som uttrycker att de har en otillräcklig tillströmning av medarbetare 
med hög potential till strategiskt viktiga positioner inom företaget (Beechler & 
Woodward, 2009; Collings & Melahi, 2009; Personal och Ledarskap, 2011). 
 
Trots att begreppet Talent Management har varit med ett tag, har forskare varit väldigt 
oeniga om hur man bör definiera begreppet och hur man bäst bör tillämpa det. I en 
svensk studie från 2012, gjord av Stardust Consulting (2013), framgår att HR-
personal på olika företag anser att TM är en viktig strategisk fråga men trots det är det 
betydligt färre som är överens om vad TM innebär, eller hur en talang bör definieras. 
Några har menat att detta har varit anledningen till att relativt lite forskning har bedri-
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vits på området. Det är svårt att forska om någonting som är så öppet för tolkning och 
därmed har det också rått en brist på teoretisk utveckling på området (Collings & Me-
lahi, 2009). Detta skulle kunna gå att tolka som att TM är ett modeord som HR-
avdelningar vill visa att de förhåller sig till, även om inte så mycket sker i praktiken. 
Iles, Preece och Chuai (2010) menar exempelvis att begreppet Talent Management 
uppfyller vissa krav för att det skulle röra sig om ett management-mode. De menar att 
den vaga definitionen av begreppet i TM-litteraturen medfört att det är lätt för en or-
ganisation att göra sin egen tolkning av begreppet och därmed är det svårt att se vad 
begreppet egentligen tillför. Samtidigt visade deras studie, att antalet artiklar som 
skrivs om ämnet fortfarande stiger, vilket visar att intresset för begreppet fortsätter att 
växa. 
 
Lewis och Heckman (2006) genomförde en textanalys där de kom fram till att be-
greppet TM kan delas in i tre olika perspektiv. Ett perspektiv beskriver TM som att 
rekrytera, utveckla och behålla personal. I dagsläget finns en begränsad svensk littera-
tur om TM men i en bok skriven av managementkonsulterna Wikström och Martin 
(2012) förhåller sig författarna till detta perspektiv på TM. Det andra perspektivet 
handlar om att man ska utveckla så kallade talent pools och se till att det finns ett 
jämnt flöde av talanger till viktiga positioner i organisationen, likt det som tradition-
ellt beskrivits som successionsplanering. Ett tredje perspektiv handlar om att man bör 
fokusera på kontextlös talang och skapa så kallade general talent pools. Då rekryterar 
man inte talanger till en viss position utan intresset ligger i att ha generellt talangfulla 
individer inom organisationen. Det tredje perspektivet fokuserar således på personer 
med medfödd begåvning, något som innebär ett mer exkluderande synsätt på TM 
(Meyers, Woerkom & Dries, 2013). Detta förklaras mer ingående i textstycket som 
följer. 

2.2.1 Talang 
Vem är då en talang? Meyers, Woerkom och Dries (2013) menar att om man antar att 
talang är en medfödd begåvning så innebär det per automatik att man har ett exklude-
rande perspektiv på TM. Exkluderande därför att organisationens kompetensförsörj-
ningsåtgärder i första hand fokuserar på ett fåtal individer som har en medfödd be-
gåvning. TM ska då användas som ett medel för att attrahera talangfulla individer till 
organisationen och sedan försöka behålla dem. Utifrån Lewis och Heckmans första 
perspektiv på TM skulle detta alltså innebära att TM i första hand handlar om att at-
trahera och behålla. Om man istället väljer att betrakta talang som något som går att 
tillskansa sig genom träning så har man istället ett mer inkluderande perspektiv på 
TM. Om talang är något som finns inom alla så ska naturligtvis TM också beröra alla 
inom organisationen. Utifrån detta perspektiv blir det viktigare att ta hänsyn till hur 
man genom att utveckla sin personal på bästa sätt kan ta vara på allas talang så myck-
et som möjligt. Ashton och Morton (2005) är exempel på förespråkare inom detta 
perspektiv då de menar att organisationer ska skapa ett så kallat talent mindset, som 
stödjer idén om att alla har en talangpotential värd att utveckla. Det vanligaste synsät-
tet bland svenska företag är att alla har talang (Stardust Consulting, 2013). 



 11 

 
Enligt det tredje perspektivet på TM bör en organisation sträva efter att anställa indi-
vider med en hög generell begåvning (Lewis & Heckman, 2006). Tanken är att en hög 
generell begåvning förutspår en hög potential att lyckas i sitt arbete. Perspektivet 
stämmer väl överens med det exkluderande perspektivet på TM som innebär att end-
ast vissa individer innehar talang, och TM således inte bör vara en process som invol-
verar alla inom organisationen. För att se om en person är begåvad kan man genom-
föra begåvningstest. Många utav de begåvningstest som används på den svenska 
marknaden ger ett resultat i form av en g-faktor som är ett mått på generell begåvning 
(Mabon, 2004).  

2.3 Successionsplanering 
Som tidigare nämnt handlar kompetensförsörjning, enligt Anttila, dels om att kompe-
tensplanera och dels om att kompetensutveckla. Successionsplanering kan beskrivas 
som kompetensförsörjning av chefspositioner och handlar om att lägga upp en strategi 
för hur man kan ersätta dessa positioner på sikt. Enligt Lewis och Heckman (2006) 
kan man se att successionsplanering och TM ibland anses vara väldigt likartade pro-
cesser som handlar om att lyfta talanger till strategiskt viktiga positioner inom organi-
sationen. Rothwell (2011), Yeonsoo (2010) och Wikström och Martin (2012) menar 
däremot att successionsplanering är en del av TM-arbetet. I en studie genomförd av 
Yeonsoo (2010) framgick att företag arbetar på väldigt olika sätt med successionspla-
nering. Informanterna hade dock gemensamt att successionsplanering handlade om att 
1) identifiera nyckelpositioner i företaget, såväl nuvarande som framtida 2) bedöma 
lämplighet hos de som är kandidater för att kunna ta över dessa nyckelpositioner 3) 
utveckla kandidaterna i syfte att minska kompetensgapet och göra kandidaterna redo 
att över nyckelpositionerna 4) utvärdera hur väl man har lyckats med sin successions-
planering. Resultaten av denna studie kan likställas med Anttilas modell då det hand-
lar om att se över vad man behöver, vad man har och arbeta för att minska gapet där-
emellan.  
 
Enligt Bunce (2013:86) är successionsplanering “ett viktigt strategiskt verktyg för att 
identifiera och utveckla potentiella kandidater för ledarskapspositioner och manage-
mentpositioner inom organisationen”. Hon menar att organisationen redan i början av 
medarbetarnas karriär bör starta bedömningen om huruvida personen i fråga behöver 
träning för att nå en ledarskapsposition. Det handlar också om att etablera kontinuitet 
i ledarskapspositioner och i det arbetet ingår att etablera en pool av medarbetare med 
hög potential för att kunna överta dessa ledarpositioner på sikt. Bunce lyfter fram vär-
det av att satsa på den befintliga personalstyrkan, då dessa individer har en bakgrund 
inom organisationen och därmed besitter dels relevant kunskap som behövs i arbetet 
men också förståelse för organisationskulturen.  
 
Även Thoms (2005) poängterar att fördelarna med att rekrytera chefer internt är 
många. En viktig aspekt är att kandidaten redan har god kännedom om organisationen 
och känner till dess arbetsmetoder. På samma sätt känner de som ansvarar för chefs-
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tillsättningen till kandidaten sedan tidigare, vilket underlättar bedömningen av kandi-
datens lämplighet som chef. Dessutom kan intern chefsrekrytering fungera som en 
motivationsfaktor då man genom intern chefsrekrytering visar på att det finns kar-
riärmöjligheter inom organisationen. Thoms menar vidare att det oftast också är billi-
gare, snabbare och lättare att rekrytera internt, istället för externt. Givetvis finns det 
också nackdelar med att tillsätta chefspositioner med hjälp av intern personal. Thoms 
betonar att det kan vara svårt att få till förnyelse inom organisationen om alltför 
många chefer rekryteras från de egna leden, istället för att någon kommer in utifrån 
med andra erfarenheter och nya perspektiv. Hon menar att man bör rekrytera internt 
till lägre chefsnivåer men att det bör finnas både interna och externa kandidater till 
högre chefspositioner. Charan (2005) menar att många organisationer har svårt att 
hitta chefskandidater internt till högre chefspositioner, trots att de lägger ned mycket 
tid på att utveckla sin personal. Det kan helt enkelt vara svårt att hitta den kompetens 
som behövs inom den egen organisation. de Klerk (1990) menar också att det kan 
vara svårt för en chef att styra över sina tidigare kollegor precis som det för medarbe-
tare kan vara svårt att acceptera att en tidigare kollega blivit deras chef.  
 
Successionsplanering kan även ses ur ett kortsiktigt perspektiv men då pratar man 
istället om replacement planning (Rothwell 2011; Yeonsoo 2010). Vi har översatt det 
till ersättarplanering och det handlar om att ha en nödlösning i händelse av att perso-
nal som besitter chefspositioner hastigt skulle sluta. På det sättet har organisationen 
sett till att det finns personer med tillräcklig kompetens som kan ta sig an chefsposit-
ioner under en kortare tid, i väntan på en mer permanent lösning. I en studie genom-
förd av Groves (2007) uppgav informanterna att det är lätt att endast ha en ersättar-
planering och sedan kalla det för successionsplanering. Vill man få fram flera potenti-
ella chefer på sikt, så räcker det inte med att man har en arvinge som kan ta över på 
kort sikt. Man bör istället skapa en flexibel talent pool med flera kandidater utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. På så sätt löper man mindre risk att en enskild arvinge slutar, 
och att man sänker moralen hos de som inte blivit utvalda som potentiella efterträdare 
(Groves, 2007). Att ha en successionsplan där man försöker göra potentiella ersättare 
redo på lång sikt innebär således ett mer omfattande arbete än att enbart ha en ersät-
tarplan. Men om man inte har resurser nog för att successionsplanera så bör man en-
ligt Rothwell (2011) åtminstone ha en ersättningsplan på kort sikt så att man undviker 
att bli överraskad om någon slutar. 
 
För att successionsplanera på bästa sätt menar Wikström och Martin (2012) att det är 
viktigt att organisationer genomför en riskanalys där man ser över tre saker: 1)  
Vakansrisk, vilka kritiska affärspositioner riskerar att bli vakanta? Man gör då en be-
dömning av ifall de personer man har i nuläget på dessa kritiska positioner kommer 
att sluta inom den närmsta tiden eller inte. Man vet för det mesta om ifall någon är på 
väg att gå i pension, men det kan finnas andra anledningar till att man tror att någon är 
på väg att röra sig bort från organisationen 2) Redorisk, vilka kandidater i organisat-
ionens talent review är redo att ta över på kort och lång sikt? Talent review är en pro-
cess som Wikström och Martin menar att en organisation bör ägna sig åt åtminstone 
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en gång om året med tanken att få en bild av vilka talanger som finns inom organisat-
ionen. Det görs genom en bedömning av potential och prestation och bör kalibreras. 
Kalibrering innebär att flera chefer deltar i bedömningen av en medarbetare för att få 
en så helhetlig bild som möjligt. Redorisk handlar alltså om att se över vilka talanger 
som kan ta över en position temporärt, och vilka som är potentiella efterträdare på 
lång sikt. Detta går att likna med hur Rothwell resonerar kring ersättarplanering som 
avser ersättare på kort sikt och temporärt, och successionsplanering som handlar om 
vilka ersättare man ser skulle kunna ta över på lång sikt. 3) Rekryteringsrisk, se över 
om organisationen har tillräckligt med interna resurser eller om man måste börja re-
krytera externt. När det gäller att rekrytering menar Wikström och Martin att man bör 
förhålla sig till 80/20-regeln som handlar om att 80 % bör rekryteras internt och 20 % 
externt.  
 
Enligt Wikström och Martin är det dags att se över organisationens successionsplane-
ring när man ser tecken på att:  
 

• Efter en riskanalys inser att man inom en snar framtid behöver rekrytera ex-
terna medarbetare till viktiga befattningar, för att man saknar interna kandida-
ter  

• Organisationen blir överraskad av att nyckelpersoner lämnar med motivering-
en att de inte ser några utvecklingsmöjligheter 

• Det tar lång tid att fylla viktiga, vakanta positioner  
• Cheferna klagar på att det är svårt att hitta medarbetare som är villiga att 

avancera och ta på sig ansvar 
• Medarbetarna är missnöjda med de befordringsmöjligheter och karriärvägar 

som organisationen har att erbjuda 
• Omsättningshastigheten bland talangfulla medarbetare är högre än genomsnit-

tet (Wikström & Martin, 2012:122) 
 

I sin studie, upptäckte Groves (2007) att informanterna var överens om att en god 
successionsplanering bygger på att man säkerställer alla chefers engagemang i identi-
fieringsprocessen av talanger. Att flera är inblandade i bedömningsprocessen förbätt-
rar inte bara själva bedömningen. Informanterna i studien uttryckte även fördelarna av 
att arbeta med breda forum såsom ”ledarskapsakademier”, eftersom talangerna då 
dessutom blir exponerade för flera intressenter och därmed ökar rörligheten mellan 
olika avdelningar inom organisationen. 

2.4 Potential för ledarskap 
Hur bedömer man om någon är en potentiell ledare eller chef? Vilka kompetenser är 
nödvändiga för att man ska vara lämpad att arbeta som chef? Mabon (2004) menar att 
en chef behöver olika färdigheter beroende av vilken nivå chefen befinner sig på inom 
organisationen. Längst ned i hierarkin fordras fackmässiga färdigheter vilket betyder 
att en chef där behöver vara skicklig när det kommer till organisationsspecifika fär-
digheter. Ju längre upp i hierarkin man kommer desto mindre av dessa fackmässiga 
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färdigheter behövs och istället fordras mer begreppsmässiga färdigheter. Mabon be-
skriver detta som att cheferna högst upp i organisationen inte behöver fackmässig 
kunskap i samma utsträckning utan istället fordras chefsegenskaper som är mer obe-
roende av vilken verksamhet som chefen befinner sig i. Han kallar detta för att ha en 
”helikoptersyn”, att kunna överblicka organisationen. Vidare behöver alla chefer, 
oavsett nivå i organisationen inneha mellanmänskliga färdigheter.  
 
Efter att ha genomfört en omfattande undersökning av litteratur kring ledarskap från 
1986 fram till 2010, har Dries och Pepermans (2012) konstruerat en tvådimensionell 
modell för potential för ledarskap. Modellen är uppdelad i fyra fält med en horisontell 
och en vertikal dimension. Den horisontella dimensionen är hjärta kontra hjärna, där 
hjärta syftar till individens motivation, handlingsförmåga och driv medan hjärna foku-
serar på de analytiska färdigheterna hos individen. Den vertikala dimensionen innefat-
tar sammanhang och personligt, där sammanhanget handlar om individens interaktion 
med sin omgivning och personligt handlar om individens inre. 
 
I tillägg till de två dimensionerna är modellen uppdelad i ytterligare fyra fält. Vid 
undersökningen av litteratur kom Dries och Pepermans fram till 77 kriterier som be-
skriver potential för ledarskap. Dessa kriterier har man placerat in i de fyra olika för-
mågor som organisationer bör fokusera på när de ska bedöma ledarskapspotential, 
vilka är 1) analytisk förmåga, som berör talangens förmåga att möta feedback, inblick 
och förståelse för organisationen, beslutsfattande och problemlösning 2) inlärnings-
förmåga, den villighet som talangen har för att lära, emotionell intelligens och an-
passningsbarhet i snabba förändringar 3) inneboende driv som innehåller de tre fak-
torerna resultatorientering, uthållighet (även i svåra situationer) samt engagemang dvs 
att talangen känner samhörighet med de mål som sätts upp, samt 4) växande ledar-
skapsförmåga som fokuserar på förmågorna: motivation till att leda, skapa trovärdig-
het och känsla för intressenter (2012:364). 
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 Figur 4. Modell för ledarskapspotential (Dries & Pepermans, 2012) 

 
Även Dries, Van Acker och Verbruggen (2012) har genomfört en studie där de fann 
att de som identifieras som talanger, med hög potential, oftast blir det på grund av att 
närmsta chefer bedömt dem utifrån prestation. De menar att det finns en risk med 
detta, som brukar kallas för haloeffekten, nämligen att man utifrån en viss prestation 
tillskriver människor andra egenskaper som de kanske inte har. Bara för att en medar-
betare presterar väl i sitt arbete innebär det inte att samma person innehar ledarskaps-
potential. 
 
Både Anttila (1997) och Lindelöw (2008) betonar vikten av att alla i organisationen 
lägger samma innebörd i de begrepp som används, när man talar om kompetens. Vad 
innebär det i praktiken att man som potentiell chef ska ha till exempel ett inneboende 
driv, som är en av de fyra chefsfaktorerna i Dries och Pepermans modell ovan? Det 
måste de som gör en sådan bedömning vara ense om. Det handlar med andra ord om 
att översätta det teoretiska begreppet till praktisk kunskap. Lindelöw menar att orga-
nisationer bör etablera en kravprofil för de olika befattningar man har inom organisat-
ionen. Genom att göra detta kan man skapa sig en bild av vilka kunskaper och färdig-
heter som är framgångsfaktorer för organisationen. På så sätt kan man öka samsynen 
om vilka egenskaper som bör innehas av ledare inom organisationen. Hon exemplifie-
rar detta med två olika kommuner där man har genomfört en gemensam ledarprofil 
som gäller för samtliga chefer. Genom att ta fram denna ledarprofil har man inom 
kommunerna kunnat förbättra urvals- och utvecklingsverktyg för såväl nuvarande 
chefer som framtida (Lindelöw, 2008). Detta går också att relatera till det andra ste-
get, kompetenskrav, i Anttilas modell som handlar om att kartlägga vilken typ av 
kompetens som organisationen behöver. 

2.5 Sammanfattning 
Begreppet kompetensförsörjning kan delas upp i två huvudkategorier: kompetenspla-
nering och kompetensutveckling, och handlar om att se till att man har rätt kompetens 
inom organisationen. Anttilas modell visar arbetet med kompetensförsörjning utifrån 
fem områden (där de fyra förstnämnda är en del av kompetensplaneringen): om-
världsanalys, kompetenskrav, nuläge, analys/utvecklingsplan och slutligen kompe-
tensutveckling. Både Anttila och Lindelöw betonar vikten av att man inom organisat-
ionen har en gemensam syn på kompetensbegreppen. Lewis och Heckman delar in 
TM i tre perspektiv 1) att rekrytera, utveckla och behålla personal 2) skapa talent 
pools för att säkerställa ett jämt flöde av talanger till viktiga positioner inom organi-
sationen 3) skapa general talent pools, som inte fokuserar på positioner utan mer ge-
nerellt om att ha talangfulla individer inom organisationen. Begreppet talang kan ses 
genom ett inkluderande eller exkluderande perspektiv beroende på om man anser att 
talang är medfött eller går att tränas upp.  
 
Successionsplanering är kompetensförsörjningsarbetet som endast fokuserar på chefs-
positioner inom organisationen och är ett strategiskt arbete som handlar om att göra 
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individer redo att ta över dessa positioner. En del forskare betraktar successionsplane-
ring som likt TM i den bemärkelsen att det handlar om att lyfta talanger till viktiga 
positioner. Andra menar att successionsplaneringen endast är en del av det totala TM-
arbetet i organisationen. Wikström och Martin förespråkar att en organisation bör 
genomföra en riskanalys som innebär att man ser över vakansrisk, redorisk och rekry-
teringsrisk hos sina chefer. Successionsplanering kan också ses ur kortsiktigt perspek-
tiv men kallas då ersättarplanering. Enligt Thoms bör en organisation rekrytera internt 
till lägre chefspositioner men det kan ibland vara fördelaktigt att leta externt till högre 
chefspositioner. Dries och Pepermans har utformat en modell med fyra faktorer som 
berör ledarskapsförmågor att ta hänsyn till hos potentiella ledare vilka är analytisk 
förmåga, inlärningsförmåga, inneboende driv och växande ledarskapsförmåga. Lin-
delöw menar att organisationer kan ha nytta av att ta fram en ledarprofil för alla che-
fer, som grundar sig i de kompetenser som varit framgångsfaktorer hos de duktiga 
chefer man har inom organisationen.   
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3. Metod 
I detta avsnitt går vi igenom den metod vi har använt oss av och motiverar varför vi 
valt att gå tillväga som vi gjort. Vidare behandlas även etiska överväganden, källkri-
tik och undersökningens validitet och reliabilitet.  

3.1 Tematisering och avgränsning 
Det första att tänka på vid en studie av detta slag är att fastställa det tema som man 
har för avsikt att undersöka (Dalen, 2007). Vi visste att vi ville skriva om någonting 
som hade med kompetensförsörjning att göra och efter att ha läst på om ämnet så 
valde vi att avgränsa oss till det som kallas för successionsplanering. Successionspla-
nering var ett begrepp som vi inte kände till sen tidigare, och vår förförståelse var 
således begränsad. När man väl har bestämt sig för vad man ska undersöka kan man 
sen påbörja sin sökning efter litteratur och tidigare forskning på området (Dalen, 
2007). Om det finns tidigare forskning på området så kan det också finnas teorier som 
man kan förhålla sig till i sin studie. Vi upptäckte att det fanns en begränsad mängd 
svensk forskning på området men vi fann internationell forskning. När man vet vad 
man vill undersöka och har haft möjlighet att sätta sig in i ämnet, så kan man formu-
lera sina problemställningar (Dalen, 2007). Vi valde att fokusera på en jämförande 
studie mellan privat och kommunal sektor vilket alltså ligger till grund för våra fråge-
ställningar. 
 
Som underlag för vår intervjuguide använde vi oss av Anttilas modell om kompetens-
försörjning, tillsammans med de resultat som Yeonsoo (2010) fått fram i sin under-
sökning om vad organisationer anser att successionsplanering handlar om. Dessa två 
liknar varandra till stor del vilket gjorde det lätt för oss att kombinera dem. Genom att 
använda dem kunde vi konstruera teman i vår intervjuguide på ett överskådligt sätt 
och på så sätt skapa en stringens i den. Detta kom att förenkla vårt arbete i analysde-
len eftersom vi redan delat upp frågorna utifrån Anttilas modell som är uppbyggd av 
fem olika steg och ger en tydlig bild av hela kompetensförsörjningsbegreppet från 
start till slut. Det första och sista steget hamnade dock utanför syftet med vår studie, 
då dessa fokuserade på omvärldsanalys och kompetensutveckling, varpå vi valde att 
endast fokusera på de tre mellersta stegen som är kompetenskrav, nuläge och ana-
lys/utvecklingsplan.  

3.2 Val av ansats och datainsamlingsmetod 
Vi har valt en hermeneutisk ansats i den här undersökningen vilket innebär att vi som 
forskare söker skapa förståelse för de olika informanternas subjektiva verkligheter.  
För att undvika begreppsliga missförstånd valde vi att genomföra samtalsintervjuer 
där vi lät varje informant förklara hur de definierar och arbetar med successionsplane-
ring. Vidare var det en kvantitativ studie som hade väckt vårt intresse för att göra vår 
undersökning. Stardust Consultings (Personal och Ledarskap 2011; Stardust Consul-
ting, 2013) årliga undersökningar av TM i svenska organisationer hade visat, både 
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2011 och 2012, att successionsplanering var något som respondenterna ansåg funge-
rade dåligt i sina respektive organisationer. Vi fann det därför relevant att genom in-
tervjustudier fördjupa oss i hur informanter från olika svenska organisationer upplever 
arbetet med successionsplanering i just sina respektive organisationer. Stardust Con-
sultings urval bestod dessutom av organisationer från både den privata och den offent-
liga sektorn, varpå vi fann det intressant att genomföra en jämförande studie mellan 
dessa sektorer. 

3.3 Val av organisationer 
Inom kvalitativ forskningstradition brukar man tala om teoretiskt urval. Det handlar 
om att man ska sträva efter att välja ut informanter på ett sådant sätt att man uppnår 
maximal variation i det fenomen som man har för avsikt att studera (Dalen, 2007). 
Detta brukar även kallas för att uppnå teoretisk mättnad. Vi valde att intervjua flera 
olika organisationer, med en representant för varje organisation, istället för att inter-
vjua många representanter från ett fåtal organisationer. Vad avser kommunerna så 
strävade vi efter att uppnå teoretisk mättnad genom att välja kommuner av olika stor-
lek. Det är vår uppfattning att kommunal verksamhet består i de allra flesta kommu-
ner av samma typ av förvaltningsområden och organisationsstruktur. Däremot kan 
storleken naturligtvis skilja sig åt. Av bekvämlighetsskäl valde vi att kontakta kom-
muner i Stockholms, Uppsalas och Västmanlands Län. Vad avser de privata organi-
sationerna så upplevde vi att det där fanns fler faktorer som spelade in för att uppnå 
maximal variation. I slutändan kom vi att fokusera på bransch när vi valde vilka orga-
nisationer som skulle få representera den privata sektorn i vår undersökning. Vi be-
stämde oss för att använda de fem första privata organisationerna som tackade ja till 
att delta i vår studie. Detta ledde till att storleken på de privata organisationerna var 
svår för oss att påverka och vi har därför fyra organisationer inom privat sektor som 
har en global verksamhet och en som endast är verksam i Sverige.  

3.4 Val av informanter 
I syfte att få så givande svar angående kompetensfrågor som möjligt, och eftersom vi 
bara intervjuade en person från varje organisation, intervjuade vi antingen HR-chefer 
eller de som var ansvariga för kompetensfrågor på personalavdelningen i respektive 
organisation. Bland de privata organisationerna hade dessa personer olika titlar: HR-
chef, HR manager, HR-konsult och Talent Manager. Vi fick kontakt med dessa in-
formanter antingen genom att vi uppfattade deras namn på organisationens webbsida, 
att en central informationsmail hänvisade oss till dem eller att vi blev hänvisade av en 
person på en HR-avdelning till en annan person på samma HR-avdelning. Bedöm-
ningen av vem som bäst kan svara på våra frågor, har alltså ibland gjorts av en med-
arbetare på samma avdelning och ibland gjorts av någon som varit ansvarig för orga-
nisationens informationsmail. Vi har dock försökt att i så hög utsträckning som möj-
ligt säkerställa att de informanter som föreslagits för oss verkligen har insyn i de frå-
gor som vi har ämnat undersöka, när vi haft mailkontakt med kontaktpersoner på 
olika organisationer. 
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Följebrev 
All kontakt med informanterna innan intervjuerna har skett via mail. När vi först kon-
taktade dem valde vi att hålla oss kortfattade och endast informera dem om vilka vi 
var och vad vi ville undersöka. Detta för att bjuda in potentiella informanter till läs-
ning, i stället för att riskera att mailet omedelbart skulle hamna i papperskorgen hos 
de som mottog det. De som senare visade intresse för att delta i vår undersökning fick 
vårt följebrev skickat till sig, i god tid före intervjutillfället skulle äga rum. I följebre-
vet fanns mer utförlig information om studiens syfte och upplägg, samt vår definition 
av begreppet successionsplanering, så att informanten enklare kunde ta ett definitivt 
beslut om deltagande.  

3.5 Konstruktion av intervjuguide 
Som tidigare nämnt kan successionsplanering ses från två olika perspektiv. Antingen 
som likvärdigt med TM, eller som del av arbetet med TM. Då TM enligt vår uppfatt-
ning fortfarande är att betraktas mer som ett modeord som inte alla förhåller sig till, 
jämfört med begreppet kompetensförsörjning valde vi att inte fokusera på TM i vår 
undersökning. Vi bortsåg därför från begreppet TM i konstruktionen av vår intervju-
guide. Samtidigt var vi medvetna om att somliga informanter skulle komma att prata i 
termer av TM när de svarade på våra frågor, varför vi fann det nödvändigt att skriva 
om det i vårt teoriavsnitt. 
 
Vi tog tidigt beslutet att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide där vi ut-
gick från de teman som skulle undersökas och där det under varje tema fanns förslag 
på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi konstruerade fyra teman i vår intervjuguide 
varav tre berörde de tre stegen i Anttilas modell (kompetenskrav, nuläge och utveckl-
ingsplan) och det fjärde fokuserade på innebörden av successionsplanering i respek-
tive organisationen.  
 
Vi utgick från den så kallade områdesprincipen som handlar om att man bör inleda 
intervjun med mer avslappnade frågor som får informanten att känna sig trygg (Dalen, 
2007). Vi delade in vår semistrukturerade intervjuguide i två delar och var under hela 
tiden noggranna med att se till att det fanns en röd tråd genom hela guiden. I den 
första delen ställdes frågor kring informanten och dennes organisation, dels för att 
börja mer avslappnat men också för att vi som forskare skulle få oss en tydligare bild 
av dem båda. Vi försökte genom våra frågor skapa oss en uppfattning av vilken insyn 
informanterna hade i successionsplaneringen inom respektive organisation. Den andra 
delen av intervjuguiden fokuserade på de fyra teman vi ville undersöka och som 
nämndes i ovanstående stycke. 
 

3.6 Genomförande av intervjuer 
Samtliga informanter delgavs identisk information i det följebrev som skickades ut. 
När vi skickade det informerade vi även om att de skulle komma att motta ännu ett 
mail från oss, med bifogad intervjuguide, några dagar innan intervjun så att de skulle 
ha god tid att förbereda sig. 



 20 

Intervjutillfället 
Vid varje intervjutillfälle började vi med att kortfattat presentera oss själva, undersök-
ningen och hur denna skulle presenteras. Trots att vi skickat ut följebrev ville vi sä-
kerställa att informanten förstått syftet med studien och inte missat viktig information 
i vår tidigare kontakt. Vi informerade en extra gång om att intervjun skulle komma att 
spelas in och av etiska skäl informerade vi även om att det som sades utanför inspel-
ningen inte skulle komma att användas såvida vi inte hade frågat informanten om lov 
först. Detta för att göra informanten så trygg som möjligt i vårt sällskap och i största 
möjliga mån kunna delge oss information utan att känna sig hämmad. Vi frågade 
också om informanten hade några frågor innan vi satte igång inspelningen för att mi-
nimera eventuella oklarheter. 

Som ovan nämnt hade alla informanter mottagit vår intervjuguide via mail ett par da-
gar innan intervjutillfället. Vi tog beslutet att skicka ut guiden i förväg för att infor-
manterna skulle ha möjlighet att förbereda sig så att vi lättare kunde hålla tiden under 
intervjun, vilket var viktigt för oss då de generöst delade med sig av sin tid för att 
kunna medverka i vår undersökning. Att de fick guiden i förväg gav dem även en 
chans att kunna kontakta oss i förväg om de upplevde att de inte var rätt person att 
kunna svara på våra frågor eller om något kändes oklart.  I följebrevet hade vi infor-
merat om att varje intervju beräknades ta mellan 1-1,5 timme i anspråk. Dock skulle 
det visa sig att ingen av intervjuerna skulle komma att ta mer än 50 minuter. 

Vi deltog båda vid alla intervjutillfällen, utom ett där endast en av oss var närvarande. 
För att undvika att informanten skulle känna sig förhörd delade vi upp det så att end-
ast en av oss höll intervjun medan den andra flikade in med följdfrågor om så behöv-
des. Detta turades vi om med ungefär varannan intervju. Vid fem intervjutillfällen tog 
vi oss till informantens arbetsplats. Vid två tillfällen mötte vi upp informanten på ett 
ställe som passade denne, för att underlätta deras deltagande i vår undersökning. Hos 
de organisationer vi besökte satt vi i ostörda rum som informanten i förväg hade bokat 
för intervjutillfället och det var endast vi två och informanten som närvarande vid 
dessa tillfällen. På grund av det geografiska läget höll vi tre intervjuer över telefon 
istället för att besöka informantens arbetsplats. Dessa intervjuer gick till på samma 
sätt som de fysiska intervjuerna och vi kunde båda delta i intervjun då vi använde 
högtalaren på telefonen.  

Samtliga intervjuer spelades in med både en diktafon och en mobiltelefon. Anled-
ningen till detta var att vi i största möjliga mån ville säkerställa att material inte skulle 
försvinna om oförutsedda händelser skulle komma att uppstå med någon utav inspel-
ningsenheterna. Efter varje intervju lade vi runt tio minuter till att diskutera våra upp-
levelser av intervjun. Detta för att få en bild av om vi tolkat ord, kroppsspråk och svar 
på samma sätt. Vid några intervjuer fick vi ta del av kompletterande information. På 
Bolag E fick vi se en Powerpoint om arbetet med successionsplanering hos dem och 
vi har även fått ta del av dokument under intervjuerna hos tre andra organisationer 
men av dessa har vi endast fått behålla ett.  
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Transkribering 
Vi valde att transkribera våra intervjuer i nära anslutning till respektive intervjutill-
fälle för ha att intervjusituationen och tolkningar färskt i minnet. Arbetet med tran-
skriberingen delade vi upp oss sinsemellan för att effektivisera tiden maximalt. Vid 
transkriberingen tog vi med intervjun i sin helhet, även sådant som senare inte skulle 
vara intressant vid analysen. Detta för att lättare kunna gå tillbaka vid analystillfället 
och förstå svaret i sitt sammanhang. Det vi valde att ta bort vid transkriberingen var 
eventuella hummanden för att göra materialet så lättläst som möjligt vid analyserings-
tillfället. 
 
Efter transkriberingen av intervjuerna kontaktade vi några av informanterna på nytt 
för att ställa kompletterande frågor som vi upptäckt att vi inte fått fullständiga svar på. 
Vi tog även kontakt med en av de personer som ligger bakom undersökningen TM-
barometern för att fråga vilken definition de gett begreppet successionsplanering och 
hur detta beskrivits i deras undersökningar 2011 och 2012.  

3.7 Diskussion kring etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet menar att forskning ska präglas av öppenhet. En forskare bör t.ex 
tala sanning om sin forskning, öppet redovisa metod och resultat samt öppet redovisa 
eventuella kommersiella kopplingar (2011). Vetenskapsrådet betonar också att det är 
viktigt att man skyddar individen från skada och kränkning, något som rådet kallar för 
individskyddskravet. Samtidigt kan det finnas väldigt goda skäl till att bedriva forsk-
ning i syfte att förbättra samhället, vilket rådet kallar för ett forskningskrav. Att bed-
riva forskning handlar ofta om att man måste väga dessa krav mot varandra (Veten-
skapsrådet, 2011).   
 
I syfte att skydda individen, finns några viktiga forskningsetiska principer att förhålla 
sig till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (Dalen, 2007). Vi har här valt att fokusera på de tre förstnämnda huvudkraven. 
Nyttjandekravet avser nämligen hur man resonerar kring i vilka sammanhang resulta-
ten från studien kommer att presenteras, vilket i detta fall torde ha varit tydligt för 
informanterna då vår enda avsikt med våra resultat varit att presentera dessa i form av 
en kandidatuppsats vid Uppsala universitet. 

Informationskravet 
Informationskravet avser att deltagarna i en undersökning ska informeras om att del-
tagande är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta studien utan motivering, 
och att de ska delges all nödvändig information som kan tänkas påverka huruvida de 
vill delta eller inte (Dalen, 2007) Med informationskravet i åtanke informerades samt-
liga informanter i följebrevet och före bandinspelningarna om att deras medverkan var 
frivillig och att de kunde välja att inte svara på frågor som vi skulle komma att ställa. 
Vi informerade dessutom samtliga deltagare i vårt följebrev och under intervjutill-
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fällena om hur vår uppsats skulle presenteras och frågade om de var intresserade av 
att få en kopia skickad till sig per mail när uppsatsen var inlämnad och klar. 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet avser att deltagarna måste ha delgivit samtycke att delta i undersök-
ningen, det räcker inte bara med att informera dem i följebrev och så vidare. De ska 
också ha förstått och bekräftat att de deltar på sina egna villkor, och därmed kan välja 
att avbryta undersökningen när de vill (Dalen, 2007)). Vi valde att inte kräva sam-
tycke skriftligt då vi ansåg att det inte var nödvändigt med tanke på att den informat-
ion som skulle lämnas ut inte var av så känslig karaktär för vare sig informanterna 
eller organisationerna de representerade. Ingen informant önskade att dra sig ur vår 
undersökning efter att vi hade genomfört våra intervjuer.  

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet avser att deltagarna i en studie ska ges största möjliga konfi-
dentialitet och att man ska hantera deras personuppgifter så att ingen obehörig individ 
kan få tillgång till dem (Dalen, 2007). Vi förhöll oss till detta krav i vår undersökning 
på flera olika sätt. Till att börja med informerade vi informanterna i såväl följebrevet 
som före ljudupptagningarna att deras medverkan skulle vara avidentifierad. Vid in-
tervjutillfällena påpekade vi även att deras respektive organisationer skulle vara avi-
dentifierade i vår undersökning. Detta var något som vi oavsiktligt missat att förtyd-
liga i våra följebrev. Det är dock vår uppfattning att våra informanter före intervjutill-
fällena gjort antagandet att deras organisationer skulle vara avidentifierade. Informan-
ten för Bolag B ställde dock en kontrollfråga vid intervjutillfället om huruvida hens 
organisation skulle vara avidentifierad eller ej. Informanterna blev också informerade 
i såväl följebrev som vid intervjutillfället om att våra inspelningar skulle komma att 
tas bort så fort uppsatsen var inlämnad och klar. Slutligen var vi noga med att låta 
våra informanter och organisationer vara avidentifierade även i de dokument och ljud-
filer som lagrades i samband med skrivandet av vår uppsats.  

3.8 Källkritik 
När man som forskare genomför en undersökning är det viktigt att hela tiden vara 
källkritisk i den utsträckning det går. Thurén (2005) menar att man bör förhålla sig till 
fyra olika kriterier, bland annat tidssamband och tendensfrihet. Tidssambandet hand-
lar om att det kan finnas skäl att tvivla på källan ju längre tiden gått. Vad gäller våra 
intervjuer har alla frågor varit fokuserade på nutid vilket gjort att informanterna inte 
behövts dra sig till minnes några äldre händelser och risken att minnet spelar oss ett 
spratt har därmed förhoppningsvis kunnat minimeras. Tendensfriheten innebär att det 
inte ska finnas någon möjlighet att åsikter av personlig, ekonomisk eller politisk art 
ska kunna ge informationen en felaktig vinkling. I vår studie har vi använt oss av en 
undersökning gjord av Stardust Consulting. Vi är medvetna om att det kan ha legat i 
deras egenintresse att, vid framställningen av undersökningens resultat, betona orga-
nisationers missnöje med sitt TM för att öka behovet av konsulthjälp. Dock är det inte 
just missnöjet med successionsplaneringen som ligger till grund för deras intresse 
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utan hela TM-processen och därför anser vi att undersökningen är relevant för vår 
studie. 

3.9 Studiens reliabilitet 
Efter det första intervjutillfället beslutade vi oss för att göra några ändringar i vår in-
tervjuguide, då vi insåg att den var för snäv. Till en början hade vi med ett tema i vår 
intervjuguide som vi kallade för nyckelpositioner. Anledningen till detta är att mycket 
av den litteratur som vi läst kring ämnet successionsplanering innefattar både nyckel- 
och chefspositioner. Vi utgick från att nyckelpositionerna är medarbetare som är 
mycket svåra att ersätta och mycket värdeskapande för organisationen men vilka 
dessa är kan skilja sig mellan olika organisationer. I våra intervjuer ville vi ta reda på 
varje informants syn på successionsplanering av nyckel- och chefspositioner men det 
visade sig under den första intervjun att det täckte in för många människor och att det 
vid några tillfällen blev svårt för oss att hänga med på om det var nyckel- eller chefs-
positioner informanten pratade om. Vi drog också slutsatsen att detta skulle kunna 
komma att förvirra våra efterkommande informanter och valde därför att helt stryka 
detta avsnitt från vår intervjuguide för att inte äventyra reliabiliteten på vår studie. I 
och med denna ändring var vi också tvungna att formulera om några av de andra in-
tervjufrågorna som berörde begreppet nyckelpositioner, och i stället förtydliga att det 
endast var chefspositioner vi var intresserade av att undersöka. Vid detta tillfälle hade 
vi skickat det första exemplaret av intervjuguiden till två informanter som vi hade 
inbokade för intervju de närmsta dagarna. För att undvika förvirring och missförstånd 
gjorde vi bedömningen att inte skicka den nya kopian till dem då de kanske redan 
hade börjat förbereda sig. I och med att vi inte lagt till något tema, utan i stället tagit 
bort, bedömde vi att detta inte skulle leda till något större problem för dessa informan-
ter, och vi informerade istället först vid intervjutillfället att vi gjort ett antal ändringar 
i intervjuguiden. 

3.10 Metod vid presentation av resultat och genomförande av analys 
När transkriberingen av alla intervjuer var färdig började arbetet med att noggrant gå 
igenom allt intervjumaterial från början till slut för att kunna skapa oss en helhetsbild 
av de svar vi hade fått fram. Därefter gick vi igenom alla tio organisationer, var och 
en för sig, och skrev ner all information som hade ett samband med våra frågeställ-
ningar och vårt teoretiska ramverk. Nästa steg i processen blev att koda materialet 
genom att kategorisera de svar vi fått och utifrån dessa kategoriseringar börja jakten 
på vilka likheter och skillnader som uppenbarat sig mellan de tio organisationerna 
under intervjuerna. 
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4. Resultat och analys 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av hur vi namngivit organisationerna. 
Därefter redovisas resultaten från intervjuerna utifrån vad vi har funnit relevant i 
förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Resultatet har analyserats 
i förhållande till undersökningens teoretiska utgångspunkter vilket ligger till grund 
för de rubriceringar som använts under likheter och skillnader mellan hur de olika 
sektorerna arbetar med successionsplanering.  
 
För att konfidentialitetskravet ska uppfyllas har vi skrivit om namnen på alla våra 
organisationer från A till E utifrån storleksordning, där A är den största och E är den 
minsta, räknat utifrån antal anställda i Sverige. Alla kommuner heter Kommun och 
alla privata organisationer heter Bolag. Vad gäller de privata organisationerna rör sig 
spannet mellan ca 300 och 15000 anställda i Sverige, och för kommunerna mellan ca 
1000 och 4000 anställda inom respektive kommun.  

4.1 Finns det likheter mellan privat och kommunal sektor avseende hur 
man arbetar med successionsplanering? 

Hur ser tillvägagångssättet med successionsplanering ut i de olika  
organisationerna? 
Alla kommuner och privata organisationer, utom en kommun, som har inter-
vjuats i den här undersökningen har något slags tillvägagångssätt för att göra 
medarbetare redo att kunna ta över en chefsposition inom organisationen på 
sikt. Vi kan därmed se ett samband till Lindelöw (2008) som menar att för-
ändringar i organisationer uppstår löpande vilket gör att det är av stor vikt att 
organisationer ständigt planerar för detta genom kompetensutveckling. Enligt 
Lindelöw handlar det inte bara om att ha de färdigheter som krävs för stun-
den utan även de som kan komma att krävas i framtiden, vilket kan vara att 
man ska kunna fungera som ledare. Att organisationerna har ett tillväga-
gångssätt för att göra medarbetarna redo stämmer även väl överens med Ant-
tilas syn på kompetensutveckling som handlar om att organisationen ska sä-
kerställa och utveckla medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de kan 
komma att ställas inför. Kommun E är den enda av de tio organisationerna 
som inte har någon successionsplan och anledningen till detta förklarar in-
formanten på följande sätt: 
 
Vi har inget system för att i förväg planera in efterträdare om man säger så, 
inget talangprogram eller så, vi har tittat på det och tänkt att någon gång 
kanske men det är så stora projekt att börja jobba med och tar så mycket 
resurser så att man har valt på kommunledningsnivå att lägga ned för vi 
skulle inte klara av det. Möjligen kommande året att vi igen tar upp frågan 
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och kanske går samman med andra kommuner men det behövs nästan för att 
det är ett jättearbete att jobba systematiskt med det, in house alltså på det 
sättet. 

Vad vill informanterna förbättra i sitt arbete med successionsplanering? 
Något som informanter från både sektorerna uppger är att de upplever att det antingen 
är lagom eller för låg omsättning på deras chefspositioner. Man skulle vilja, oavsett 
sektor, kunna erbjuda fler möjligheten att prova på att få vara chef inom sin organisat-
ion.  
 
Ett mönster som också går att skönja är att flera av informanterna oavsett sektor öns-
kar en ökad centralisering av processerna i arbetet med successionsplanering. Infor-
manten på Kommun A vill att man ska genomföra en analys av nuvarande chefer 
inom kommunen för att ta reda på vad det innebär att vara en bra chef inom just hens 
kommun. Informanterna vid Bolag A och D uttrycker båda en önskan om att bedöm-
ningen av potentiella chefskandidater ska bli mindre subjektiv och bedömas på 
samma sätt av alla. Informanten vid Bolag D uttrycker sig på följande sätt:  
 
Det finns fortfarande en viss skillnad och den tror inte jag att vi kommer 
komma förbi förens vi har gjort det här några gånger och kalibrerat för då 
börjar vi tänka mer lika. Och man tänker: Aha, det är DET som betyder att 
våra utmärkt, så tänker du. Vi måste ha den diskussionen och träna det här, 
jag tror att det är det enda sättet. 

Detta stämmer överens med vad både Anttila (1997) och Lindelöw (2008) 
beskriver om att det är av största vikt att organisationen är överens om kom-
petenskraven och definierar dessa på samma sätt för att nå en effektiv kom-
petensförsörjning. 

Hur vanligt är det att man rekryterar till lägre chefsnivåer internt? 
Enligt flera av informanterna är det vanligast att man rekryterar förstalinjes och mel-
lanchefer internt. Detta går i linje med det som Mabon (2004) beskriver om att det på 
lägre nivåer krävs fackmässiga färdigheter men ju högre upp i hierarkin ställs tydli-
gare krav på mer abstrakta chefsegenskaper. Det är alltså en fördel att rekrytera de 
lägre cheferna internt då man har större fördel av organisationsspecifik kunskap där 
jämfört med i de allra högsta chefsleden.  
 
Precis som Thoms (2005) uttrycker att internrekrytering av chefer kan leda till ökad 
motivation hos medarbetarna, så pratar informanter från båda sektorerna om vikten av 
att kunna erbjuda karriärmöjligheter till de anställda, för att hålla dem kvar inom or-
ganisationen. Informanten på Kommun A uttrycker det såhär:  
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Vad vi eftersträvar är att ha en hyfsad balans men det är viktigt att få med möjlighet-
en till de här internrekryteringarna, att man faktiskt kan göra karriär inom den egna 
organisationen. Där är vi nog, lite för stor övervikt nu att vi hellre tittar någon ann-
anstans. 

Upplever informanterna att de chefer som slutar går till privat sektor? 
I den rapport som gjordes av Ledarna (2013) och som låg till grund för syftet med 
denna undersökning menar Annika Elias att kommunal sektor kan riskera att förlora 
chefer till den privata sektorn om man inte kan erbjuda samma villkor. Av de fem 
kommunala organisationer vi har intervjuat i den här undersökningen är det ingen av 
dem som upplever att de förlorar chefer till privat sektor. Två av informanterna från 
dessa kommuner menar att det händer att man förlorar kandidater som gått ledar-
skapsprogrammet för att man inte kunnat erbjuda dem en chefstjänst. Båda två menar 
dock att dessa kandidater oftast övergår till annan kommunal verksamhet och man 
räknar med att dessa kandidater förhoppningsvis agerar goda ambassadörer för ledar-
skapsprogrammet vilket gör att kommunen de lämnat kan ses som en attraktiv arbets-
givare.  

4.2 Finns det skillnader mellan privat och kommunal sektor avseende hur 
man arbetar med successionsplanering? 

Hur ofta gör man en utvärdering av potentiella chefskandidater? 
På fyra av de fem privata organisationerna utför man årligen en utvärdering av poten-
tiella chefskandidater. Detta innebär att närmsta chef gör en bedömning som denne 
presenterar vid ett kalibreringsmöte där fler chefskollegor får komma med sin åsikt 
och på så sätt fatta ett gemensamt beslut. Detta tillvägagångssätt går att jämföra med 
Wikström och Martin (2012) som menar att en utvärdering av kandidaterna bör göras 
minst en gång årligen för att uppnå en ökad samsyn av vad som krävs av en chefskan-
didat inom organisationen. Vad gäller de fem kommunerna i den här undersökningen 
är det ingen av dem som har en årligen återkommande process på motsvarande sätt. 

Använder man sig av begreppet successionsplanering? 
Utifrån informanternas svar framgår det att man inom de kommunala organisationer-
na inte använder sig av begreppet successionsplanering. I alla fem kommunala orga-
nisationer använder man sig av begreppet kompetensförsörjning vilket Granberg 
(2003) beskriver som ett mer övergripande begrepp. Även om begreppet successions-
planering är något man använder sig av i större utsträckning bland de privata organi-
sationerna, är det bara Bolag A, C och D som säger sig använda begreppet medan 
Bolag B och E talar om potentialbedömning och ersättarplanering. Bolag A, C och D 
är samtliga stora internationella företag. Det är svårt att urskilja några likheter och 
skillnader i informanternas svar på frågan varför det är viktigt att ha en successions-
plan då alla organisationer inte använder sig av begreppet och alla heller inte har ett 
uttalat arbete kring detta. 
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Vilka identifieras som lämpliga chefskandidater? 
När det handlar om att identifiera lämpliga chefskandidater så kan vi se att man inom 
tre av de privata organisationerna gör en bedömning av samtliga medarbetare. På Bo-
lag D har man genomfört det här tillvägagångsättet det senaste året och informanten 
motiverar det såhär: 
 
Genom att vi gör den här genomgången av all personal så hittar vi ju personer som vi 
kanske inte hade tänkt på tidigare, som har en förmåga att ta på sig ett större upp-
drag. Och nu får ju dem chansen att bli synliga. 
 
Inom de kommunala organisationerna är det vanligast att man har ett ledarskapspro-
gram dit medarbetarna själva får ansöka. Det förekommer att chefer uppmanar med-
arbetare att ansöka men grundidén är att medarbetarna ska visa intresse och ansöka 
själva. Kommun D är den enda av de tio undersökta organisationerna som har det som 
Meyers, Woerkom och Dries (2013) kallar ett exkluderande synsätt på talanger, då 
resultatet av de begåvningstester som genomförs är direkt avgörande för om en kan-
didat får gå ledarskapsakademin eller inte. Informanten där beskriver det på följande 
vis: 
 
Jag tycker inte att det är något konstigt med begåvningstest men det är många som 
tycker att det är lite känsligt att prata om det. Konstigt nog tycker jag. Därför det är 
inget konstigt att säga till en person att om en person är tondöv, då kan den inte bli 
dirigent t.ex. Och det är ingen som tycker att det är konstigt, alltså det är ju inget fel 
på den människan bara för det. Men om man har en begåvning på en nivå som gör att 
man inte borde vara chef, då blir det ett djävla liv.  

Inom de andra, både privata och kommunala organisationerna, används testerna mer 
som diskussionsunderlag vid beslutsfattande av lämpliga kandidater.  

Har organisationerna någon utarbetad ledarskapsprofil? 
Alla privata organisationer, utom Bolag C, har tydligt uppsatta ledarskapskriterier 
inom respektive organisation vilka ligger till grund för hur man utvärderar om någon 
är en potentiell chefskandidat eller inte. Av kommunerna är det endast Kommun D 
som har en utarbetad ledarprofil sedan ett par år tillbaka, vilket informanten upplever 
blivit som en förbättring jämfört med tidigare. Informanten på Kommun A upplever 
att detta saknas inom hens kommun i dagsläget och uttrycker sig på följande vis: 
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Det som vi behöver plocka fram är en kompetensprofil, en tydligare Vad är det vi 
begär, vad förväntar vi oss av våra chefer? En lite mer enhetlig, för det som jag be-
skriver, det är inte så noga formulerat. Vi behöver en tydligare profil på vad vi för-
väntar, den här typen av chef tror vi är framgångsrik (…) Så att identifiera ett antal 
sådana och göra en bedömning via, inte personlighetsprofiler kanske, men kapaci-
tetsprofiler, 360 feedback, omdöme från olika, vad är det som kännetecknar de här? 
Hitta någon slags gemensamhet, vad är det som funkar hos oss. Det saknas en tydlig 
förväntansprofil på vad det innebär att vara ledare i Kommun A. 
 
Detta kan liknas vid steg två i Anttilas modell men också Lindelöw som båda poäng-
terar vikten av att organisationen skapar en tydlig kompetensprofil för att skapa sam-
syn inom organisationen. 

I vilken utsträckning dokumenteras de potentiella chefskandidaterna? 
De medarbetare som har identifierats som potentiella kandidater dokumenteras i 
större utsträckning bland de privata organisationerna jämfört med de kommunala. 
Informanten på Bolag C beskriver det såhär: 
 

Bolag C är ett av de bolag där processen har ganska stort genomslag, den är ju 
systematiserad, allt är i systemet, så det sker inget med handskrivna lappar eller att 
någon har något i huvudet, utan det rapporteras in. 
 

Bolag A, C och D har alla listor över dessa kandidater och vid chefstillsättning ser 
man över dessa personer i första hand. Detta går att jämföra med Wikström och 
Martins (2012) beskrivning av redorisk som handlar om att upprätta en lista över vilka 
potentiella ersättare organisationen har på kort och lång sikt. På Bolag E har man på 
ett liknande sätt en indelning i ”tidiga talanger” med personer som man observerar lite 
närmare än övriga för att se hur väl de utvecklas mot att kunna anta en chefsroll. 
Denna dokumentation genomförs inte på samma sätt inom de kommunala 
organisationerna. Informanten vid Kommun D nämner att man inte vill upprätta några 
listor med anledning av offentlighetsprincipen. Hen säger att när det gäller att 
identifiera ersättare på kort sikt så vill man att cheferna ansvarar för det och vid 
utvecklingssamtal diskutera med sina medarbetare vilka man tänker sig som ersättare 
på kort sikt. Cheferna behöver inte redovisa någon lista på namn till informanten.  
 
Rothwell (2011) och Yeonsoo (2010) menar att om en organisation inte har en 
successionsplan med syfte att kunna ersätta chefer på lång sikt, så bör man åtminstone 
ägna sig åt ersättarplanering vilket innebär att man har tänkt kring vilka personer som 
skulle kunna ta över chefspositioner på kort sikt. I Bolag C, D och E pratar 
informanterna om att det är flera personer som deltar i bedömningen av vilka ersättare 
som skulle kunna kliva in på kort sikt på en chefsposition. Man kalibrerar alltså på 
samma sätt som när man lyfter fram potentiella chefskandidater på lång sikt. Inom 
kommunerna däremot så säger samtliga informanter att det är upp till cheferna själva 
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att utse någon som kan ta över efter dem på kort sikt, ifall någonting skulle hända.   

Hur bedömer man risken för att en chef kommer att sluta? 
Även när det gäller huruvida man gör riskbedömningar av om någon kommer att sluta 
eller inte inom organisationerna så varierar det mellan privat och kommunal sektor. 
På Bolag C och Bolag E upprättar man listor där man anger alla chefer, risken för att 
de lämnar organisationen och vilka potentiella ersättare som är tänkbara att ersätta på 
kort eller lång sikt vilket liknas med hur Wikström och Martin beskriver en talent 
review. Informanten vid Bolag E tycker att det är en bra tillvägagångsätt och beskri-
ver hur de arbetar på följande vis: 
 
Sen har vi lagt till sista året, och där tycker jag att jag själv väldigt nöjd med. Vi har 
lagt till lite en form av en riskbedömning, hur stor risk är det att den här personen 
lämnar eller inte? Och då sätter vi då liten risk, möjlig risk och hög risk och så gör vi 
det för alla chefer för det är ett sätt, för man vet inte när någon kommer att säga upp 
sig. 
 
På Bolag B och Bolag D gör man en bedömning av om någon är på väg att lämna 
med hjälp av ett IT-verktyg. På Bolag D tittar man efter ”komplexitet” som handlar 
om att se efter om det finns medarbetare inom organisationen som är redo att ta nästa 
kliv i organisationen, men inte har någon möjlighet till detta ännu. Man försöker 
fånga upp dessa medarbetare med hjälp av sitt IT-verktyg och se efter vad man kan 
göra för dem, annars är risken stor att de personerna lämnar organisationen. Detta 
handlar dock inte om cheferna, utan om risken för att tänkbara ersättare till cheferna 
slutar på sitt jobb.  
 
Den här typen av riskbedömningar är mindre dokumenterade inom de kommunala 
organisationerna. Informanten vid Kommun A menar att det kan vara svårt att ha 
vissa saker nedskrivna eftersom det automatiskt blir en offentlig handling och infor-
manten vid Kommun E menar att man inte jobbar strategiskt med riskbedömningar 
utan man tar ofta tag i ärendet samma dag som en chef väljer att säga upp sig.  

Hur går man tillväga för att göra en kandidat redo att ta över en chefstjänst?  
När det kommer till att göra kandidater redo kan vi se att det finns en skillnad mellan 
de privata organisationer och de kommunala organisationer som deltagit i denna 
undersökning. Bland de privata organisationerna nämner flera informanter att man 
kontinuerligt försöker ge kandidaterna nya arbetsuppgifter som de utvärderas på. 
Flera organisationer betonar också värdet av arbetsrotation. Det kan vara att man får 
testa på att jobba på en annan avdelning eller i ett annat land beroende på hur stor 
organisationen är och vilken chefsnivå man anses vara en kandidat för. Informanten 
på Bolag A beskriver hur det kan gå till utifrån kandidatens perspektiv: 
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Jag kanske får lite nya utmaningar i form av något extra projekt, någonting sådant 
där, för att träna på någonting, sen så kan det bli i nästa steg att jag, att jag gör en 
breddpraktik på någon annan avdelning eller hos en stödfunktion hos min egen av-
delning, för att få ett annat perspektiv. Och som ett tredje steg där sedan, så kan en 
sådan här praktik komma in då, att man i 6 månader praktiserar och att man i sam-
band med det också går de så att säga paket av chefsutbildningar som alla blivande 
chefer på Bolag A går, så får de förbereda sig. 
 
Vi kan också se en skillnad mellan de privata och kommunala organisationerna i vil-
ken utsträckning man använder sig av talent pools. Majoriteten av de privata organi-
sationerna har en dokumenterad grupp av potentiella chefskandidater som man följer 
extra noga. På Bolag A och D har man ständigt ett antal kandidater i en talent pool 
och på Bolag E har man delat in dem i tidiga talanger, talanger och seniora talanger. 
Detta sätt att gruppera sina potentiella chefskandidater går att likna med hur Bunce 
beskriver en talent pool, som ett sätt för organisationen att skapa kontinuitet i sina 
ledarskapspositioner genom att ha en pool med kandidater som man försöker göra 
redo att ta över ledande befattningar (Bunce, 2013). 
 
Inom kommunal sektor kan vi se att samtliga kommuner utom en, har ett ledarskaps-
program som medarbetare med chefsintresse kan ansöka till. Därefter sträcker sig 
denna utbildning cirka ett år. Kommun E har inget ledarskapsprogram men informan-
ten uttrycker en önskan att hen skulle föredra att ha det och uttrycker sig på följande 
vis: 
 
… både för att hålla dem kvar tills dess att det finns möjlighet att lyfta upp dem till 
ledarpositioner, men också för att dem ska få den påfyllnad som behövs som kanske vi 
skulle vilja ha längre fram. Så tänker jag, att man inte bara satsar på traditionella 
chefsutvecklarprogram för dem som redan är chefer utan att det faktiskt ska finnas 
påfyllnad, med olika paket. Det skulle jag tycka vore en bra satsning. 
 
Kommun A, B och D deltar i ledarskapsprogram där flera kommuner samarbetar med 
varandra. Ett syfte med dessa samarbeten är att öka exponeringen och rörligheten av 
potentiella chefskandidater mellan de olika kommuner som ingår i ett ledarskapspro-
gram. Vi kan se att detta går att jämföra med vad Groves (2007) kallar för en ”ledar-
skapsakademi” där man försöker synliggöra sina kandidater för så många intressenter 
som möjligt. 
 
Vid både Kommun C och E uttrycker informanterna en önskan om att fler skulle få 
testa på att få vara chef. Informanten vid Kommun C pratar exempelvis om att man 
inte bör få en ”misslyckandestämpel” om man testar på att vara chef, och sedan be-
stämmer sig för att återgå till sin tidigare roll. Informanten vid Kommun D pratar om 
att det är lite av ett ”moment 22” att kliva in i rollen som chef, eftersom det ofta är ett 
krav att ha chefserfarenhet för att få bli chef. Därför betonar hen värdet av att få vara 
tillförordnad chef så att man kan få erfarenhet av ledarskap på det sättet. Informanten 



 31 

på Kommun A menar att det kan vara svårt att peka ut potentiella chefskandidater 
inom organisationen då det inte riktigt tillhör organisationskulturen. Hen beskriver det 
på följande sätt: 
 
Vi skickar folk på olika utvecklingsprogram, sådana insatser hela tiden. Det 
är ett sätt att definiera, att visa att det går. Den kulturen är hyfsat ny inom 
kommun, så det är lite känsligt att sticka ut för mycket. Varför ska den perso-
nen få göra det och det? Jo för vi tror att den personen kommer bli en bli-
vande chef. Ja men det kan ni ju inte säga. Du förstår hur jag menar. Det är 
mycket enklare privat skulle jag säga, fortfarande. 

Hur vanligt är det att man rekryterar till högre chefspositioner internt?  
Det går att skönja ett mönster att informanter inom de kommunala verksamheterna i 
denna undersökning upplever det som något svårare att rekrytera internt till högre 
chefspositioner än de privata organisationerna. Informanten vid Kommun B beskriver 
det såhär: 
 
Att hitta förvaltningschefer inom organisationen kan vara begränsat. Vad jag känner 
till, det här året, så har vi rekryterat externt i stort sett i alla de högre chefsposition-
erna. 
 
Självförsörjningen av chefspositioner ser annorlunda ut i de privata organisationerna. 
Vid Bolag A berättar informanten att man rekryterar i genomsnitt 9 av 10 chefer in-
ternt och informanten vid Bolag B säger att även dem i princip är helt självförsörjande 
på chefer. Man bör dock ha i åtanke att en jämförelse är svår att göra i och med att 
antalet chefsnivåer och organisationsstruktur skiljer sig åt mellan sektorerna.  

Går det att bli chef över sina tidigare kollegor? 
Informanterna vid Kommun A, C och D menar att det kan vara svårt att ta klivet upp 
och bli förvaltningschef över sina tidigare kollegor. Informanten på Kommun C ut-
trycker det på följande vis: 

Så det är svårt skulle jag tro, att bli förvaltningschef internt, vi märker det på den som 
har klättrat internt, att få förtroende bland tidigare medarbetare, kollegor. 

Informanten menar precis som de Klerk (1990) att det kan vara svårt att bli accepterad 
som chef, av sina tidigare kollegor. Informanten vid Kommun D säger att man inte 
bör bli chef över sina tidigare kollegor, och därför försöker man alltid så långt det går 
att rotera en person som tar klivet upp till en ny chefsnivå till en annan avdelning eller 
förvaltning. Informanterna för de kommunala organisationerna tycks vara överens om 
att man betydligt oftare rekryterar förvaltningschefer externt än från den befintliga 
personalstyrkan. Samtidigt betonar informanten vid Kommun C att man ändå strävar 
efter, och vill bli bättre på, att kunna rekrytera förvaltningschefer internt.  
 
Bland de privata organisationerna går också att skönja ett mönster att ju högre upp i 
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hierarkin desto vanligare är det att man rekryterar externt. Bland våra informanter är 
det dock endast informanten vid Bolag D, som nämner att det finns både för- och 
nackdelar med att bli chef över sina tidigare kollegor och med anledning av detta för-
söker dem ofta rotera nytillsatta chefer till andra avdelningar. Ingen av de andra orga-
nisationerna nämner detta som något problem.  
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4.3 Tabeller över mest framträdande likheter och skillnader i informan-
ternas svar 
 
Tabell 1. Likheter  

Tabell 2. Skillnader 

 

 Kommunal sektor Privat sektor 
Tillvägagångssätt Fyra av fem organisationer har något 

tillvägagångssätt att göra medarbetare 
redo att ta över en chefsposition. 

Alla fem organisationer har något 
tillvägagångssätt för att göra 
medarbetare redo att ta över en 
chefsposition. 

Förbättringsområden Flera informanter önskar kunna er-
bjuda möjligheten att anta en chefspo-
sition till fler samt bli mindre subjek-
tiva i sina bedömningar. 

Flera informanter önskar kunna 
erbjuda möjligheten att anta en 
chefsposition till fler samt bli 
mindre subjektiva i sina bedöm-
ningar. 

Rekrytera internt till 
lägre chefsnivåer 

Hos flera av kommunerna är det en-
ligt informanterna vanligt att rekrytera 
första linjechefer internt.  

Hos flera av de privata är det 
enligt informanterna vanligt att 
rekrytera internt till första linje-
chefer. 

 Kommunal sektor Privat sektor 
Begreppsanvändning Enligt informanterna är det ingen av 

kommunerna som använder begreppet 
successionsplanering. Inom kommu-
nerna benämner man det som kompe-
tensförsörjning.  

Enligt informanterna använder 
sig tre av de privata (varav glo-
bala organisationer) av begrep-
pet successionsplanering. Reste-
rande två använder begreppet 
potentialbedömning och ersät-
tarplanering. 

Identifiering Ledarskapsprogram dit medarbetarna 
själva får ansöka, följt av en nomine-
ring.  

Tre organisationer gör en be-
dömning av samtliga medarbe-
tare inom organisationen. 

Ledarskapsprofil Enligt informanterna har en kommun 
uppsatta ledarskapskriterier. 

Enligt informanterna har fyra av 
fem uppsatta ledarskapskriterier 
som ligger till grund för utvär-
dering av chefskandidater. 

Dokumentation Ingen av kommunerna upprättar några 
listor.  

Fyra organisationer har listor 
över kandidater som är redo att 
ta över.  

Riskbedömning Ingen av kommunerna utför någon 
dokumenterad riskdömning av 
huruvida en chef kan komma att lämna 
organisationen.  

Fyra av organisationerna gör en 
riskbedömning av huruvida en 
chef kan komma att lämna, 
varav två använder ett IT-
verktyg för denna bedömning. 

Att göra kandidater 
redo 

Ledarskapsprogram på omkring ett år 
med praktiska och teoretiska inslag. En 
kommun har ett eget ledarskapspro-
gram och tre har det i samarbete med 
andra kommuner, dock inte varandra.  

På flera av organisationerna ger 
man kandidaterna uppgifter som 
de senare utvärderas på. Tjänst-
göring utomlands om organisat-
ionens storlek tillåter det. Någon 
form av jobbrotation. 
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5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet reflekterar vi inledningsvis kring vilka konsekvenser valet av 
metod haft för resultatet i den här undersökningen. Därefter reflekterar vi kring de 
resultat som vår undersökning har medfört. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring förslag på framtida forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Det faktum att vi ändrade om vår intervjuguide efter att vi genomfört en intervju 
skulle kunna påverka studiens reliabilitet eftersom alla informanter inte fick besvara 
exakt samma intervjuguide. Vi ser dock att det är en liten risk att detta skulle ske ef-
tersom vi löste det genom att helt ta bort den delen från både intervjuguide och se-
dermera också i resultatet. Eftersom vi befann oss i ett tidigt skede av undersökningen 
kom vi överens om att det var bättre att ändra om istället för att fortsätta med den 
bristfälliga varianten genom hela undersökningen, då detta hade riskerat att missupp-
fattningar och förvirring skulle komma att uppstå vid tolkningen av resultatet. 
 
Att vi var två som närvarade vid intervjuerna skulle kunna haft en negativ inverkan på 
svaren. Informanten kan ha upplevt en känsla av att vara förhörd. Vi tog ändå beslutet 
att båda närvara vid alla intervjuer då vi kom fram till att fördelarna med att vara två 
övervägde nackdelarna. Vi kände oss säkrare när den andre närvarade och vi upplevde 
båda att detta var till fördel då vi kunde lägga allt fokus på informanten. Vid ett till-
fälle hölls intervjun av endast en av oss och denne upplevde då att allt större fokus låg 
på att koncentrera sig på intervjuguiden än på själva informanten. 
 
Vid en av våra intervjuer skedde ett missförstånd vilket ledde till att vår intervju star-
tade tjugo minuter senare än beräknat. Vi hann vid detta tillfälle beröra alla frågor, 
däremot inte ställa följdfrågor i den mån vi önskat då vi hade begränsat med tid. Vi 
kom därför överens med informanten om att vi skulle höra av oss om vi behövde yt-
terligare information i analysskedet. Trots att vi hann med alla frågor skulle denna 
tidspress kunna ha lett till att viktig information utelämnades. Att höra av sig till in-
formanten i efterhand kan givetvis påverka svaret då frågan inte ställs i samma kon-
text. 
 
En av våra intervjuer skedde, på informantens initiativ, på ett befolkat café. Detta 
skulle kunna påverka reliabiliteten i de svar vi fick av denna informant då denne 
kanske inte hade möjlighet att delge oss information som är av mer konfidentiell ka-
raktär. Detta var också den intervju som endast en av oss medverkade på. Vid tolk-
ningen av resultaten har detta varit den intervju som där vi haft svårast att tolka svaren 
och om det beror på platsen, att endast en av oss medverkade eller något helt annat är 
svårt att svara på. Vi har under undersökningens gång diskuterat om vi helt skulle 
stryka intervjun från resultatet men valde i slutändan att ha med den efter att ha kom-
pletterat vissa frågor i efterhand genom korrespondens via mail. Vidare ansåg vi att 
det skulle bli en snedfördelning att inte ha lika många organisationer från privat sektor 
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som kommunal sektor representerade i vår jämförande undersökning.   
 
Vi genomförde, som tidigare nämnt, tre av våra intervjuer över telefon. Detta skulle 
kunna ha påverkat till undersökningens nackdel, då vi förlorar en del av den person-
liga kontakten. Möjligtvis hade dessa informanter varit mer öppna för att delge oss 
intressant information om vi inte hade genomfört intervjuerna över telefon.  
 
Att vi skickade ut intervjuguiden i förväg skulle kunna leda till att informanterna gett 
oss en del önskvärda svar. Vi upplever dock att alla våra tio informanter svarade san-
ningsenligt och personligt på våra frågor och vi tror därför att det snarare är en fördel 
att de fick guiden i förväg så att de hade tid att fundera igenom hur de faktiskt arbetar 
med successionsplanering. 
 
I vår intervjuguide har vi också med frågan Varför bör man ha en successionsplan? I 
efterhand har vi insett att detta är ett antagande från vår sida att alla organisationer har 
en successionsplan. Eftersom det under intervjuernas gång visat sig att alla inte har 
det kunde denna fråga inte ställas till alla informanter. För att öka validiteten i vår 
undersökning borde vi istället ha frågat våra informanter: Varför har ni en success-
ionsplan eller varför har ni inte en successionsplan för att på så sätt kunna ställa frå-
gan till alla informanter oavsett successionsplan eller inte.  
 
Trots ovanstående situationer har vi fått till alla tio intervjuer som vi önskade och vi 
upplever att vi har fått svar på alla frågor. Alla informanter har varit tillmötesgående 
och svarat öppenhjärtligt på våra frågor och vi har överlag inte upplevt att det varit 
några frågor som förblivit obesvarade. Vi upptäckte vid transkriberingstillfället att vi 
hade några ofullständiga svar på en del frågor men i och med att samtliga informanter 
hade varit öppna för att bli kontaktade i efterhand gjorde detta att vi kunde få svar på 
även dessa frågor. De tillfällen där informanterna markerat att de inte var villiga att 
dela med sig är när det handlat om dokument. Flera av informanterna har visat oss 
dokument efter intervjuerna men dessa har vi i de flesta fallen inte fått behålla.  
 
Vidare upplever vi att samtliga informanter haft god insyn i arbetet med organisation-
ens successionsplanering och därmed kunnat svara på våra frågor. Vid de tillfällen där 
vi inte fått fullständiga svar har det berott på att organisationen inte haft ett strukture-
rat arbete med successionsplanering snarare än att informanten saknat kunskap i frå-
gan. Vi anser därför att undersökningens huvudsakliga resultat inte påverkats av de 
små incidenter som ägt rum under arbetets gång.  

5.2 Reflektion kring undersökningens resultat 
I denna undersökning har vi kommit fram till att ingen av de kommunala organisat-
ionerna använder sig av begreppet successionsplanering i sin verksamhet. Vi har kon-
taktat Stardust Consulting för att ta reda på hur de presenterade begreppet success-
ionsplanering i deras undersökning TM-barometern. Vi mottog svaret att successions-
planering som begrepp inte definierats i detalj i TM-barometern (Henrik Martin, 19 
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december 2013). Hur detta kan ha påverkat hur de kommunala respondenterna har 
svarat i TM-barometern är svårt att säga. Oavsett kan vi se att alla kommuner, utom 
en, som har intervjuats i denna undersökning på olika sätt arbetar med successions-
planering. Men informanternas svar i denna undersökning visar på att det finns skill-
nader i hur man arbetar, mellan privat och kommunal sektor. De privata organisation-
erna tycks arbeta mer strukturerat med successionsplanering. Det är vår uppfattning 
att detta beror på två anledningar: dels har de privata organisationerna i just denna 
undersökning överlag haft fler anställda än de kommunala, dels finns det fler hinder 
för kommunerna att arbeta med successionsplanering i form av de lagar samt den or-
ganisationsstruktur och den organisationskultur som omfattar just kommunal verk-
samhet.   
 
Av de fem privata organisationer vi har intervjuat har fyra av dem varit stora, globala 
organisationer. De fyra har alla haft standardiserade processer för successionsplane-
ringen som varit en given del i deras HR-arbete. Detta ger oss bilden av att privata 
organisationer arbetar mer strukturerat med successionsplanering än vad kommunala 
gör. Dock tror vi att den bilden kan vara missvisande i och med att vi undersökt så 
pass stora organisationer. Kanske hade vi fått annorlunda svar om vi hade intervjuat 
privata organisationer av mer varierad storlek. Vi tror att storleken på de privata orga-
nisationerna i denna undersökning har haft större betydelse för informanternas svar, 
snarare än deras branschtillhörighet. Informanten vid Kommun E säger att success-
ionsplanering är en resursfråga och att man helt enkelt inte har råd att ägna sig åt det 
på ett strukturerat sätt i dagsläget, men säger att om man skulle genomföra ett sådant 
arbete skulle detta troligtvis ske i samarbete med andra kommuner. I och med att suc-
cessionsplanering ursprungligen är ett ord som härstammar från engelskans success-
ion planning är dessutom troligen anledningen till att det är just dessa internationella 
organisationer som använder sig av begreppet. Om vi hade intervjuat färre internat-
ionella organisationer hade detta troligtvis också påverkat svaren, vad gäller hur 
många som använder sig av begreppet bland de privata organisationerna.  
 
Vi märker en tendens att det är känsligare att lyfta fram talanger inom kommunal sek-
tor. Man upprättar till exempel inte några listor på potentiella chefskandidater och 
tänkbara ersättare till chefer på kort sikt, eller listor vid riskanalyser. Detta verkar inte 
göras med anledning av offentlighetsprincipen som innebär att alla sådana listor per 
automatik skulle bli offentliga handlingar och därmed tillgängliga för vem som helst. 
Vidare har de flesta av kommunerna någon form av ledarskapsprogram för personer 
som man tror på som potentiella framtida chefer. Men till dessa måste medarbetarna 
ansöka själva. En informant inom kommunal sektor säger dessutom att hen upplever 
att det är lättare att synliggöra potentiella chefskandidater inom privat sektor. 
 
Vi tror att organisationsstrukturen har en inverkan på arbetet med successionsplane-
ring. Inom kommunal sektor är cheferna ofta mer utspridda inom organisationen och 
man verkar även ha färre chefsnivåer än hos de privata organisationerna som vi har 
undersökt. Steget upp till att bli förvaltningschef är stort, och det fordras därför en hel 
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del kompetens. Flera av våra informanter inom den kommunala sektorn nämner även 
svårigheten att bli chef över sina tidigare kollegor. Därför rekryteras förvaltningsche-
fer i regel externt, istället för internt. Har man för vana att rekrytera externt till chefs-
tjänster, behöver man förmodligen inte heller ha någon successionsplan.  

5.3 Förslag på framtida forskning 
Efter denna undersökning har vi fått en ökad förståelse för hur man arbetar med suc-
cessionsplanering inom såväl privat som kommunal sektor. Inom kommunal sektor 
verkar det i Stockholms, Uppsalas och Västmanlands Län vara vanligt att kommuner 
samarbetar när det gäller att lyfta fram potentiella ledare inom organisationen. Detta 
görs genom gemensamma ledarskapsprogram, till vilka medarbetare med intresse för 
ledarskap får ansöka och sedan väljas ut av ett antal personer inom kommunen. Vi 
finner att det vore intressant att fördjupa sig mer i dessa program för att undersöka hur 
deltagarna upplever att ledarskapsprogrammen fungerar. Upplever deltagarna att 
dessa utbildningar förstärkte bilden av att man kan göra karriär inom kommunal sek-
tor? Upplever deltagarna att ledarskapsprogrammen bidrog till att stärka bilden av 
kommunen som en attraktiv arbetsgivare? Upplever deltagarna att chefsförsörjningen 
inom deras respektive kommun borde gå till på något annat sätt?  
 
Vidare har vi också märkt att de kommunala informanterna i denna undersökning 
uttrycker en önskan om att fler borde få prova på att vara chef, så att fler ges möjlig-
heten att få mer praktisk erfarenhet av ledarskap. Vi tror därför att det vore rimligt att 
se det från de potentiella chefskandidaternas perspektiv. I vilken utsträckning upple-
ver de att de fått prova på ledarskap? Arbetsförmedlingens statistik som redovisades i 
inledningen av denna uppsats, visar på att det är väldigt få som söker chefstjänster 
inom offentlig sektor. Vad beror det på? Vi tror att en kvalitativ undersökning där 
man intervjuar individer inom kommunal sektor och deras intresse för ledarskap 
skulle vara intressant att genomföra.  
 
Bland de organisationer från privat sektor som vi har intervjuat märker vi, som tidi-
gare nämnt, att tre organisationer utvärderar samtliga medarbetare i organisationen, 
delvis som ett sätt att genomsöka organisationen efter potentiella chefer. Vi tror att 
det skulle vara av intresse att forska på vilket genomslag detta tillvägagångssätt fått i 
respektive organisation. Är det kostnadseffektivt att göra en systematisk bedömning 
av samtliga medarbetare och lyckas man verkligen att hitta potentiella chefer inom 
organisationen på det sättet? 
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Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej! 
Vi är två personalvetarstudenter som läser vår sista termin vid Uppsala universitet. 
Just nu skriver vi vår c-uppsats i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika organisationer, inom kommunal och 
privat sektor, arbetar med successionsplanering. Med successionsplanering menar vi 
arbetet med att planera för att man, med hjälp av sin befintliga personalstyrka, har 
personal redo att fylla nyckelpositioner inom företaget som kan komma att behöva 
ersättas, alternativt uppstå i framtiden. 
 
För att samla in data till vår studie kommer vi att använda oss av personliga inter-
vjuer. Dessa förväntas ta ca 1-1,5 timme i anspråk och vi kommer att genomföra dem 
på din arbetsplats. Under intervjun kommer vi att använda oss av ljudupptagning för 
att underlätta vårt arbete vid analysen.  
 
Självklart är ditt deltagande frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Du kan också välja att inte svara på enskilda 
frågor. Du som deltagare kommer att vara anonym och det inspelade ljudmaterialet 
kommer att raderas när undersökningen har genomförts. Resultatet av vår studie 
kommer sedan att presenteras i en kandidatuppsats vid Uppsala universitet.   
 
Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller önskar mer information. 
 
Sophia Ekengren: xxxxxx@student.uu.se eller 070 – xxx xx xx 
Wilhelm Gustafsson: xxxxxx@student.uu.se eller 073 – xxx xx xx 
Handledare Carina Carlhed: : xxxxxx@edu.uu.se eller 018 – xxx xx xx 
 
 
Uppsala, 18 nov 2013 
 
Med vänlig hälsning 
Sophia Ekengren och Wilhelm Gustafsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
DEL 1: 
 
Bakgrundsfakta om oss och vår studie 
 

• Vilka vi är 
• Varför vi är här 
• Hur materialet kommer att bearbetas 
• Hur information som uppges utanför inspelningen behandlas 
• Hur återkoppling och publicering ska ske 

 
Bakgrundsfakta informant 
 

• Vad är din befattning? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Kan du kortfattat berätta lite om hur dina arbetsuppgifter ser ut? 
• Vad är din roll i förhållande till successionsplaneringen? Vilka har du ansvar 

för? 
 
Bakgrundsfakta organisationen 
 

• Berätta lite kort om verksamheten. 
• Hur många anställda är ni? Hur många anställda har du ansvar för? 

 
 
DEL 2: 
 
Successionsplanering i organisationen 
 

• Använder ni er av begreppet successionsplanering? Om inte, vilket är det 
begrepp ni använder? 

• Vad betyder begreppet successionsplanering för er? 
• Varför bör man ha en plan för detta? 
• Hur lång tid framöver planerar ni? 
• Gör ni någon typ av riskbedömningar av ifall ni har chefer som ni tror 

kommer att lämna? 
 
Kompetenskrav 
 

• Hur tar ni reda vilken kompetens arbetet kräver hos de personer som besitter 
positionerna som omfattas av er successionsplan? 

• Har ni några generella ledarskapskriterier som ni utgår ifrån? I så fall, vilka är 
dessa? 

• Hur länge har ni arbetat på det sättet? 
• Vad skulle kunna förbättras i det arbetet? 
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Nulägesanalys 
 

• Hur bedömer man huruvida en kandidat är lämplig att fylla positionerna eller 
inte? 

• Vilka kriterier utgår ni från? (Hur bedömer man potential och prestation) 
• Vilka moment ingår? (t ex tester, observationer) 
• Hur ofta gör ni denna identifiering? 
• Hur länge har ni arbetat på det sättet? 
• Vad skulle kunna göras bättre? 

 
Utvecklingsplan 
 

• Hur går man tillväga för att göra kandidaterna redo för ledarskapsrollen? 
• Hur transparent är successionsplaneringen inom organisationen?  
• Hur öppna är ni med vilka som betraktas som talanger/kandidater för en 

specifik tjänst? 
• Just i er organisation, hur mycket av kompetensutvecklingen går att lösa med 

hjälp av intern personal, hur mycket måste man lösa med hjälp av externa 
resurser? (d v s hur självförsörjande är ni i er kompetensutveckling?) 

• Hur länge stannar vanligtvis en chef på sin position? 
 
Fråga som endast ställs till kommunerna: 
 

• Hur upplever du förlusten av chefer till den privata sektorn? 
 
 

 


