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Abstract 

In today’s society there’s an increasing adaptation of business activities towards their 

workplace environment to create opportunities for companies to grow. Changes in 

this environment thus produces high demands on how companies should respond to 

and deal with these changes. One way to develop their business in relation to their 

environment and its requirements is to conduct competence-based management in the 

right way. This leads to the purpose of this study, which is to explore how companies 

work with their competence-based management in relation to their recruitment 

process. To specify the survey's purpose as to how this process works, the following 

issues is declared; What kind of reasoning do companies do around competence in the 

recruitment process? How do companies formulate sought after competence? Why do 

companies think competence is important for their competitiveness? To answer these 

questions, seven companies participated in a qualitative study. 

 

To conduct the study we used a qualitative interview study with a deductive data 

collection, which started from theoretical knowledge to create meaning in the relevant 

collected empirical data. Primary data were acquired through qualitative business 

interviews and secondary data through the use of relevant literature, articles and 

electronic sources within the studied subject. 

 

This resulted in an outcome that shows that competence-based management in the 

form of recruitment is done to strengthen the competitiveness of the business-

environment market. It was shown that companies aren’t looking for core 

competencies but instead are looking for personal qualities when they are recruiting. 

These characteristics are a prerequisite for the participation of the learning that takes 

place within their workplace environment. 

 

Keywords: Competence, Competence-based management, Workplace environment, 

Business-environment market 
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Sammanfattning 

I dagens samhälle sker en allt större anpassning av företags verksamheter till 

omgivningen som i sin tur skapar förutsättningar för företag att växa. Förändringar 

inom denna omgivning ställer således höga krav på hur företag ska bemöta och 

hantera dessa förändringar. Ett sätt att utveckla sitt företag i relation till omgivningen 

och dess krav är att bedriva sin kompetensförsörjning på rätt sätt. Detta leder till syftet 

att undersöka hur företag arbetar med sin kompetensförsörjning i relation till 

rekryteringsprocessen. För att specificera undersökningens syfte om hur denna 

process ser ut användes följande frågeställningar; Hur resonerar företag om 

kompetens vid rekrytering? Hur formulerar företag eftersökt kompetens? Varför anser 

företag att kompetensförsörjning är viktigt för deras konkurrenskraft? För att besvara 

dessa frågeställningar har sju företag ingått i en kvalitativ undersökning. 

 

För att genomföra studien användes en kvalitativ intervjustudie med en deduktiv 

datainsamling, där vi har utgått från teoretiska kunskaper för att skapa betydelse i 

relevant insamlad empiri. Primärdata införskaffades genom kvalitativa 

företagsintervjuer och sekundär data genom användandet av, för ämnet, relevant 

litteratur, artiklar och elektroniska källor inom det studerade ämnesområdet.  

 

Studiens resultat visade att kompetensförsörjning i form av rekrytering sker för att 

stärka konkurrenskraften inom omvärldsmarkanden. Detta togs i uttryck av att 

företagen vid sin rekrytering inte eftersökte spetskompetenser utan istället letade efter 

egenskaper. Dessa egenskaper utgjorde en förutsättning till deltagandet av ett lärande 

som sker inom respektive arbetsmiljö. 

      

Nyckelord: Kompetens, Kompetensförsörjning, arbetsmiljö, omvärldsmarknad 
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1. Inledning  
Det är ingen nyhet att vårt samhälle har genomgått större förändringar de senaste 

årtionden, då samhället genomgått reformeringen av ett industrisamhälle till ett 

kunskapsbaserat informationssamhälle. Detta har påverkat organisationer och deras 

metoder att bedriva sin verksamhet för att överleva den tuffa konkurrensen på 

arbetsmarknaden. Det finns otroligt många beståndsdelar som utgör 

konkurrenskraften hos en organisation, men det går inte att förneka att ett av de 

viktigaste verktygen för att åstadkomma en stark konkurrenskraft på marknaden är de 

enskilda människorna. För vissa organisationer är människan till och med den enda 

resursen, vilket understryker vikten av att ta vara på varje individ och dess kompetens 

inom en organisation. Hansson (2012) menar att innehavandet av rätt kompetens och 

personal på rätt plats utgör utgångspunkten för ett företags konkurrenskraft. Det är 

därför otroligt viktigt att organisationens kompetensförsörjning tillämpas så bra som 

möjligt. Den här uppsatsen handlar om hur en organisation väljer att bedriva sin 

kompetensförsörjning och vad som leder till att de arbetar på sättet de gör? 

 

Kompetensförsörjning kan tillämpas på olika sätt, då det omfattar rekrytering, 

kompetensutveckling och bevarande av kompetens. Fokus i denna studie kommer att 

ligga på kompetensförsörjning i form av rekrytering, då denna del utgör en väldigt 

viktig strategisk process av kompetensförsörjning. Oavsett vilka meriter, erfarenheter 

eller kompetenser en individ innehar, kommer man aldrig färdiglärd till en 

organisation. När en individ väl tar plats i en organisation, ingår man även i ett 

kollektivt lärande som tar olika riktningar (Döös, 1997). Företag är därför angelägna 

om att inte bara rekrytera specifika kompetenser, utan måste även ta hänsyn till andra 

aspekter så som personliga egenskaper. Individen i fråga måste kunna fungera i ett 

specifikt sammanhang för att i sin tur kunna delta i de lärandeprocesser som påbörjas 

internt inom varje organisation. Dessa lärandeprocesser som ingår i det kollektiva 

lärandet kan enligt (Granberg, 2011) förstås ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. 

 

Det finns många definitioner av vad kompetens och kompetensförsörjning innebär. 

Studiens förhållningssätt till begreppet kompetens är att det både är något som 

individer och verksamheter är kapabla att utföra, men består även av det deltagande 

och den interaktion som är avgörande för detta utförande. Studien kommer att 

avgränsa kompetensförsörjning till Granbergs (2011) definition av begreppet. Han 

menar att kompetensförsörjning används bland företag för att identifiera det behov av 

arbetskraft som finns, samt att planera hur det behovet ska tillgodoses genom 

rekrytering. Skälet till dessa specifika förhållningssätt till begreppen är att studien 

använder rekryteringsprocessen som en del av kompetensförsörjning för att frigöra 

olika värderingar om kompetens bland studiesubjekten. Denna studie kommer därför 
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utreda sju företags kompetensförsörjning i relation till rekryteringsprocessen. I 

Studien undersöks företagens uppfattning om vilken kompetens som efterfrågas och 

varför dessa anses viktiga. 

 

1.1. Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur företag arbetar med kompetensförsörjning i relation 

till rekryteringsprocessen. För att vidareutveckla syftet formuleras följande 

frågeställningar.  

 

1.2. Frågeställningar 

● Hur resonerar företag om kompetens vid rekrytering? 

● Hur formulerar företag den kompetens de eftersöker? 

● Varför anser företag att kompetensförsörjning är viktigt för deras 

konkurrenskraft? 

 

Studien vill med dessa frågeställningar förstå och tydliggöra företags uppfattningar 

om kompetens i relation till rekrytering.  

 

1.3. Avgränsningar 

Denna studie kommer att använda Granbergs (2011) definition av 

kompetensförsörjning där företag använder det för att identifiera det behov av 

arbetskraft som finns samt att planera hur det behovet ska tillgodoses genom 

rekrytering. Syftet med att studien använder rekryteringsprocessen som en del av 

företags kompetensförsörjning är för att synliggöra olika värderingar av begreppet 

kompetens som inte annars hade blivit iakttagbara. Avgränsningen av rekrytering som 

kompetensförsörjning gör det även enklare att förstå de teorier och begrepp som 

används i studien.  

 

 

 

  



 

 

 

9 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1. Det svårfångade begreppet “kompetens” 

I det här kapitalet behandlas begreppet kompetens och dess innebörd och betydelse 

för studien. Studiens inledning har tidigare tagit upp att företag i allt större 

utsträckning ställs inför allt svårhanterliga och ökade krav från sin omgivning. Detta 

kan skapa en press att undersöka sig själva och fastställa sitt kompetensbehov för att 

kunna stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Kompetens och 

kompetensförsörjning anses därför vara viktiga byggstenar för att stärka eller behålla 

ett företags konkurrenskraft (Hansson, 2012). Begreppet kompetens är svårdefinierat 

och flera aktörer samt teoretiker har delgivit sina definitioner av begreppet. Ser man 

till psykologi-pedagogisk litteratur så finner man definitionen ”en aktörs förmåga att 

utföra en handling, att genomföra en process” men enligt samhällsekologisk litteratur 

är det istället ”en egenskap som är förbunden med ett effektivt utförande av arbetet” 

(Illeris, 2013). 

 

Hansson (2012) förklarar begreppet utifrån den psykologi-pedagogiska litteraturen 

och utvecklar begreppet vidare till att handla om samspelet mellan individer och deras 

sätt att hantera och klara av specifika situationer. Han delar upp kompetens i tre delar; 

intellektuell, emotionell och social kraft. Enligt Anttila (2005) delas kompetensen in i 

två olika dimensioner; omfattningar och kvalitet, där man delar på vad man är 

kompetent inom och var den etableras. Malin Lindelöw (2008) menar även hon att 

kompetens utgörs av de färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av för att 

åstadkomma en yrkesmässig prestation, då förhållningssättet bygger på 

personligheten och utgör då ett komplement till färdigheterna. Larsen (2006) förklarar 

det mycket kort ”att kunna vad man ska”. Illeris (2013) utvecklar begreppet med att 

alla människor innehar kompetenser, då vi alla har kunskaper inom områden vi är 

involverade inom, och har lärt oss hantera. Kompetens behöver inte vara specifikt för 

vissa individer och handlar inte om expertis, utan någonting som alla kan utveckla i 

relation till vad man gör till vardags. Det är en definition som sträcker sig ända 

tillbaka till 1959 och Whites (1959) definition av kompetensbegreppet som hänvisar 

kompetens till en organisms förmåga att samverka effektivt med omgivningen. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet som att inneha en utbildning eller 

erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning och Svenska akademiens ordlista 

beskriver begreppet med; tillräcklighet, skicklighet och behörighet 

(Nationalencyklopedin, 2015; SAOL, 2006). De flesta teoretiker som definierat 

kompetens förklarar det dock som ett samspel mellan flera olika egenskaper, 
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färdigheter, erfarenhet och förmågor. Enligt Nielsen och Högströms bok (1996) om 

kompetensredskap tas det upp flera vidare komponenter till begreppet kompetens; 

kunskap, skicklighet, social förmåga, värderingsuppsättning samt hälsa. Otto 

Granberg (2011) tar upp tre olika komponenter som bygger upp hans beskrivning av 

kompetens; kunskap, viljan och tillfället. Han sammanfattar det hela med att 

kompetens omfattar en serie av delar; en stomme av kunskap, skicklighet, attityder, 

värderingar, föreställningar, egenskaper, motivation, självuppfattning samt en social 

roll.  

 

Den här uppsatsen definierar därför kompetens både som något som individer och 

verksamheter är kapabla att utföra men också som det deltagande och den interaktion 

som är avgörande för detta utförande. Kompetens är således ett kunnande som 

bedöms i relation till de olika uppdrag som en viss verksamhet har samt de interna 

metoder, vanor och strategier som ger stöd i arbetet med dessa uppdrag.   

 

2.1.1. Psykologiska aspekten av kompetens 

Kompetens som begrepp har varit integrerat i teorier kring personlighet och 

motivation sedan psykologi fick ett vetenskapligt erkännande. Teoretiker har sedan 

länge antagit att människan har strävat efter kompetens för att utesluta inkompetens 

och det har utförts flera studier designade för att ta reda på den orsaken till detta 

kompetens-motiverade beteende. En studie gjord inom området kompetens gjordes av 

Edward L, Deci och Richard M, Ryan (1991) och ledde till teorin kring Self-

determination theory (SDT). Studien påvisade att alla människor innehar en 

psykologisk strävan till att utveckla sin kompetens. Studien grundar sig i Robert 

Whites (1959) konceptet av effectence (effekt) motivation där människor samspelar 

med meningsfulla handlingar och att de har ett grundläggande motiv att åstadkomma 

saker och ting, att öka sin kompetens och känna en förmåga att bemästra uppgifter 

och sin omgivning. Som tidigare redovisats beskriver han denna kompetens som en 

organisms förmåga att samverka effektivt med omgivningen. Det menas att vi har alla 

ett genuint motiv att prestera och öka vår kompetens på de områden där vi har 

ambitioner att åstadkomma något (Deci, Edward L; Ryan, Richard M, 1991). 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att de två begreppen bevisligen kan hänga ihop 

då termerna “kompetens” och “effectence” kan antas infinna sig i konstruktionen av 

kompetensbehov. Det finns alltså ett samspel mellan organismen människan och dess 

omgivning eller omvärldsmiljö för att öka sin kompetens. Denna motivation till 

enskild kompetensförsörjning påverkar således dess omvärlds miljö och vice versa. 

Kompetensförsörjning sker även inom företag i form av utbildning, fallstudier, 

coaching, tekniskt stöd samt nyrekrytering. 
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2.1.2. Studier gällande kompetens i ett organisationsperspektiv 

I ett forskningsprojekt som Utbult (2002) tar upp analyserades uppföljningar av 

kompetenssatsningar. Resultaten från denna studie pekade på att en av de största 

svårigheterna vid kompetenssatsningar är att veta vilken kompetens organisationen 

saknar. Axelsson, Hedman och Kinch (1996) tar upp en liknande studie med 

problematiken när man gör en behovsanalys av kompetens. Den visar att företag ofta 

är stora och komplexa vilket gör det svårt att räkna ut vilka kompetenser man har och 

vilka man behöver. Behovet av kompetens kan skilja sig beroende på tid och rum 

vilket gör det svåröverskådligt. Detta medför att analysen oftast genomförs i väldigt 

grova drag, baserat på vilka och hur många faktorer man räknar in. 

 

Wennberg, Lindberg och Fergin (2013) har undersökt vilka egenskaper företag från 

olika branscher eftersträvar vid rekrytering. En av studiens frågeställningar gällde 

vilka kompetenser som eftersträvades bland företagens nyanställda. En gemensam 

nämnare de fann bland företagen, rörde sig om den breda definitionen av social 

kompetens. Resultaten indikerade på att företag inte bara eftersökte trevliga 

människor, då de ville ha personal som var vettiga överlag. Detta omfattade bland 

annat att komma i tid till arbetet, ta ansvar och visa motivation och driv i sitt arbete. 

 

Nygren, Sahlin och Ahlberg (1994) har tillsammans med Svenska 

Arbetsgivarföreningen (SAF)1 genomfört en undersökning av trettio företag och deras 

kompetensbehov gentemot ungdomars utbildningsval visar det sig att företag 

framförallt satsar på utveckling för att förstärka sin konkurrensförmåga. De största 

förändringarna skedde inom sättet att organisera arbetet inför kunden och kundens 

behov samt för att alla medarbetare skulle känna sig delaktiga i resultatet. Genom att 

tillverkningstiderna förkortas, arbetsuppgifter centreras och arbetsinnehållet blir allt 

bredare samtidigt som organisationen decentraliserar sitt beslutfattande och arbetarnas 

självständiga arbetsroller gör att kompetensbehovet ständigt ökar.  

 

Axelsson et al. (1996) menar även att en problematik som existerar för 

kompetenstillgång och kompetensbehov, är att dessa fenomen är en färskvara. Kraven 

för företag förändras kontinuerligt då bland annat kunderna förnyas, ny teknik 

uppkommer och kompetens man innehar blir inaktuell. Behoven skiftas ständigt, 

likaså tillgångarna på kompetens. Problematiken för organisationer blir att hålla en 

kompetens aktuell. Axelsson et al. tar upp företagen Scania som exempel på hur man 

har arbetat med dessa frågor. Scania arbetade med att hela följa upp dessa faktorer 

som påverkar kompetensen aktualitet, vilket var väldigt naturligt för företaget då 

verksamheten förhöll sig väldigt överblickbar (Axelsson et al., 1996). 

                                                 
1 Numera Svenskt Näringsliv (2015-05-04) 
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3. Teoretiskt ramverk 
I undersökningen som Nygren, Sahlin och Ahlberg (1994) genomförde, kunde de 

utifrån sina resultat konstatera att kompetenssatsningar inom kompetensförsörjning 

bland de medverkande företagen, gjordes för att utöka konkurrenskraften. I studien 

som Wennberg et al (2013) genomförde undersökte man vilka egenskaper man helst 

såg bland nyrekryterad personal. Social kompetens var den mest attraktiva 

egenskapen, där man helst såg att personalen var "vettiga överlag". Den tidigare 

forskningen pekar på att kompetensförsörjning används för att stärka företags 

konkurrenskraft samt att företag eftersöker “social kompetens” hos sina medarbetare.  

Denna studie kommer därför att undersöka detta vidare med syfte att belysa hur 

företag arbetar med kompetensförsörjning i relation till rekryteringsprocessen. För att 

undersöka detta används detta teoretiska ramverk för att begripliggöra studiens 

empiri.  

 

3.1. Kompetens - Två dimensioner 

Kompetens är en kritisk resurs för företag och utgörs av personerna inom företaget. 

Det finns en utmaning i att kunna identifiera den utveckling och omvärldsförändring 

som ställer nya krav på förändrade förutsättningar och hur kompetens måste utvecklas 

i relation till dessa förändringar. Svårigheterna blir sedan att kunna genomföra de 

nödvändiga förändringar som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas i 

samma takt som omvärlden. Det blir därför mycket viktigt för företag att ha en 

strategi bakom kompetensförsörjningen. Som tidigare redovisats kan kompetens 

enligt Anttila (2005) delas in i två olika dimensioner; omfattningar och kvalitet. 

Omfattningsdimensionen förklarar vad personen är kompetent inom; arbetsroller, 

uppgifter och situationer där deras kompetens blir etablerad. Kvalitetsdimensionen 

avgör i vilken beskaffenhet kompetensen kommer från, novis eller expert. En novis är 

inte specifikt kompetent inom någon speciell uppgift till skillnad från en erkänd 

expert inom gruppen som är på en annan kompetensnivå än de andra (Anttila, 2005).  

 

3.2. Kompetensförsörjning 

Hur ska företag kunna säkerställa att de fokuserar på rätt saker, efterfrågar den 

kunskap och kompetens som man verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt? 

Genom att använda sig av olika metoder eller strategier vid personalhantering skapar 

man en strategisk kompetensförsörjning för sitt företag (Lindelöw, 2008). 

Kompetensförsörjning är den sammanfattande benämning på planering och åtgärder 
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som syftar till att tillgodose företagets behov av arbetskraft, kvantitativt som 

kvalitativt. Kompetensförsörjning har en stark länk till strukturen av företagets 

affärsstrategi, vilket gör att de företagen med en klar affärssituation oftast har det 

lättare att behandla kompetensbehovet inom företaget. Utifrån företagets behov kan 

man identifiera behovet att attrahera, fördela, utveckla och behålla mänskligt kapital 

för att kunna möta de bestämda företagsmålen (Granberg, 2011). Malin Lindelöw 

(2008) förklarar i sin bok kompetensbaserad personalstrategi att; 

 

… utan en tydlig bild av vilka förutsättningar man har att vänta sig, och vilken 

kunskap och kompetens som ska bära företaget fram, är det omöjligt att rikta 

sig mot rätt målgrupp, rekrytera mot morgondagens medarbetare, utveckla 

medarbetarna så att de kan möta de nya utmaningarna och arbeta för att 

behålla rätt medarbetare (Lindelöw, 2008, s. 8).   

 

De företag som lyckas att förutsäga vilken kompetens de behöver och kan forma eller 

matcha kompetensen mot deras behov kan använda det som en affärsstrategi. Detta 

kan utnyttjas genom att skapa en kompetensdriven affärssituation, där de bildar 

kundvärden genom att skapa kompetensmässiga försprång genom att leverera nya 

lösningar på grund av deras lyckade kompetensförsörjning (Hansson, 2012). Denna 

affärssituation är vanligen oberäknelig vilket gör det svårt att planera sin 

kompetensförsörjning. Det visar ytterligare på den betydelse av en fungerande 

kompetensförsörjning genom strukturering och planering, vilket kan tydliggöras av 

Anttilas (2005) kompetensförsörjningsmodell.   

 

3.2.1. Kompetensförsörjningsmodell  

Som tidigare påpekats av Anttila (2005) är frågorna kring kompetens en av företagets 

viktigaste ståndpunkter och bör behandlas därefter. Han menar att kompetensfrågorna 

är viktigare än alla andra aktiviteter inom ett företag och borde till exempel stå över 

både; finansiering, produktutveckling och marknadsföring. Anttila (2005) förklarar 

detta med att för att kunna arbeta med dessa aktiviteter på ett effektivt sätt så krävs 

det framförallt bra kompetenser. Inom alla avdelningar genomförs bedömningar och 

avgöranden om vad som anses vara “rätt” och dessa beslut tas med antagandet att de 

fattas utifrån beslutsfattarens rättfärdiga kompetens. Detta innebär att den 

kompetensen måste garanteras innan ett beslut kan tas inom ett specifikt område. 

 

När företag sen ska möta den omvärldsförändring som sker och de krav som ställs på 

dem blir säkerställandet av kompetens ännu viktigare för deras utveckling. Denna 

uppföljning och utveckling av kompetens sker genom kompetensförsörjning. Den 

centrala delen inom kompetensförsörjningsbegreppet är den effektivitet inom ett 
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företags utveckling som i slutändan påverkar dess resultat. Antilla (2005) illustrerar 

kompetensförsörjningsprocessen med följande modell; 

 

 

 
Fig. 1 Anttilas Kompetensförsörjningsmodell (Anttila, 2005, s. 19) 

Anttila (2005) menar att kompetensutveckling innefattar områden där man omsätter 

och synliggör kompetens för att tydliggöra vilket typ av kompetensbehov företaget 

lider av. Lindelöw (2008) beskriver denna process som en av de viktigaste inom 

rekryteringsarbetet och kompetensförsörjning trots att den ofta försummas. Hon 

menar att man borde lägga ner lika mycket tid på att förstå jobbet som ska göras, och 

organisationen som det ska göras i, som man lägger ner på att förstå människan som 

ska anställas. Denna process kännetecknas ofta av en behovsanalys bestående av två 

steg; mål- och ansvarsbeskrivning samt kravspecifikation.  Behovsanalysen tydliggör 

hur organisationen resonerar internt kring befattningen, hur arbetet ska organiseras, 

eventuella gränsdragningar och för vilka förväntningar som finns. 

 

När man identifierat de behov företaget står inför vill man skapa förutsättningar för en 

höjning av kompetensen för valda målgrupper och områden inom organisationen. 

Antilla (2005) anser att denna kompetensutveckling kan ske på två sätt, kvalitativt 

eller kvantitativt. Den kvalitativa delen består i att skapa eller utveckla de 

förutsättningar som krävs för att den valda målgruppen ska kunna lösa sina uppgifter 

på ett tillförlitligt sätt och den kvantitativa delen utgör de åtgärder som krävs för att 

säkerställa företaget tillräckliga kompetenser inom det prioriterade området. Han tar 

upp tre olika förslag till denna kvantitativa ansats; styra rekryteringen, flytta 

medarbetare eller använda belöningssystem och löneersättningar, alla för att 

komplettera, tillgodose och utveckla det specifikt valda kompetensområdet inom 

företaget (Antilla, 2005).  
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Fig. 2 Effektiviseringsområde (Anttila, 2005, s. 47) 

Som tidigare påpekats är företags förmåga att möta utvecklingen i omvärlden och 

förstärka den önskvärda utvecklingen inom företaget med olika kompetenshöjande 

åtgärder, den viktigaste funktionen för att skapa en effektiv kompetensförsörjning. 

Anttila (2005) visar denna process inom ”Effektiviseringsområde 1” (fig. 2) och är 

den kvalitativa delen av kompetensutveckling. Inom den delen förklarar Anttila 

(2005) att det finns två olika tillvägagångssätt för att utveckla och upprätthålla sin 

kompetens; genom att utveckla ”inre” eller ”yttre” förutsättningar De yttre 

förutsättningarna domineras av kompetensutveckling i form av informationstillgång, 

teknikstöd, nätverksutbyggnad och arbetsklimat (Anttila, 2005). De inre 

förutsättningarna blir väldigt aktuellt för denna studie då den specifikt riktar in sig på 

personalplanering och framtida rekryteringar. Dessa förutsättningar har likheter med 

Storey och Sissons (1993) modell om idealiserad personalplanering.  

 

3.2.2. Personalplanering 

En modell utvecklad av Storey och Sisson som Axelsson et al. (1996) tar upp, 

fungerar som ett ideal för att analysera en organisations framtida planering av 

personal och kompetens. Modellen utgår från långsiktiga analyser av aktiviteter för att 

få fram en efterfrågeprognos för kompetens. Denna behovsinventering kan leda till 

fyra slutsatser;  

 

1. Att företag redan innehar en god matchning mellan personalen och dess 

kompetens och att man utnyttjar dessa optimalt. 

2. Att företag redan innehar kompetens, då endast en omfördelning av denna 

inom organisationen behöver ske.  
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3. Att företag har ett behov att komplettera befintlig kompetens med hjälp av 

kompetensutveckling.  

4. Att företag har ett behov av att komplettera kompetens med hjälp av att 

nyrekrytera. 

 

Axelsson et al. (1996) menar att det givetvis finns kombinationer av dessa utfall, då 

till exempel företag måste både utveckla befintlig personal, men ändå vara behov av 

att nyrekrytera personal. Storey och Sissons modell (Axelsson et al., 1996) liknar 

Hanssons (2012) teori där han sammanlänkar affärsstrategin och kompetensstrategin 

genom att dela upp kompetensen i fyra kategoriserar; forma, matcha, utmana och 

köpa. Då denna studie avgränsat sig till rekrytering som kompetensförsörjning 

kommer fokus ligga på att matcha och köpa kompetens. Med begreppet matcha sin 

kompetens menar han att företagets affärsutveckling är beroende av en balans mellan 

vad kunden kräver och vad medarbetarna kan och vill göra, det vill säga att företagets 

behov matchas med medarbetarnas och vice versa. Hansson (2012) tar även upp 

betydelsen av att rekrytera medarbetare eller använda sig av inhyrd kompetens för att 

täcka företagets kompetensbehov. Den centrala essensen inom kompetensstrategin 

blir att kunna identifiera och sedan beskriva sitt kompetensbehov för att skapa 

effektivare former att införskaffa den.  

 

Som tidigare nämnts tar Anttila (2005) upp dessa “yttre” och “inre” förutsättningar 

som mycket viktiga för företags kompetensförsörjning men han säger dock att det 

största hindret för dess utveckling ligger hos de med ansvaret för den, HR-

avdelningen. Det är framförallt deras syn på deras roll samt det egentliga uppdraget 

och vem som är deras kund som blir avgörande. Lyckas man inte omsätta de 

konsekvenser av förändringarna inom kompetens och kompetenskrav på ett sätt som 

ledning och anställda förstår och ta ställning till, kommer man inte heller kunna arbeta 

effektivt med sin kompetensförsörjning. Förmågan att förstå och översätta 

omvärldsförändringen i begripliga och praktiskt användbara kompetenskrav blir 

absolut avgörande för att knyta samman strategierna med sin egen 

kompetensutveckling (Anttila, 2005). För att kunna använda dess strategier anser 

Illeris (2013) det viktigt med samarbetsförmåga som en del i en social kompetens. En 

omvärld i förändring gör det mer nödvändigt och krävande att kunna arbeta 

tillsammans med andra människor i målinriktade handlingar, gemenskaper, initiativ 

och projekt (Illeris, 2011). 
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3.3. Social Kompetens och utvecklingsmöjligheter 

I avsnittet “Tidigare forskning” redovisades resultaten från Wennberg et al. (2013) 

studie. Resultaten indikerade på att företag eftersökte social kompetens då de inte bara 

letade efter trevliga människor, de ville ha personal som var vettiga överlag. Detta 

omfattade bland annat att komma i tid till arbetet, ta ansvar och visa motivation och 

driv i sitt arbete. Som tidigare visats i Granbergs (2011) och Nielsen och Högströms 

(1996) definitioner av kompetens ingår social kompetens, där de menar att man på ett 

ändamålsenligt och balanserat sätt kan ingå i och hantera sociala sammanhang. Detta 

innebär att man visar upp ”socialitet”, eller ”är social” och kan behärska ”upplevelsen 

av andra människor som subjekt och sig själv som objekt för dem” (Illeris, 2013). Det 

kan anses som en självklarhet att socialitet är centralt inom kompetensbegreppet på 

grund av att de kompetenserna är handlingsinriktade och våra handlingar på ett eller 

annat sätt involverar andra människor. Det ingår en grad av ömsesidighet genom att 

ha en förmåga att kunna sätta sig i andras ställe och se förhållanden ur deras 

synpunkt, som även innefattar en viss del av empati. Illeris (2013) menar även att det 

är viktigt att nämna samarbetsförmåga när vi talar om social kompetens, inte bara att 

vara social utan även att kunna göra något tillsammans med andra. Ett fungerande 

samarbete skapar således möjligheter att dela kompetenser tillsammans och i sin tur 

utveckla varandra. Denna utvecklingsmöjlighet ger arbetssituationen en hållbarhet 

över tid då det både utvecklar den enskilde individen och företaget.    

 

Lindelöw (2008) betonar värdet av att inneha personal med en inre arbetsvilja för 

deras utvecklingspotential. Stort sett alla branscher stöter på omvärldens höga krav på 

snabb förändring och utveckling. Detta medför att kompetensen som medarbetare 

innehar för stunden inte betyder allt, då en medarbetares potential för utveckling är av 

större vikt. Den man anställer ska ha möjlighet att växa in i nya roller och ska även 

fungera i den framtida organisationen, till och med som ledare. En individs 

utvecklingspotential, är alltså dennes underliggande förutsättningar, som färdigheter 

och förhållningssätt är av större vikt än den kunskapen man innehar för stunden. En 

individ som innehar en god analytisk förmåga har oftast lättare att utvecklas och lära 

sig nya saker. En annan viktig egenskap för att utvecklas är den enskilda individens 

eget intresse av ämnet. Inlärning av sådant som man har ett intresse för upplevs som 

mer stimulerande än inlärning av sådant man inte har ett intresse för. Intresset ger 

därför arbetssituationen en annan hållbarhet och långsiktighet, då det ger en mycket 

effektivare inlärning för medarbetaren på både ett kortsiktigt och långsiktigt 

perspektiv (Lindelöw, 2008). 
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4. Metod 
I detta avsnitt följer en beskrivning över hela forskningsprocessen, vilket omfattar en 

redogörelse över vilka tillvägagångssätt som har praktiserats under studiens gång. 

Beskrivningar av deltagande företag kommer att redovisas, och urvalsprocessen 

gällande studiens informanter kommer även att förtydligas. Genomförande gällande 

insamlingen av det empiriska materialet och även analysen av data kommer att 

förklaras. Detta avsnitt kommer att avslutas med en diskussion samt resonemang om 

studiens validitet, reliabilitet samt olika etiska aspekter.  

 

4.1. Val av metod 

Den här studien syftar till att belysa hur företag arbetar med kompetensförsörjning i 

relation till rekryteringsprocessen. Studien avgränsas till mellanstora företag som 

gjort nyrekryteringar inom de senaste 5 åren för att besvara de frågeställningar som 

finns i relation till dess syfte.  

  

Valet av metod anger, enligt Kvale (2012), vilket genomförande författarna har valt 

för att beskriva verkligheten. Det finns många olika uppfattningar till vilken metod 

eller ansats som ska användas och det råder ofta ovisshet om vilken som gör detta på 

bästa sätt. Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier som är bäst lämpade 

för att få grepp om verkligheten; deduktiv och induktiv. Induktiv kan förklaras med 

att den är “från empiri till teori” och där forskaren går ut i verkligheten nästan helt 

utan förväntningar, samlar in all relevant information och tillslut systematiserar all 

data som de fått in. Denna studie kommer istället utgå från en deduktiv ansats och 

förklaras med att gå “från teori till empiri” där man först anskaffar sig vissa 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter går ut och samlar information för att 

se om de förväntningar man hade stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 

2002). Detta gör vi för att vi sedan tidigare har införskaffat oss betydande kunskaper 

och förförståelse inom studiens ämnesområde. Jacobsen (2002) kritiserar dock denna 

förförståelse med att det är en risk då man omedvetet söker information som stöttar 

ens egna förväntningar. Det gör att man verifierar sitt eget tänkande och inte bejakar 

ett öppet sinne för verkligheten man vill undersöka.  Kvalitativa metoder är dock mer 

öppna för denna typ av ny information, trots det så kvarstår problemet att ingen 

forskare kan vara helt öppen. Jacobsen (2002) beskriver det som om vi alla har olika 

slags skygglappar som blockerar nya upptäcker på grund av redan etablerad 

förförståelse för vissa fenomen. Det gäller därför att vara medveten om detta, trots att 

ingen av metoderna ger en korrekt beskrivning av verkligheten. Det är upp till 

forskaren så långt som möjligt skapa klarhet i sina förväntningar och antaganden 

innan data samlas in för att bäst beskriva den verklighet man vill undersöka 
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(Jacobsen, 2002). Denna studie utgår därför från den kvalitativa forskningsintervjun 

då den försöker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla en 

mening ur deras erfarenheter samt avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna. En intervju är ett sätt för intervjuaren att via 

genomarbetade frågor skaffa sig grundligt prövade kunskaper om sitt valda 

studieobjekt (Kvale, 2014). Trost (2007) menar att man bör använda sig av kvalitativa 

intervjuer om man vill öka sin förståelse kring hur olika individer uppfattar ett 

fenomen. Då denna studie bygger på olika företags uppfattningar av det undersökta 

området, gör att användningen av kvalitativa intervjuer väldigt relevant.  

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamlingen tar man till vara på data som på bästa sätt kan besvara studiens 

problemformulering och syfte, vilket utgör grunden för hela studien. Enligt Jacobsen 

(2002) finns det två former av data, primär data och sekundär data. Jacobsen 

argumenterar för att det är idealt att använda sig av flera olika datainsamlingar, både 

primär och sekundär data. Inför denna studie har vi valt att använda oss av primär 

data i form kvalitativa företagsintervjuer. Den sekundära data som har inhämtats inför 

studien är litteratur och artiklar som skrivits inom det valda ämnesområdet.  

 

4.2.1. Primär Data - Intervjuer 

Primär data hänvisar till den information som forskaren kan få direkt från källan, 

genom metoder som intervjuer, observationer och frågeformulär. Tidigare förklarades 

det att ett öppet förhållningssätt skapar både möjligheter och problem, det gäller 

därför att använda olika tekniker och angreppssätt. Detta för att göra bättre beslut för 

de metoder som används för att besvara studiens frågeställningar. Genom att använda 

en semi-strukturerad intervju skapas varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Därigenom kan teman förstås utifrån den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens egna perspektiv (Kvale, 2014). För att åstadkomma detta 

används Bourdieus sju stadier av en intervjuundersökning. Där används ett mer 

flexibelt förhållningssätt där man ständigt anpassar sig efter nya omständigheter, gör 

nya urval av intervjuobjekt samt formulerar om sina intervjufrågor beroende på 

situation. De olika hypoteser som formuleras i början anpassas eller tas bort under 

undersökningens gång. Dessa sju steg är tematisering, planering, intervju utskrift, 

analys, verifiering och rapportering (Kvale, 2014). Vi kommer använda denna metod 

då vi anser att den på bästa möjliga sätt kan besvara studiens frågeställningar och 

därmed uppfylla syftet med studien.  
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4.2.1.1. Utformande av intervjuguide 

Vid konstruktionen av intervjuguiden och dess frågor, har vi hela tiden utgått ifrån att 

frågorna ska kunna användas för att besvara studiens frågeställningar. Intervjuguidens 

frågor har vi sedan kategoriserat in i olika teman; kompetensbegreppet, 

kompetensförsörjning, eftersökt kompetens vid rekrytering och anledningar till 

rekrytering. En testintervju genomfördes hos ett it-företag för att testa validiteten. När 

intervjuerna sedan var genomförda, medförde dessa färdiga teman ett enklare 

analysarbete, vilket vi kommer redogöra för i ett senare avsnitt.  

 

4.2.2. Sekundär Data  

Vid insamling av sekundär data har studien använt sig av redan etablerad information 

från andra källor, som till exempel avhandlingar, artiklar och litteratur. För att få en 

tydligare bild kring de nyckelord vi har inom studiens problemområde, genomfördes 

en litteraturstudie utifrån relevant litteratur inom kompetens-, rekrytering, ledarskaps-

forskning. För att samla den information som behövdes inför denna studie användes 

samlad fysisk litteratur från kursen Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv 

samt litteratur från Uppsala Universitets Bibliotek. Utöver detta har datakällor som 

Ub.uu.se (Uppsala Universitets Bibliotek), ERIC (Education Resource Information 

Center), Libris och Diva-portal.org använts för relevant information. Vid sökningar av 

dessa databaser har sökord som: “kompetens”, ”kompetensförsörjning”, 

“kompetensbehov”, “kompetensbaserad”, “resursbaserad” och “rekrytering” används 

både på engelska som svenska.  Sökorden ”kompetens” och kompetensförsörjning” 

var de sökord som gav bäst träffar, både när det gäller kvantitet och kvalitet. Vid en 

jämförelse av de svenska och engelska sökorden, gav de svenska orden mer relevanta 

träffar i förhållande till denna studies forskningsfrågor.  

 

4.3. Genomförande 

Det kommer här redovisas i följande avsnitt hur man systematiskt planerar en 

intervjustudie för att utesluta potentiella logiska och emotionella problem som kan 

uppstå under en intervjuprocess. I genomförandet av vår studie används en idealiserad 

skiss av Bourdieus sju stadier för intervjuundersökningen där man i förberedande 

stadier tematiserar och planerar intervjun i olika delar.  

 

4.3.1. Stadie 1: Tematisering 

Den första delen i ett intervjuprojekt bör bestå av att man tematiserar sin 

undersökning och formulerar de forskningsfrågor och teoretiskt klargör av vilket tema 

som ska undersökas. Nyckelfrågorna som antas ställas vid planeringen av 



 

 

 

21 

undersökningen är relaterade studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

införskaffade vi förkunskap och information om olika intervju- och analystekniker 

samt formulerade hypoteser kring vad företag kan tänkas ge för svar och slutsatser 

(Kvale, 2014).  

 

4.3.2. Stadie 2: Planering 

Planeringen av intervjustudien gäller de procedurer och tekniker som används för att 

besvara hur studien ska gå tillväga. De första frågorna är hur den ska formas genom 

att vara extensiv eller intensiv och deskriptiv eller kausal (Kvale, 2014). Vi tog 

beslutet att studien både är intensiv och deskriptiv vilket innebär att dess förhållning 

kommer vara djupgående och beskrivande. Här diskuterade vi även undersökningens 

urval, omfattning, data, metod och intervjuguide.  

 

4.3.3. Stadie 3: Intervju 

Den detaljerade intervjuguiden som framställdes i tidigare stadie användes sedan inför 

alla enskilda intervjuer. Intervjuerna bestämdes att vara tids- och platsbestämda och 

genomfördes hos företagens arbetsplats. Alla intervjuer spelades in på band.  

 

4.3.4. Stadie 4: Utskrift 

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades för att förbereda materialet för analys 

och de olika informanterna tilldelades kodnamn i form av IP1, IP2 och så vidare. En 

stor fördel med detta är att vi kan kommentera viktiga händelser i materialet 

(Jacobsen, 2002). 

 

4.3.5. Stadie 5: Analys 

Här gick vi från de enskilda datakällorna till det särskilda fenomenet som data tar upp 

och belyser det genom kategorisering. Vi samlade informationen i teman, abstrahera 

data, som ett verktyg för att vi skulle kunna behandla de olika fenomenen och ämnena 

som hade vissa likheter eller skiljde sig åt. Därpå kunde vi tillämpa vår teori och 

tidigare forskning på de olika kategorierna för att belysa de ur olika synvinklar 

(Jacobsen, 2002). De olika teman som etableras från intervjuerna är; 

Rekryteringsprocessen, Intern Arbetsmiljö och Omvärldsmarknad. 

 

4.3.6. Stadie 6: Verifiering 

Här fastställde vi intervjuresultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Reliabilitet bevisar resultatets konsistens och validiteten visar om studien undersöker 
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det den är menad att undersöka. Detta redogörs tydligare i senare kapitel (Validitet 

och Reliabilitet).  

 

4.3.7. Stadie 7: Rapportering 

Här visar vi upp den rapport av det slutgiltiga resultatet av undersökningen samt en 

redovisning av de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga 

kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar 

produkt och denna C-uppsats.  

 

4.4. Urval av informanter 

I och med denna kvalitativa studie vill vi inte generalisera ett fenomen utan eftersöker 

istället en djupare förståelse kring hur företag uppfattar begreppet 

kompetensförsörjning och kompetens. Enligt Ahrne & Svensson (2012) behöver man 

inte fastställa storleken på sitt urval innan man börjar sin studie utan man kan vidga 

dess omfattning allt eftersom den pågår. Vid val av urvalsgrupp vill vi ha en variation 

bland våra informanter och därför väljer vi att använda oss av ett strategiskt urval 

istället för ett representativt urval. Trost (2007) menar att ett strategiskt urval 

använder sig av förbestämda variabler för vilka informanter som ska delta i studien. 

Den här studien begränsade sina variabler för kompetensbehovet till; individer med 

betydande befattning och ansvar inom företaget med dess rekrytering samt 

kompetensförsörjning.  Dessa variabler bygger ramen för vilka individer som ska ingå 

i studiens intervjuer och begränsades därför till verkställande direktörer och 

företagsägare. Variabler används för att begränsa sitt urval bland företag, detta för att 

säkerställa den insamlade empirin samt för att få ett så välanpassat underlag som 

möjligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar på bästa möjliga sätt.  

 

4.5. Beskrivning av företag 

Som beskrevs i tidigare avsnitt (Urval av informanter) så riktar den här studien in sig 

på ett urval av personer inom företag som på bästa sätt kan besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Jacobsens (2002) menar att man bör ställa sig till tre kriterier vid sitt 

urval av informanter; avgränsning i rum, tidsaspekt och andra variabler än det 

undersökta. Det begränsar studiens urval av studieobjekt till att främst behandla 

företag som är medelstora, det vill säga 10-30 anställda. Detta för att man i detta 

skedde anses vara i behov av erfarenhet och åsikter kring hur studiens syfte 

undersöker hur företag arbetar med kompetensförsörjning i relation till 

rekryteringsprocessen? Studien hade som mål att undersöka 6-10 företag med dessa 

förutsättningar. Man valde att inte specificera sig till en specifik bransch utan valde 

istället att gå efter antalet anställda och att de gjort nyrekryteringar inom de senaste 5 
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åren. Detta för att få så stor spridning av empiri som möjligt då vi anser det viktigt för 

att få ut så många aspekter och resonemang av kompetensförsörjning som möjligt. 

Dessa företag som uppfyllde dessa urvalskriterier kontaktades via telefon och e-mail, 

för att införskaffa sig en bättre bild om de passade in som undersökningsobjekt. Om 

kraven uppfylldes så presenterades studiens upplägg och ändamål för att undersöka 

om de var villiga att medverka. Man framförde vad man ville uppnå tillsammans med 

företagen och att de kunde bidra till studien med värdefull information. Detta 

resulterade i sju stycken godkända studiesubjekt som sedan ingick i studien. 

 

4.6. Reliabilitet och Validitet 

Jacobsen (2002) menar att alla undersökningar alltid ska försöka minimera 

felaktigheter eller problem som har att göra med studiens giltighet/relevans (validitet) 

samt dess tillförlitlighet/trovärdighet (reliabilitet). Han menar även att det är viktigt 

att förhålla sig kritiskt till kvaliteten på insamlad data. Ett sätt att testa om 

reliabiliteten är godkänd är att genomföra undersökningen en gång till för att se om 

man får samma eller likande resultat, ett så kallat test-retest. Om det inte framkommer 

samma eller likande resultat så är reliabiliteten låg. För att öka reliabiliteten har vi i 

denna studie valt att spela in de genomförda intervjuerna. Inspelningarna gjorde det 

möjligt att transkribera exakta berättelser och lyssna på intervjuerna flera gånger 

vilket ökar reliabiliteten. Förutom detta har studien återspeglat Kvales (2014) teorier 

och metoder när man utformat sin intervjuguide. Han beskriver vikten av att hela 

tiden använda frågor som på bästa sätt kan beskriva och svara studiens syfte och 

frågeställning. 

 

Som tidigare redovisats är validiteten informationens giltighet och relevans. 

Validiteten testas genom kritisk genomgång av forskningsprocessen mest centrala 

punkter. Där ifrågasätter man om intervjuerna genomförs med rätt enheter och 

verktyg för att förmedla den sanna informationen. Den andra delen av valideringen 

sker i en kritisk genomgång av studiens analys där man undersöker om tematiseringen 

återspeglar rätt data (Trost, 2007). Eftersom denna undersökning är av kvalitativ 

metod undgår den problematiken med validiteten genom att använda sina intervjuer 

för att säkra att resultaten stämmer överens med verkligheten och således stärker dess 

validitet.   

 

4.7. Forskningsetiska ställningstagande 

Vid studiens datainsamling har vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer samt Kvales 

(2014) sju tumregler om etiska riktlinjer följts. 
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4.7.1. Informationskravet 

Informanterna i studien har blivit informerade om undersökningens syfte, samt vilka 

risker och fördelar som studien kan förbindas med studien. Att deltagandet är frivilligt 

klargörs, och att informanten i fråga när som helst kan avsluta sitt samarbete. Dessa 

punkter framförs skriftligt innan varje intervju (Kvale, 2014). Varje informant blir 

även informerad innan sitt deltagande om vilka som genomför studien vilket är något 

som Vetenskapsrådet (2002) menar ska ingå i en undersökning. 

4.7.2. Samtyckeskravet 

Vid varje intervjutillfälle har samtycke från varje informant erhållits, då de även fått 

information om att varje deltagare själv får bestämma om hur lång tid denne vill 

medverka samt bestämma vilka villkor som ska gälla för sitt deltagande. Om 

deltagaren har velat avsluta sitt samarbete ska denne kunna göra det utan att utsättas 

för sanktioner från forskarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.7.3. Konfidentialitetskravet  

Varje informant har fått information om hur undersökningens insamlade data kommer 

att användas. Användningen har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att studiens 

empiri inte ska kunna gå att förknippa med deltagarnas identitet utan kommer 

presenteras som IP1, IP2 och så vidare. Precis som Kvale (2014) beskriver, har vi 

även klargjort för varje deltagare att data kan komma att presenteras i studien.  

4.7.4. Nyttjandekravet 

Deltagandets potentiella konsekvenser har även diskuterats med varje informant, då 

olika fördelar och nackdelar med studien har framförts. Den etiska principen är att de 

positiva konsekvenserna ska väga över de negativa. Precis som Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp har även informanterna fått information om att studien kommer att 

finnas tillgänglig för Uppsalas universitets studenter.  

 

4.8. Metoddiskussion 

Vid användandet av kvalitativa metoder bör man vara medveten om dess nackdelar. 

En problematik som kan uppstå är att ingående intervjuer ofta är resurskrävande 

vilket begränsar omfattningen av denna studie. Jacobsen (2002) menar att det kan leda 

till problem med representativiteten hos respondenterna och därigenom får forskarna 

missvisande svar samt otillräcklig data. Han menar att det även finns problem inom 

den kvalitativa metodansatsen då en intervju utgör en stor mängd data som kan 

feltolkas och göra den ostrukturerad samt svår att ordna in i teman och kategorier. 

Data som resulterar från intervjuer är ofta mycket komplex och svårtolkad, vilket 

sätter höga krav på oss som forskare och vår analys. Denna aspekt har därför en 

påverkan på studiens reliabilitet, då en annan forskare kan tolka data annorlunda. 
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Dolda maktrelationer mellan forskaren och informanten kan påverka resultatet genom 

att information utesluts och det är upp till forskaren att klargöra tveksamheter innan 

den kvalitativa undersökningen påbörjas (Jacobsen, 2002; Ahrne & Svensson, 2013). 

Det kan bero på att man betraktar intervjustudier som den experimentella forskningen, 

där resultat går att mäta (Kvale, 2014). Denna objektivitet inför intervjuerna uppnås 

då vi som forskare försöker hålla en distans till våra personliga värderingar. Som två 

studerande vid Uppsala Universitet och Personalvetarprogrammet samt med lång 

erfarenhet inom handel är vi väl medvetna om vår förförståelse om ämnet och vår 

påverkan på intervjuobjekten. Denna förförståelse har dock bidragit till en bättre 

uppfattning av det empiriska och teoretiska materialet. Jacobsen (2002) menar att det 

finns ett ytterligare problem med kvalitativa undersökningar vilket omfattas av den 

flexibilitet som utgörs av att aldrig känna att man blir klar på grund av ständigt flöde 

av ny information. Det kan göra att undersökningens problemformulering och syfte 

ständigt ändras så att författarna tillslut har en helt ny undersökning än den började 

med (Jacobsen, 2002). Detta anser vi dock göra studien till en bättre studie då vi hela 

tiden anpassar oss efter vårt material och analyserar det ur olika vinklar.  
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5. Resultat och Analys 
Inom detta avsnitt presenteras det empiriskt insamlade materialet från de studerade 

företagen för att besvara studiens syfte; att belysa hur företag arbetar med 

kompetensförsörjning i relation till rekryteringsprocessen. De teman som används för 

att framställa material och data har kategoriserats i underrubriker för att skapa en 

bättre förståelse för läsaren. De teman som används för empirin är; (1) 

Rekryteringsprocess, (2) Intern arbetsmiljö och (3) Omvärldsmarknad. Dessa utgör 

sedan grunden för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

5.1. Rekryteringsprocess 

Studiens syfte är att belysa hur företag arbetar med kompetensförsörjning i relation 

till rekryteringsprocessen. Denna tematisering kommer att behandla syftets första och 

andra frågeställningar; 

  

1.   Hur resonerar företag om kompetens vid rekrytering? 

2.   Hur formulerar företag den kompetens de eftersöker? 

  

Temat kommer att ingripa värderingar av kompetens som framkommer vid en 

rekryteringsprocess, samt problematiken som finns när man formulerar eftersökt 

kompetens vid rekrytering. Tematiseringen är i sin tur uppdelad i tre underkategorier; 

“dolda värderingar av kompetens, “Utvecklingspotential hos 

rekryteringskandidaten” och “Svårigheten att hitta rätt kompetens vid rekrytering”. 

 

5.1.1. Dolda värderingar av kompetens 

Som tidigare har påpekats är kompetens och kompetensförsörjning två mycket 

svårdefinierade begrepp vilket gör att de undersökta studiesubjekten beskriver 

kompetens på olika sätt. Följande empiri visar att det synliggörs dolda värderingar 

och definitioner av kompetens när man talar om begreppet i förhållande till 

rekrytering. Det man nu kommer se är att företagen eftersöker kompetenser som är 

väldigt svåra att definiera och hur olika värderingar av eftersökt kompetens synliggörs 

vid en rekryteringsprocess genom följande citat; 

   

... från en början kanske det är en ovana att sitta med när man ska rekrytera, 

då personen skulle ha så och så många år och skulle vara jurist och suttit i 

ting. Men med min erfarenhet av dessa år så har personen en tillräckligt bra 
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grundnivå att stå på, så är det personligheten som det i slutändan handlar om 

(IP 1). 

  

*** 

 

När de kommer hit på intervju och man märker att de visar intresse och 

antecknar, märker man drivet. Kroppsspråk, sättet man uttrycker sig på. Jag 

har svårt för ordet “liksom” (IP 2). 

 

*** 

 

Någon som gnistrar och strålar. Någon som har energi och utstrålning. Det är 

svårt att säga men ja, en driven person. Blir jag kär när jag öppnar dörren så 

är det fler som blir det (IP 3). 

  

I det första exemplet bortser man från tidigare meriter vid en rekrytering och väger 

istället in individens personlighet som en avgörande faktor för huruvida en 

anställning sker eller inte. Det som även ska poängteras är hur företaget tar hänsyn till 

om kandidaten innehar rätt grundnivå, det vill säga rätt typ av utbildning för aktuell 

tjänst. Företaget tar inte hänsyn till Anttilas kvalitetsdimension av kompetens, utan 

anser att så länge man innehar en grundnivå av utbildning för det specifika 

arbetsmomentet så räcker det. Företagen menar att precis som Anttila (2005) säger att 

man varken behöver vara novis eller expert för att kunna vara aktuell för tjänsten. I 

det andra och tredje exemplet kan vi se att driv och intresse är det företaget 

eftersöker. Det kan dock diskuteras huruvida personlighet, driv och intresse snarare 

benämns som egenskaper istället för kompetenser. Detta är någonting som kommer 

att diskuteras vid sammanfattningen av temat “Rekryteringsprocess”.  

 

Nedan följer olika exempel på metoder som företagen arbetar med för att bestämma 

om en individ innehar den kompetens som eftersöks. 

Till exempel CV, glöm det säger jag. Skriv fem rader vem du är och varför du 

ska jobba här. Det tycker de är skitsvårt (IP 2).  

  

I detta exempel tar företaget inte hänsyn till den erfarenhet som kandidaten besitter, 

utan vill istället att personen ska kunna uttrycka sig kort om sig själv vid 

arbetsintervjun. Det man kan se är hur företaget eftersöker personer som kan uttrycka 

sig väl i en pressad situation, vilket kan ses som en eftersökt kompetens. Ett annat 

företag arbetar på ett liknande sätt där man istället använder sig av mer formella 

prestationstester för att fastställa om individen i fråga besitter eftersökt kompetens. 
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Vi har ett logiktest, mest för att stressa upp folk så har vi även en 

presentationsövning som vi brukar skicka 24 timmar innan man ska framföra 

den. Vid presentationsövningen så droppar 30-40 procent av ansökningarna. 

Jag tror det har att göra med nervositet (IP 4). 

  

Man eftersöker personer som klarar av press då man anser att det är en viktig 

kompetens att kunna leverera och prestera under tidsbegränsning. Det följer Hanssons 

(2012) och Lindelöws (2008) definitioner av kompetens, där Hansson förklarar det 

som samspelet mellan individer och deras sätt att hantera och klara av specifika 

situationer. Lindelöw menar att det utgörs av de färdigheter och förhållningssätt vi 

använder oss av för att åstadkomma en yrkesmässig prestation. Både definitionerna 

överensstämmer med de ovanstående exemplen, men företagen har däremot olika 

metoder att fastställa dessa. 

  

5.1.2. Utvecklingspotential hos rekryteringskandidaten 

Det som även framkom från empirin var att de olika företagen eftersöker individer 

man såg en utvecklingspotential hos. De menar att utvecklingspotential är den 

möjlighet kandidaten har för att utvecklas inom organisationen. Nedan redovisas data 

för hur de olika organisationerna ser på utvecklingspotentialen bland individerna de 

rekryterar. 

  

Min dröm är att skapa en akademi här som det finns möjlighet att utvecklas 

inom. Jag vill att man ska kunna gå från sjuksyrra till doktor. Man kan komma 

in här som ungdom. Jag vill ha fler tonåringar. Att gå från sjuksyrra till 

doktor, är inte så stort steg, man behöver lite utbildning. Men om du har 

fostrats i den här miljön så kan du lättare klättra stegen som finns (IP 2). 

  

*** 

  

Det är roligare att ta en person som blir en relationsperson. Det känns 

roligare att ta in en person som man får skola själv istället för att en "XXX 

person" börjar på företaget. Det är roligare att ta in en person som är 

anonym på marknaden men snabbt blir en i gänget (IP 3). 

  

Det första exemplet visar att företaget gärna rekryterar individer som de anser kan 

utvecklas och växa in i nya roller inom företaget. I det andra exemplet kan man se hur 

de hellre rekryterar personal som de kan forma själva, istället för att rekrytera 

individer som redan har blivit “inskolade” hos ett annat företag inom samma bransch. 
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I följande citat beskrivs istället att man har en förhoppning i att företaget får behålla 

personalen under en längre tid, men på grund av deras specifika marknad utgör detta 

en problematik för dem. 

  

Vi har de senaste åren försökt gå ner lite i åldrarna. Om man t.ex. en ny exad 

jurist har vi oftast väntat på att vara det "andra" jobbet för dem, men nu har 

vi tagit dem på en gång. Vi har varit rädda för att de ska vara här nått år och 

sedan lämna, men det får vi strunta i nu, det är bara att acceptera, så ser 

världen ut. Det är jätteroligt, vi har väldigt många unga entusiastiska 

medarbetare (IP 1). 

  

Det som förenar följande utsagor är att man ser på utvecklingsmöjligheter bland 

personalen på liknande sätt. Att individen har “rätt inställning” anser företagen vara 

en avgörande förutsättning för deras utvecklingspotential. 

  

Det är viktigt för oss på XXX att ja, kunskap är alltid någonting man kan lära 

sig, så har man bara rätt inställning så kan vi lära de vad f-n som helst. Det 

går olika snabbt så klart. Men om man är intresserad och tycker det är kul 

och intressant så går det skitbra (IP 4). 

  

*** 

 

Man måste ha en inställning som är rätt. Om man har attityden att man vill 

lära sig, så kan man lära sig. Jag tror på det (IP 6). 

 

Det som sammanför berättelserna om utvecklingspotential är att alla har en liknande 

syn på förutsättningarna och fördelarna med utvecklingspotential bland sina 

medarbetare. Denna syn uttrycker sig i att de ser ”rätt inställning” som en 

förutsättning för lärande.  Lindelöw (2008) betonar vikten av personalens arbetsvilja 

samt utvecklingspotential, då stort sett alla branscher stöter på omvärldens höga krav 

på snabb förändring och utveckling. Detta medför att kompetensen medarbetare 

innehar för stunden inte betyder allt, då en medarbetares potential för utveckling är av 

större vikt. Hon förklarar även att en bidragande faktor till en individs 

utvecklingsmöjlighet är att det finns ett intresse för ämnet man arbetar med. Utifrån 

ovanstående empiri kan man se hur två olika informanter nämnde hur intresset är 

avgörande för den enskilda individens utvecklingspotential. En informant nämner: 

“Min dröm är att skapa en akademi här som det finns möjlighet att utvecklas”, då 

informanten sedan fortsätter med sin förhoppning i att personalen ska kunna utvecklas 

och i framtiden få mer förtroende inom företaget. Detta tankesätt kan förstås med vad 

Lindelöw (2008) säger då hon menar att det finns fördelar med att ha individer som 
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kan växa in i nya roller inom organisationen och även fungera i den framtida 

organisationen. 

5.1.3. Svårigheten att formulera kompetens vid rekrytering  

I det empiriska material som utkom av denna studie synliggjordes även svårigheten 

för företagen att definiera vilka kompetenser man söker, en så kallad kravprofil hos 

nya medarbetare. Lindelöw (2008) förklarar att en kravspecifikation är resultatet av 

en analys där företag specificerar sina kompetensbehov och tydliggör internt hur 

organisationen resonerar kring befattningen och hur arbetet ska genomföras. Förutom 

svårigheterna att skapa en kravprofil, finns det även svårigheter för arbetsgivaren att 

vid arbetsintervjun avgöra huruvida kandidaten innehar eftersökta kompetenser. 

Dessa berättelser behandlar problematiken gällande att ta fram en kravspecifikation 

samt att avgöra om aktuell kandidat vid en arbetsintervju innehar eftersökt 

kompetens. 

 

Här redovisas några exempel som studien stöter på när det kommer till problemet att 

använda sig av en kravspecifikation; 

  

 

Om jag lägger ut en annons att vi söker personal, vill jag att de ska ha 

erfarenhet av branschen oavsett vilken typ av utbildning man har. Om jag får 

in hundra svar på annonsen, så är det kanske bara en handfull människor som 

har den kompetens och erfarenhet som jag faktiskt vill ha (IP 1). 

 

*** 

  

Det är ganska svårt. Nu har vi anlitat samma konsultfirma i ganska många år. 

Vi kör fortfarande samma mall på kravprofil. Så skriver de ner en liten 

sammanfattning efteråt som jag får rätta om det stämmer överens med det som 

vi vill ha. Så ja de är något som vi jobbar oss fram till. Jag tycker det är 

väldigt svårt att veta (IP 5). 

  

*** 

 

Men det blir mer aktivt headhunting. Vi har jobbat med rekryteringsfirmor, 

vilket är något vi kommer att sluta med. Eftersom de inte vet exakt vad vi vill 

ha. Det är alldeles för viktigt att kasta in en ny medarbetare. Inga konsulter 

heller. Leveransen är så pass viktig så har vi inte råd att lita på andra. Kan 

nog inte understryka vikten i vår framtida kompetensförsörjning och 

matchning av rätt personal (IP 4).  
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Utifrån ovanstående data kan man sammanfattningsvis säga att det finns en tydlig 

problematik bland företagen att formulera en kravspecifikation. Trots att man har 

etablerat en kravspecifikation, lyckas inte rekryteringskonsulterna hitta det man 

eftersöker. De företag som använder konsultfirmor ger en ytterligare dimension av 

problemet med att kunna vidareförmedla sin version av kompetensbehovet. Det krävs 

således två olika tolkningar av vad man eftersöker, dels hos det egna företaget men 

även hos rekryteringskonsulten. Som flera nämner i dessa berättelser är att det är svårt 

att veta vad de egentligen eftersöker. De menar att det är svårt att förmedla detta när 

de inte riktigt vet själva. Lindelöw (2008) tar upp svårigheterna med att etablera en 

kravspecifikation; så som att man helst ska få med så många olika perspektiv som 

möjligt då alla inblandade definierar det utifrån sina egna individuella förutsättningar 

till arbetet, det samma gäller om man använder sig av rekryteringskonsulter. 

 

 I den empiri som följer kommer det att visas hur företagen resonerar vid 

arbetsintervjun för att avgöra om kandidaten är rätt för aktuell tjänst.  

 

Jag går lite på egna erfarenheter och magkänsla, men kroppsspråk, hur man 

uttrycker sig, att man visar viljan, och det sitter mycket i ögonen (IP 2). 

 

*** 

  

Någon som gnistrar och strålar. Det är svårt att säga. En energi. Blir jag kär 

när jag öppnar dörren så är det fler som blir det. Magkänslan helt enkelt (IP 

3). 

  

*** 

  

Någonting som jag har lärt mig är att magkänslan säger mer än tusen ord. 

Det kan vara världens bästa person på pappret, men han kan inte jobba här, 

han är för dryg. Han kommer inte att passa i den här gruppen. Det kan vi 

snacka om när vi är fler (IP 6). 

 

En gemensam nämnare bland dessa citat är att “magkänslan”, då den anses vara ett 

avgörande element för vem som anställs. Det man kan säga är att kompetens 

synliggörs genom deras egen uppfattning och första intryck av personen. Man anser 

sig kunna se att personen besitter en viss typ av kompetens bara genom att få en första 

anblick av individen. Bakom denna förutfattade mening om en individs kompetens så 

döljer det sig alltså dolda värderingar av kompetens. Intervjuobjekten har svårt att 

förklara vad som egentligen sker, men att de kan se en persons kompetens genom 

abstrakta iakttagelser så som ögonkontakt, personlighet och kroppsspråk. Det kan 
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antas att det som iakttas är den bekräftelse på den motivation, attityd, värderingar och 

föreställningar som man eftersöker hos nya medarbetare utan att kunna specificera det 

med ord. Granberg (2012) definierar kompetens genom flera delar av; en stomme av 

kunskap, skicklighet, attityder, värderingar, föreställningar, egenskaper, motivation, 

självuppfattning samt en social roll. Det kan antas att det som de synliggör med 

känslan, ögonkontakten eller kroppsspråket egentligen är en spegling på vad 

studiesubjekten själva anser vara kompetens. 

 

5.1.4. Sammanfattning av rekryteringsprocess 

Detta tema har behandlat dolda värderingar av kompetens som har framkommit då 

studiesubjekten har uttalat sig om kompetens vid arbetsintervjuer. Det som förenar 

berättelserna gällande rekryteringsprocessen, är att de ger liknande värderingar 

gällande kompetens och kompetensförsörjning hos de olika studiesubjekten. De 

värderingar man kan se är hur de eftersöker kandidater som innehar en viss 

personlighet, ett driv och intresse för arbetet. Det man kan se är att olika kompetenser 

i form av kunskap, inte är den avgörande faktorn för att en kandidat ska bli anställd, 

då företagen istället letar efter specifika egenskaper hos sina kandidater.  De 

egenskaper som företagen eftersöker fungerar istället som en förutsättning för att lära 

sig specifika kompetenser. Ett exempel på hur detta tas i uttryck är när hur företagen 

beskrev hur innehavande egenskaperna "driv" och "rätt inställning" var en 

förutsättning för att man ska kunna lära sig arbetsuppgifterna. Problematiken med att 

formulera eftersökt kompetens har alltså att göra med att företagen inte vet vilken 

kompetens de eftersöker, och beskriver istället de eftersökta egenskaperna. Granberg 

(2012) visar denna problematik då han definierar kompetens genom flera delar, där 

egenskaper utgör en enskild del av dessa. Det vi kan se är att företagen eftersöker 

egenskaper som de menar är en förutsättning för att man ska kunna lära sig nödvändig 

kompetens gällande sitt arbete. I nästa tema om “intern arbetsmiljö” kommer vi att 

behandla hur företagen uttrycker specifika egenskapers nödvändighet i företagens 

arbetsmiljöer. “Intern arbetsmiljö” kommer även att synliggöra en annan aspekt av de 

eftersökta egenskaperna, då det ligger en omedveten agenda att inneha en specifik 

kompetens bland sina medarbetare.  

 

5.2. Intern arbetsmiljö 

 Vi har tidigare visat att det är svårt för företagen att formulera sitt kompetensbehov 

vid kompetensförsörjning, då de egentligen letar efter specifika egenskaper bland 

kandidaterna. Detta tema kommer att behandla varför dessa egenskaper är nödvändiga 

i förhållande till arbetsmiljön, samt vilken kompetens de vill att sina medarbetare ska 

inneha. Temat kommer att behandla studiens andra och tredje frågeställningar; 
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1. Hur formulerar företag den kompetens de eftersöker? 

 

2. Varför anser företag att kompetensförsörjning är viktigt för deras 

konkurrenskraft? 

  

Tematiseringen är i sin tur uppdelad i tre underkategorier; “kompetensförsörjning 

måste matcha arbetsmiljön”, “rätt kompetens som främjar arbetsmiljö” och 

“företagskultur som resurs”. 

  

5.2.1. Kompetensförsörjning måste matcha arbetsmiljön 

Föregående tema har behandlat hur de eftersökta egenskaperna fungerar som en 

förutsättning för att lära sig kompetenser som företagen behöver. Följande empiri 

kommer att fokusera på varför företagen vid kompetensförsörjning tar hänsyn till 

existerande arbetsmiljö.    

 

Dessa utsagor beskriver hur företagen resonerar vid olika felrekryteringar; 

 

En felrekrytering som vi gjorde var när vi anställde en rådgivare från ett 

företag i Stockholm, och det var inget fel på hennes kompetens, tvärtom. Men 

hon gick inte ihop med vår bästa säljare (IP 1). 

 

*** 

  

… den första av de vi fick anställda som inte funka var ju påtvingad jobbet, 

och då fick vi det billigt och det var inte bra, och den andra var väl okej, men 

gick inte ihop med gruppen. Det är viktigt att man passar in, och vilka roller 

man har (IP 4). 

  

*** 

 

 ... eller ah jag visste att han hade den kompetensen vi sökte, rent 

kunskapsmässigt. Den visste jag fanns, vilket ger en trygghet. Så det enda man 

då behövde kontrollera vid intervjun var om personen skulle passa bra i 

gruppen, som vi skulle trivas med, om personen skulle trivas med oss (IP 6). 

  

Det man kan säga utifrån denna empiri är att företagen tar stor hänsyn till hur aktuell 

kandidat kommer att passa i arbetsgruppen. Man beskriver att man hellre eftersöker 

en person som “klickar” med den existerande gruppen än någon med en högre grad av 

kompetens. Företagen letar därför aktivt efter de kandidater som är disponerade för ett 

specifikt deltagande. 



 

 

 

34 

5.2.2. Rätt kompetens för att främja arbetsmiljön 

 Då förgående empiri har beskrivit hur företagen vill matcha sin kompetensförsörjning 

med rådande arbetsmiljö, kommer detta avsnitt att behandla motivet till detta. Det 

som förenar följande utsagor är den uppfattning om hur rätt kompetens främjar 

arbetsmiljön som i sin tur generar ett bättre arbetsklimat och effektivare arbete. 

  

Följande utsagor visar hur företagen betonar vikten av ett bra samarbete inom 

företaget; 

Det hänger otroligt mycket på personen. Vi lägger ner jättestor vikt på det. 

Jag säger det till massor av medarbetare att så länge du klarar av 

grundkompetensen så är den allra viktigaste egenskapen att sprida positiv 

energi och att du är en person som delar med dig av sig själv. Att du är 

generös, att du månar om andra och försöker få dina kollegor att få en 

trivsam arbetsplats… Det handlar om medmänsklighet och vänlighet. Det är 

ibland vad folk brukar kalla social kompetens (IP 2). 

  

*** 

  

De kunder vi har är det 4-5 personer som tillsammans sköter om, det vill säga 

kundteam som gör varsin del, så finns det någon som har lite mer ansvar för 

att allt blir gjort. Men att man är en del i det här teamet, att man stöttar 

varandra. Vi jobbar inte ensamma, då det är väldigt mycket interaktioner 

mellan kollegor emellan (IP 6). 

  

*** 

  

Då är det viktigt att de har en bra attityd och ödmjukhet inför uppgifterna, då 

det viktigaste att de bli lösta istället för att det är jag som ska brösta upp mig 

och lösa uppgiften för att visa hur duktig man är. Det är kundens bästa som vi 

hela tiden strävar efter, så levererar vi det som de eftersöker som ett team (IP 

2). 

  

Det man ser i denna empiri är hur företagen värderar en god kommunikation mellan 

varandra och att de hela tiden strävar efter att ha ett bra samarbete inom företagen. 

Illeris (2013) menar att samarbetsförmåga är en viktig beståndsdel när vi talar om 

social kompetens. Detta omfattar att inte bara att vara social utan även att kunna göra 

något tillsammans med andra. Detta antagande ger sig uttryck i alla av dessa citat då 

företagen på olika sätt beskriver metoder och egenskaper som främjar ett bättre 

samarbete sinsemellan medarbetare. 
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Dessa utsagor liknar de ovanstående berättelserna där företagen betonar vikten av en 

god kommunikation; 

 

Det är viktigt med prestigelöshet, framförallt för att passa in i vår 

organisation. Det gör att man öppnar upp och bjuder in folk, och låter folk 

hjälpa till. När man sitter i team så är det de vi är ute efter, vi vill inte att 

någon ska tänka att man kan lösa allt själv… Så att man hela tiden kan 

hjälpas åt att göra saker bättre. Det är en generell egenskap, framförallt för 

att få hela gruppen att prata med varandra (IP 7). 

  

*** 

  

... Då är det viktigt att man pratar med mig om det så man inte själv enbart 

sitter på den kompetensen, bara för att själv få vara märkvärdig eller bygga 

sitt eget revir. Det är också en sådan här ödmjukhet inför uppgiften så då 

måste man prata med varandra om allt som kommer i vägen osv. Så det 

handla igen om att det här om att vara en positiv människa som sprider 

energi, och det handlar om det interna här (IP 2). 

 

Här visas exempel på att man främjar sin arbetsmiljö genom att dela med sig av sin 

kunskap och på så sätt utbilda varandra. Man talar om en öppenhet och ödmjukhet 

inom organisationen för att inneha ett högt tak, där kommunikation leder till man 

hjälper och stärker varandra inom sin arbetsmiljö. Återigen visas det att företagen 

värderar olika egenskaper som ett verktyg för att kunna interagera med sin 

arbetsgrupp och för att stötta varandra. Granberg (2011) definierar social kompetens 

som att man på ett ändamålsenligt och balanserat sätt kan ingå i och hantera sociala 

sammanhang. Som tidigare nämnts har företagen svårigheter i att formulera eftersökt 

kompetens och eftersöker istället egenskaper som tillexempel; "generositet", 

"medmänsklighet", "vänlighet" och "sprida positiv energi". Dessa egenskaper generar 

i sin tur en bättre kommunikation och ett bättre samarbete och går på så sätt att 

förknippa med Illeris (2013) och Granströms (2011) definitioner av social kompetens. 

Utifrån ovanstående empiri och teori kan man säga att företagen eftersöker social 

kompetens för att främja arbetsmiljön. Det som även förenar dessa berättelser är hur 

social kompetens inte bara resulterar till en bättre arbetsmiljö i form av en trevligare 

arbetsplats, utan ger även ett högre kundvärde. 

  

5.2.3. Företagskultur som resurs  

 Som vi tidigare har gått igenom eftersöker företagen kandidater som innehar 

egenskaper som matchar och sedan främjar arbetsmiljön. Detta avsnitt kommer att 
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behandla hur en företagskultur är ett resultat av en god arbetsmiljö, som i sin tur 

fungerar som en resurs för att stärka sin konkurrenskraft. I följande utdrag från 

empirin kan vi se att det finns en medvetenhet bland företagen att det inte bara är 

enskilda insatser som utgör kundvärden, då företagen istället arbetar enhetligt för att i 

sin tur ge en bättre produkt till kunden. Följande berättelser kommer även att redogöra 

för hur företagskulturen fungerar som en idé om ett arbetssätt gentemot sina kunder.  

 

Dessa utsagor visar hur företagen värderar en god företagskultur; 

  

En bra företagskultur är en investering för att få personalen att trivas, 

prestera bra och vilja vara kvar. Jag tror att vår kultur får folk att vilja jobba 

kvar här en längre tid (IP 7). 

  

*** 

  

Som många företag säkert har, så har vi inte några "kärnvärden" som man 

har enats över på en konferens. Vi har väl inget på pappret, men den känslan 

vi har, vet alla om och vi känner inte att vi behöver skylta med den eller sätta 

ord på den. Skulle säga att kulturen är se sig själv som en del i en grupp, där 

gruppen gemensamt och företagets vägnar ska leverera bästa möjliga 

lösningen för kunden. Vi rycker in för varandra (IP 2). 

  

 *** 

 

Det handlar om att alla inom företaget har samma idé om hur vi ska arbeta. 

Att internt har vi en tydlighet gentemot varandra… Man ska inte vara rädd för 

att kommunicera för att få jobbet klart. Att man vågar komma tillbaka till mig 

och säga; jag fattar fortfarande inte hur jag ska göra. För det viktigaste är 

kunden, inte att vara rädd för att prata med varandra (IP 1). 

 

I det första exemplet påpekar företaget vikten av en god företagskultur då de ansåg att 

det är en investering och en bidragande faktor till att personalen trivs och där av 

presterar bättre. Det andra exemplet beskriver företagskulturen som en gemensam 

känsla av tillhörighet, för att tillsammans utgöra högre kundvärden. Det tredje 

exemplet betonas vikten av en enhetlig uppfattning av arbetssätt, där det återigen 

påpekas att en god kommunikation är viktig för deras arbete och kundvärde. 

Företagskulturen är på så sätt det resultat företagen vill åstadkomma med hjälp av att 

främja arbetsmiljön vid kompetensförsörjning. Denna eftersträvan av en god 

företagskultur bland företagen, kan förstås med det första utfallet i Storey och Sissons 

(1993) personalplaneringsmodell. Vad de menar med detta utfall är att företaget efter 

en behovsinventering kommer till insikt att de innehar en god matchning mellan 
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personalen och dess kompetens och att den utnyttjas optimalt som resultat av dess 

företagskultur. Med detta sagt kan man säga att företagskulturen fungerar som en 

resurs för att kunna leverera en bättre produkt till kunden. Detta kan ytterligare 

förklaras med Anttilas (2005) kompetensförsörjningsmodell, då studien genom detta 

visar att företagskulturen fungerar som en resurs inför omvärldsmarknaden och det 

område som företaget anser vara det verkningsområde för sin verksamhet.  

5.2.4. Sammanfattning av Intern Arbetsmiljö 

Tematiseringen visar att företagen vid rekrytering strävar efter att försöka matcha och 

främja sin arbetsmiljö genom att rekrytera rätt typ av egenskaper. Dessa egenskaper 

ingår i Illeris (2013) och Granströms (2011) definitioner av social kompetens. Social 

kompetens är det som företagen eftersöker bland sina kandidater för att individen i 

fråga ska fungera så bra som möjligt med sin arbetsmiljö. 

  

Som tidigare nämnts finns det två aspekter av de eftersökta egenskaperna. I 

"Rekryteringsprocess" redogjordes hur företagen eftersöker driv och rätt inställning 

bland sina kandidater då de menar att dessa egenskaper utgör förutsättningen för att 

lära sig de kompetenser som behövs för arbetsuppgifterna. Temat ”Intern 

arbetsmiljö” har istället behandlat hur social kompetens är en förutsättning för att 

interagera med sin arbetsmiljö och på så sätt tillsammans med sina arbetskollegor lära 

sig idén om arbetssätt, det vill säga företagskulturen. Företagen letar på så sätt 

individer som är disponerade för ett specifikt deltagande inom företagen. Detta 

deltagande omfattar en läroprocess som innebär att man både ska lära sig 

arbetsuppgifterna men även företagskulturen inom respektive organisation. Företagen 

rekryterar på så sätt inte specifika kompetenser, de rekryterar för att främja sin 

arbetsmiljö och stärka sin företagskultur. Företagskulturen är som tidigare påpekats en 

idé om ett enhetligt arbetssätt som företagen strävar efter internt, som de i sin tur 

utnyttjar som en resurs för att stärka sin närvaro och konkurrenskraft inom 

omvärldsmarknaden. Samma omvärldsmarknad som Antilla förklarar som det 

bestämda område företag vill agera inom, det vill säga deras kundmarknad. Denna 

anpassning av Antillas (2005) kompetensförsörjningsmodell kommer tydliggöras 

ytterligare i avsnittet; "Resultat av tematisering". 

5.3. Omvärldsmarknad  

De tidigare tematiseringarna har visat att företagen eftersöker individer som är 

disponerade för ett specifikt deltagande. Detta deltagande utgör det lärande som 

företagen behöver för att med sin företagskultur agera mot sin omvärldsmarknad. 

Temat kommer att behandla studiens tredje frågeställning; 
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3. Varför anser företag att kompetensförsörjning är viktigt för deras 

konkurrenskraft? 

 

Detta tema kommer att ingripa motiven till att företagens kompetensförsörjning är så 

pass viktig gentemot omvärldsmarknaden. Det kommer även tas upp vilka faktorer 

som ger upphov till kompetensförsörjningen bland företagen. Dessa faktorer har 

delats upp i tre olika kategorier; "Brist på personal", "Tillväxt” och "Kundleverans". 

Dessa motiv till kompetensförsörjning är i förhållande till omvärldsmarknadens krav. 

5.3.1. Brist på personal 

Följande empiri kommer att visa hur företagen arbetar med kompetensförsörjning 

med anledning av brist på personal. Det finns dock två aspekter av denna process, då 

personalbrist kan påverka företag både internt och externt. Den interna bristen på 

personal är huruvida arbetsplatsen påverkas av att någon slutar, vilket drabbar företag 

internt. Denna kategori kommer istället att behandla den externa aspekten, det vill 

säga hur det påverkar företaget i förhållande till omvärldsmarknaden. 

  

Nedanstående utsagor beskriver hur personalbrist har påverkat företagen i förhållande 

till omvärldsmarknaden; 

 

De handlar om personalbrist då folk får barn och ska vara pappalediga och 

så. I höst har vi helt plötsligt tre nyckelpersoner som ska vara borta, det gör 

att vi tappar otroligt mycket kompetens som vi måste täcka på något sätt (IP 

7). 

  

*** 

  

Sedan arbetar vi mycket med konsulter då det är sådant som vi inte kan. IT till 

exempel, vi behöver inte kunna det internt utan det tar vi hjälp från konsulter. 

Men det är inte riktigt rekrytering, men det är en typ av kompetensförsörjning. 

Vi har ett behov som behöver åtgärdas (IP 3). 

  

I det första exemplet kan man se hur företaget arbetar med kompetensförsörjning på 

grund av personalbrist. I detta fall var detta ytterst avgörande gentemot deras 

omvärldsmarknad då den personal som skulle sluta arbeta ansågs som 

nyckelpersoner, vars kompetens är av stor betydelse för företagets agerande inom 

omvärldsmarknaden. I bägge exempel kan man se hur företagen är i behov av sin 

kompetensförsörjning med anledning av att de hade ett kompetensbehov som 

behövde åtgärdas. Det man kan anta är att kompetensen de behövde var ett krav som 

ställdes från omvärldsmarknaden. Det andra exemplet kan förstås med det Anttila 
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(1997) menar med att det finns två typer av ansatser för att säkerställa att företaget 

innehar rätt kompetens, en kvalitativ och en kvantitativ. I detta fall skulle i den 

kvantitativa ansatsen passa in då företaget styr rekryteringen för att säkerställa 

tillräcklig kompetens. Man kan även förstå det andra exemplet med det Hansson 

(2012) säger då han menar att “köpa” kompetens är en väldigt effektiv metod för att 

åtgärda ett kompetensbehov.  

 

5.3.2. Tillväxt 

Följande empiri kommer att redogöra för hur företagen arbetar med 

kompetensförsörjning med anledning av att de vill växa och på så sätt kunna agera i 

förhållande till omvärldsmarknaden. Empirin kommer att behandla två aspekter, då 

vissa företag rekryterar för att de är i behov av tillväxt, medan andra företag rekryterar 

för att de vill växa som organisation. 

  

Här följer empiri som visar hur företagen arbetar med kompetensförsörjning för att de 

är i behov av tillväxt; 

  

De senaste nio månaderna har vi haft väldigt mycket tryck på jobb in, så vi 

kände att vi behövde växa (IP 4). 

 

  *** 

  

Men nu finns det tre personer på tillväxten som jag har pratat med. För vi 

måste bli fler sjuksyrror för att bli fler doktorer. För många ärenden som 

behöver fler som jobbar Backoffice. När vi har lyckats förstärka där, kan vi 

förstärka rådgivardelen (IP 2). 

*** 

  

Det var för att vi har för många kunder, så vi behöver ta hand om dem. Vi 

behövde bli fler omgående (IP 1). 

  

I dessa exempel kan man se hur företagen rekryterar på grund av högre krav från sin 

omvärldsmarknad. Dessa krav består i detta fall av att de har fått fler arbetsuppgifter 

och kunder som behöver bemötas med en större personalomsättning.  Dessa exempel 

kan förstås med det sista utfallet i Storey och Sissons (1993) 

personalplaneringsmodell; Att företag har ett behov av att komplettera kompetens 

med hjälp av att nyrekrytera. 
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Följande utsagor visar hur företagen rekryterar för att de vill att deras organisationer 

ska växa; 

  

Jag tror att vi växer genom att rekrytera inte tvärt om (IP 4). 

  

*** 

  

Vi känner att vi har legat still omsättningsmässigt i några år nu. Vi har legat 

stabilt och när man jobbar med relationer kan man inte ha hand om hur 

många kunder som helst att ta hand om. Och då känner vi att vi behöver bli 

fler för att kunna få fler kunder (IP 3). 

  

I dessa två exempel kan man se hur företagen arbetar med kompetensförsörjning i ett 

omvänt perspektiv i jämförelse med de tre första företagen. Man kan säga att de 

genom sina rekryteringar ökar sin personalomsättning och på så sätt får fler uppdrag 

från sina kunder. Företagen var i behov av att rekrytera för att kunna vara 

konkurrenskraftiga på omvärldsmarknaden.  

 

5.3.3. Kundleverans  

Det man har kunnat se i de tidigare kategorierna; “Brist på personal” och “Tillväxt”, 

är hur företagen vid sin kompetensförsörjning hela tiden styr sin 

kompetensförsörjning i förhållande till sin omvärldsmarknad. I denna kategori 

kommer vi att belysa denna aspekt. Följande empiri kommer att redogöra för hur 

företagen oavbrutet strävar efter en kompetensförsörjning som säkrar och stärker 

deras position inom sin omvärldsmarknad. Detta motiv uttrycker sig som ett sätt att 

leverera till kunden och dess betydelse och påverkan på företagens 

kompetensförsörjning. 

  

Understående empiri visar hur företagen betonar vikten av att leverera efterfrågad 

produkt till sin kund; 

  

Det är kundens bästa som vi hela tiden strävar efter, så levererar vi det som 

de eftersöker som ett team (IP 2). 

  

*** 

  

Vi tittar på den här kunden och deras försäkringsbehov och vad de har för 

önskemål i den aspekten. Genom att se sig själv som en del i en grupp, där 

gruppen gemensamt och företagets vägnar ska leverera bästa möjliga 

lösningen för kunden (IP 1). 
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*** 

  

Kunderna är de som betalar vår lön så att självklart handlar det om att hitta 

folk som kan bemöta kunderna på bästa sätt (IP 5). 

  

Detta kan anses som självklart att företag vill presentera och leverera bra produkter 

till sina kunder, men denna studie vill som tidigare redovisats ta reda på varför och 

hur detta blir viktigt i relevans till sin omvärldsmarknad. Man anser att denna 

kundleverans stärker och säkrar den position företaget innehar på 

omvärldsmarkanden, det påverkar således företaget konkurrenskraft. Empirin visar att 

det är medvetna om att det är företaget och de anställdas kompetens som påverkar 

resultatet och leveransen till kunden.  

 

I följande exempel tydliggörs det genom hur man resonerar när kundens förväntningar 

inte stämmer överens med företagets; 

 

Vi vill inte göra någonting som kunden säger att vi ska göra. Vi vill göra 

någonting som kunden behöver… För om det är fel bolag, kommer vi inte 

kunna leverera en bra produkt heller. Vi har till och med dumpat kunden för 

att vi inte är en bra match ihop (IP 7). 

  

Om inte företagets identitet, deras företagskultur, stämmer överens med det som 

efterfrågas av en kund anser man att det inte är en bra matchning dem sinsemellan. De 

kompetenser företaget etablerat stämmer inte överens med de efterfrågade 

kompetenserna hos kunden.  Detta kan man förstå med vad Hansson (2012) menar 

med att matcha kompetens. Med detta menar han att man måste matcha innevarande 

kompetens då företagets affärsutveckling är beroende av en balans mellan vad kunden 

kräver och vad medarbetarna kan och vill göra.  

  

5.3.4. Sammanfattning av Omvärldsmarknad 

I detta tema har vi redogjort för vilka olika motiv som finns för företagens 

kompetensförsörjning. Dessa motiv handlar om “brist på personal”, “tillväxt” och 

“kundleverans”. Det slutgiltiga motivet sammanfattar alla tre då vi har kunnat se att 

all typ av kompetensförsörjning sker för att hela tiden kunde leva upp till kundens och 

omvärldsmarknadens förväntningar. Det man kan säga med hjälp av empiri och teori 

är att företagen ständigt reglerar sin kompetensförsörjning i förhållande till vad som 

för stunden utgör störst konkurrenskraft inom omvärldsmarknaden. 
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Inom den första kategorin anser sig företagen sitta på en brist på personal för att 

kunna etablera sig mot sin omvärldsmarknad. Denna process innefattar två aspekter, 

både en extern och en intern. Den interna aspekten av brist på personal innebär att det 

är den interna arbetsmiljön som påverkas då en individ försvinner från sin position. 

Den externa uttrycker istället att brist på personal påverkar företaget genom att man 

saknar specifika “nyckelkompetenser” för att kunna etablera sig externt. Den 

nuvarande kompetensen räcker således inte till för att nå det strategiskt utsatta målet; 

den specifika omvärldsmarknaden. 

 

Inom kategorin tillväxt finns det även där två aspekter för kompetensförsörjningen 

och dess motiv; att rekrytera för att de är behov av tillväxt och att rekrytera för att 

växa. Behovet uttrycker sig som krav från sin omvärldsmarknad och genom de kunder 

som visar att de vill att man ska bli större för att ta deras uppdrag och arbetsuppgifter. 

Den andra aspekten är att man har en organisk tillväxt och växer naturligt genom att 

man vill bli större för att få fler kunder. Både två gör dock att man vill öka sin närvaro 

på omvärldsmarknaden antingen genom att agera själva eller bli pressade att öka 

genom krav från samma omvärldsmarknad.  

 

Den sista kategorin omfattar kundleverans där företagen genom kompetensförsörjning 

vill stärka eller säkra den position företaget innehar på omvärldsmarknaden och på så 

sätt utgöra en högre konkurrenskraft. Detta tas i uttryck av att företagen eftersträvar 

att leverera en bra produkt till sina kunder, vilket innebär att företagen vid sin 

kompetensförsörjning vill matcha företagets kompetens efter den efterfrågade 

kompetensen hos kunderna. Denna “matchning” av kompetensförsörjning sker genom 

att företagets affärsutveckling utspelar sig både internt och externt. Vilket gör de 

beroende av den balans mellan vad kunden kräver och vad medarbetarna vill göra och 

kan leverera.  
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6. Slutsats och Diskussion 
I denna uppsats har vi undersökt hur sju företag arbetar med kompetensförsörjning i 

relation till rekryteringsprocessen. Detta har inkluderat att undersöka företagens 

resonemang om kompetens vid rekryteringsprocessen och att ta reda på hur de 

formulerar eftersökt kompetens. Utifrån deras resonemang och formuleringar av 

begreppet har vi haft intentionen att utreda på vilket sätt dessa blir viktiga för 

kompetensförsörjningen i relation till omvärldsmarknaden. Inom detta kapitel 

kommer vi besvara syftet och dess frågeställningar för att sedan avsluta med en 

diskussion av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

 

Hur resonerar företag om kompetens vid rekrytering? 

Företagens resonemang om kompetens tas i uttryck som någonting som är svårt att 

definiera och menar att det är svårt att veta vilken kompetens de eftersöker när de 

rekryterar. Företagen anser att nödvändig kompetens går att lära såvida individen i 

fråga innehar rätt förutsättningar för att utveckla denna kompetens. Vid 

rekryteringssituationer används "magkänslan" för att bedöma huruvida aktuell 

kandidat hade dessa förutsättningar. 

  

Hur formulerar företag den kompetens de eftersöker? 

Det finns en svårighet för företagen att formulera eftersökt kompetens. Detta uttrycks 

genom att företagen inte eftersöker kompetens i form av kunskap, då de istället 

uttrycker eftersökt kompetens i form av egenskaper. När företagen formulerar dessa 

egenskaper uttrycks de i relation till två aspekter; individuellt lärande samt social 

kompetens. Egenskaperna utgör tillsammans förutsättningen för den eftersökta 

kompetensen då detta innebär att de letar efter individer som främjar rådande 

arbetsmiljö. Företagen letar på så sätt efter individer som är disponerade för ett 

specifikt deltagande inom företagen.  

 

Resultatet utifrån våra frågeställningar har resulterat i en modell (fig. 3) för hur 

företag arbetar med kompetensförsörjning i relation till omvärldsmarknaden. Denna 

modell förklarar hur de två första frågeställningarna hänger ihop med den tredje; 

Varför anser företag att kompetensförsörjning är viktigt för deras konkurrenskraft? 
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Modellen (fig. 3) visar företagens olika 

kompetensförsörjningsmotiv; (1) Brist på 

personal, (2) tillväxt och (3) kundleverans.  

 

I modellen kan man se hur 

kompetensförsörjningens motiv (fig. 3) 

förhåller sig till omvärldsmarknadens krav. 

Att företagen resonerar och formulerar den 

eftersökta kompetensen som "ett specifikt 

deltagande" har att göra med att de 

kontinuerligt eftersträvar en god 

arbetsmiljö innan de kan agera optimalt inom omvärldsmarknaden. Således 

eftersträvar företagen specifika kompetenser vid kompetensförsörjningen för att bli 

konkurrenskraftiga inom omvärldsmarknaden. 

 

I denna kvalitativa studie har vi utgått från en deduktiv ansats, det vill säga att vi har 

använt oss av teori för att begripliggöra empirin. I stora delar av analysen har vi 

försökt förstå oss på studiesubjektens kompetensförsörjningsprocesser tillsammans 

med Anttilas (2005) kompetensförsörjningsmodell. Precis som resultatet av denna 

studie menar han att företag anpassar kompetensförsörjningen utifrån 

omvärldsmarknadens krav. I resultatet av denna studie har vi dock kunnat se att det 

finns ytterligare en aspekt av kompetensförsörjning som inte framkommer i Anttilas 

(2005) modell. Detta eftersom företagen vid kompetensförsörjning ständigt tar hänsyn 

till att främja arbetsmiljön, då de som tidigare påpekats eftersträvar en fungerande 

arbetsmiljö innan de kan agera inom sin omvärldsmarknad. 

 

 
Fig. 4 Alt. Kompetensförsörjningsmodell 

 

För att tydliggöra denna aspekt har vi tagit fram en modell (fig. 5) som fungerar som 

ett komplement till Anttilas (2005) kompetensförsörjningsmodell. Det man kan se i 

denna modell, är att det finns en ytterligare process; “intern arbetsmiljö”. Den interna 

arbetsmiljön fungerar som en ”mellansluss” emellan kompetensförsörjning och 

agerandet i omvärldsmarknaden. Modellen betonar vikten av att ha en god arbetsmiljö 

innan företagen kan uppfylla omvärldsmarkandens krav. Det är möjligt att Anttila 
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(2005) har räknat in denna process i något av stegen i hans 

kompetensförsörjningsmodell. Detta har vi dock inte kunnat hitta när vi genomgått 

hans litteratur och forskning, vilket gav oss tillsammans med insamlad empiri 

anledning till att utforma denna modell.  

 

Resultatet i Wennberg et al. (2013) studie pekade på att företag eftersöker individer 

med social kompetens vid rekrytering. Företagen eftersökte inte bara trevliga 

människor då de ville ha människor som var "vettiga överlag". Detta omfattade bland 

annat att komma i tid till arbetet, ta ansvar och visa motivation och driv i sitt arbete. 

Detta resultat var väldigt likvärdigt med resultatet i denna studie, då vi fann att 

företagen eftersöker individer med egenskaper som de ansåg utgör en förutsättning för 

lärande men även ett socialt interagerande. De eftersökta egenskaperna var även i vår 

studie "driv" och "rätt inställning" då den sistnämnda skulle kunna förknippas med 

motivation. Resultatet från Wennberg et al. (2013) studie resulterade till att vi ville 

undersöka om det specifikt var social kompetens som eftersöktes bland företagen, för 

att sedan kunna fastställa en egen definition av den eftersökta kompetensen. Då det 

finns en avsaknad från tidigare forskning gällande varför denna kompetens ansågs 

viktig, blev det en anledning till studiens tredje frågeställning; varför anser företag att 

kompetensförsörjning är viktigt för deras konkurrenskraft? Anledningen till att vi i 

frågeställningen kom in på begreppet "konkurrenskraft" har att göra att Hansson 

(2012) påpekade detta som ändamålet med företags kompetensförsörjning.  

 

Det är dock viktigt att påpeka att företaget inte behöver ta skada bara för att man inte 

satsar på sin kompetensförsörjning. Antilla (2005) tar upp att kompetens utvecklar sig 

själv och att människan som tänkande varelse försöker lära sig att lösa de problem 

som dyker upp då man vill göra ett bra jobb och få belöning eller uppskattning. Ställs 

man inför nya problem så försöker man lösa dem oberoende av utbildning eller inte. 

Han menar därigenom att vi människor utvecklar vår kompetens på egen hand även 

om man inom företag och organisationer borde använda den mer effektivt genom att 

försörja den i en organisatorisk form. Företag kan alltså utvecklas och försörja sin 

kompetens utan att aktivt agera genom tillexempel kompetensförsörjning som 

nyrekrytering.  

 

Resultatet i denna studie visar att den eftersökta kompetensen ansågs nödvändig för 

att främja arbetsmiljön, för att sedan fungera som ett verktyg för att vinna 

konkurrenskraft.  Detta resultat är en otroligt intressant aspekt, och om mer tid och 

större resurser hade funnits, hade det varit givande att genomföra denna studie med ett 

större urval av informanter. Då denna studie har inkluderat företag från olika 

branscher, gör studien valid, men faktumet att urvalet endast omfattade sju 

studiesubjekt, är resultatet omöjligt att generalisera. Detta är en faktor som öppnar 

upp möjligheten till framtida forskning, då vi mer än gärna skulle vilja se resultatet 
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från en liknande studie med ett betydligt större urval eller andra typer informanter. En 

annan intressant aspekt är om resultatet från en liknande studie med betydligt större 

företag involverade hade skiljt sig i förhållande till denna studie. I en sådan studie 

skulle det förmodligen vara av större relevans att intervjua andra informanter än 

verkställande direktörer, då organisationer med större personalomsättning oftast 

innehar en HR avdelning. Då man kan anta att individer inom HR-avdelningen har en 

bättre insikt om rekrytering blir det därför mer intressant att intervjua dessa. 
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide 

Berätta lite om din arbetsplats? 

- Berätta lite om din roll på företaget?  

 

Vad är nyttiga egenskaper eller kompetenser inom företaget?  

- Vad för färdigheter finns inom ert företag? 

- Varför är dessa kunskaper viktiga?  

- Och i vilka situationer är de viktiga?  

- Varför är de viktiga just där? 

 

Berätta om era senare rekryteringar? 

- Utveckla! - Hur resonerade ni?  

- Har ni någon mall eller anställningsplan? 

 

Vad var det ni eftersökte? 

- Vilken typ av yrke, typ av person = egenskaper/kompetenser/färdigheter 

- Varför sökte ni detta specifikt?  

 

Hur kommer det sig att ni ansåg dessa egenskaper som viktiga? 

- Finns det egenskaper som är viktigare än andra? Vilka? Varför? 

- Informella kompetenser? 

- Erfarenhet? Specifik kompetens? Branscherfarenhet? Personen passar in i 

företaget? 

- Följdfrågor!! 

 

Vad avgjorde att ni behövde nyrekrytera? 

- Vart kom beslutet ifrån? 

- Tillväxt? Vidareutveckling?  

- Varför? 

 

Hur tillgodosåg ni detta behov? (Hur gick ni tillväga när ni ville fylla er brist på 

kompetens?) 

- Nyanställning, kompetensutveckling (utbildning), Konsult, andra kontakter? 

- Vem är ansvarig för detta? 

 

Om personen ni inte anställde haft den kompetens ni efterfrågade hade han/hon 

fortfarande varit aktuell för jobbet på grund av andra orsaker? Vilka? 
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Har du någon gång anställt en person som sedan visade sig inte levde upp till den 

efterfrågade kompetensen du fått av honom/henne under intervjun?    

- Vad fick det för konsekvenser? 

- Hittade ni nya användningsområden för denna persons kompetens? 
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8.2. Missivbrev 

 

Hej! Vi är två studenter från personalvetarprogrammet på Uppsala Universitet som nu 

är inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i 

pedagogik med inriktning mot arbetsliv. Studien syfte är att belysa hur ett företag 

arbetar med kompetensförsörjning i relation till rekryteringsprocessen.  

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 

för avsikt att ta hjälp av er verksamhet genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, 

som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt 

arbete. Intervjun kommer att bestå av 9 frågor och vår förhoppning är att en givande 

diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 30-45 minuter och vi hoppas att 

du på något sätt har möjlighet att delta. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt 

och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om ni har några frågor eller 

funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Vi tackar på förhand för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristian Penna och Erik Perborn 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är härmed underrättad och godkänner här med följande villkor. 
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