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Förord 

Denna uppsats har skrivits under vårterminen 2018 som en avslutande del av ett treårigt 

kandidatprogram inom service management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. 

Arbetet med examensarbetet har till lika stora delar utförts av båda författarna. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra intervjupersoner som ställt upp och delat 

med sig av sina kunskaper och avvarat tid för att bli intervjuade. Fortsättningsvis vill vi tacka 

vår handledare Eerika Saaristo som under uppsatsens gång givet oss konstruktiv kritik och 

värdefull handledning, samt våra kurskamrater som kommit med synpunkter och goda råd. 

Trevlig läsning! 

Emma Garbov & Ellen Hansson Henne 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med 

kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Studien utgår från två 

frågeställningar där den första frågeställningen handlar om hur HR-praktikerna i de valda 

organisationerna beskriver begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning. Den andra 

frågeställningen handlar om hur de valda organisationerna arbetar för att lyckas i sitt 

kompetensförsörjningsarbete på dagens flexibla arbetsmarknad. För att få svar på våra 

frågeställningar och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts där nio 

semistrukturerade intervjuer utförts med HR-praktiker som verkar inom olika branscher i 

Helsingborgsregionen. De begrepp vi utgått från som legat till grund för analys av vårt 

empiriska material är flexibilitet och kompetensförsörjning, samt teorier och modeller som 

kan kopplas till dem. De slutsatser vi kommit fram till för vår första frågeställning är att 

kompetens som begrepp är komplext och att värderingar verkar vara viktigare än kompetens. 

De gemensamma drag i hur kompetensförsörjning beskrivs är att rätt kompetens ska vara på 

rätt plats och att det finns ett framtidsfokus. Vidare kan det utläsas att kompetensförsörjning 

inte ses som en helhet och att det verkar finnas en brist i kopplingen till organisationens 

verksamhetsmål. Den vanligast förekommande innebörden av begreppet flexibilitet är kopplat 

till frihet gällande tid och plats. Det har även kunnat konstateras att otålighet bland 

arbetstagare är ett återkommande tema som uttrycks av informanterna. Avslutningsvis är det 

tydligt att innebörden av flexibilitet varierar beroende på bransch och yrkesgrupp. De 

slutsatser vi kommit fram till för vår andra frågeställning är att organisationerna strävar efter 

att erbjuda en intern rörlighet, en god arbetsmiljö, frihet i när och var arbetet utförs samt 

formell och informell utbildning för att kunna behålla medarbetare och anpassa 

kompetensförsörjningen till dagens flexibla arbetsmarknad.  

Nyckelord: Flexibilitet, kompetensförsörjning, intern rörlighet, individualisering, 

otålighet, work-life-balance, globalisering, digitalisering 
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1 Inledning 

Idag lever vi i en globaliserad värld som kännetecknas av förändringar som påverkar hela vår 

tillvaro och har konsekvenser för alla människor på vår jord. Globaliseringen har skett under 

de senaste årtiondena och skapat skiftningar i vårt samhälle gällande såväl ekonomi, politik 

som kultur (Giddens, 2003). Således påverkar globaliseringen samhället på alla plan, inte 

minst arbetsmarknaden och arbetslivet som är under konstant förändring (O'Riain, Behling, 

Ciccia & Flaherty, 2015).  

En av förändringarna som är påtaglig på arbetsmarknaden och i arbetslivet idag är en ökad 

flexibilitet (O'Riain et al., 2015). Flexibilitet som begrepp har varit aktuellt på den svenska 

arbetsmarknaden sedan mitten av 1900-talet och den allmänna diskussionen har förändrats 

beroende på hur maktbalansen sett ut mellan olika aktörer. Under 1950- och 1960-talet lades 

vikt på en ökad rörlighet hos individer både geografiskt och yrkesmässigt för att bekämpa 

arbetslösheten som rådde och individer flyttades från delmarknader med hög arbetslöshet till 

delmarknader med hög arbetskraftsbrist. Med tiden lades större uppmärksamhet på 

arbetstagarens åsikter och flexibilitet blev något som skedde på individens villkor och kom att 

handla om reducerad och anpassad arbetstid. Under 1970-talet fick arbetstagarna ytterligare 

rättigheter som ledde till en utökad flexibilitet. Arbetstagarna fick nu möjlighet att ta ut 

delpension, det blev möjligt för småbarnsföräldrar att arbeta deltid och föräldraledigheten 

utökades. Under 1980-talet var trenden på den svenska arbetsmarknaden en ökad stelhet i 

form av att människors rörlighet minskades vilket innebar en nedbrytning av den flexibilitet 

som tidigare byggts upp. Under 1990-talet blev flexibilitetsbegreppet något som främst utgick 

från arbetsgivarnas perspektiv och de organisationer som karaktäriserades av flexibilitet 

ansågs vara de mest effektiva (Engstrand, 2007).  

Flexibilitet kan idag ta sig i uttryck på många olika sätt för individer på arbetsmarknaden och 

i deras arbetsliv. Till att börja med syns flexibiliteten genom att anställningar utanför ramen 

för de traditionella fasta heltidsanställningarna har blivit vanliga, såsom tillfälliga 

anställningar i projekt, konsultanställningar och anställningar via bemanningsföretag 

(Maitland & Thomson, 2011). Fortsättningsvis syns flexibiliteten i att människor idag byter 

arbetsplats oftare än tidigare (Alvehus & Jensen, 2015). Ytterligare ett sätt flexibiliteten syns 

är gällande arbetstid och arbetsplats där teknologin tillåter en stor frihet. Även människors 

attityd gentemot karriärer har förändrats och en flexibilitet som möjliggör att ha en balans 
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mellan fritid och arbete prioriteras allt mer (O’Riain et al., 2015). Denna nya attityd gentemot 

arbete tillsammans med teknologin leder till en ökad frihet för individer som blir allt mer 

autonoma och får allt större makt över när, var, och hur de jobbar (Maitland & Thomson, 

2011). Dessa olika typer av flexibilitet gör att flexibilitetsbegreppet under 2000-talet utgår 

mer från ett arbetstagarperspektiv (Engstrand, 2007). Ytterligare en faktor som bidragit till att 

arbetsmarknaden och arbetslivet utgår mer från ett arbetsgivarperspektiv är att vi de senaste 

årtiondena gått mot en mer kunskapsintensiv marknad där medarbetares kompetens blivit 

alltmer betydande för en organisationers framgång (Wallo, 2014).  

På grund av den allt större betydande rollen av medarbetares kompetens för att en 

organisation ska nå framgång, blir begreppet kompetensförsörjning relevant. Begreppet 

började behandlas redan under mitten av 1980-talet då ett ledningsperspektiv med 

medarbetarna som den viktigaste resursen spreds bland organisationer (Hällsten, 1997). Idag 

är den allmänna uppfattningen i litteraturen att kompetensförsörjning kortfattat innebär 

organisationers förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare 

på ett fördelaktigt sätt (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Dock finns det flera 

andra aktiviteter som kan ingå i kompetensförsörjningsarbetet vilket gör begreppet 

svårdefinierat (Wallo, 2014). Tilläggas bör också att kompetensförsörjningsinsatser kan 

utföras även på organisationsnivå genom till exempel övertagning av andra verksamheter 

(Bowin, 2011). Emellertid fokuserar denna studie endast på kompetensförsörjning på 

individnivå och således medarbetares kompetens. Syftet med kompetensförsörjning är att nå 

organisationens verksamhetsmål, möta kunders behov, vara konkurrenskraftiga på marknaden 

samt nå en lönsamhet. Fortsättningsvis innebär en god kompetensförsörjning en minskad 

personalomsättning tack vare organisationens förmåga att rekrytera, behålla och avveckla rätt 

personer (Bowin, 2011). Genom en minskad personalomsättning kan en rad kostnader 

undvikas (Johanson & Johrén, 2008). Dessa fördelar visar på betydelsen för organisationer att 

arbeta för en framgångsrik kompetensförsörjning.  

Kompetensförsörjning är en strategisk, heltäckande process vilken innefattar aktiviteter som 

sker både innan medarbetaren anställs, när denne väl är anställd och när denne lämnar 

organisationen (Nilsson et al., 2011). Majoriteten av litteraturen om ämnet berör dessa faser 

som separata delar. För det första finns litteratur som berör aktiviteter som sker innan 

anställning, såsom organisationers förmåga att attrahera ny personal och kunskap om hur 

rekryteringen bör gå till. För det andra finns det omfattande litteratur som berör de aktiviteter 
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då medarbetaren väl är i organisationen, vilken i stor utsträckning handlar om HRD (Human 

Resource Development), kompetensutveckling och arbetsplatslärande (Nilsson et al., 2011; 

Bowin, 2011; Kock, 2010). Till sist finns det även litteratur som berör aktiviteter då 

medarbetare lämnar organisationer av olika anledningar, såsom rutiner för hur kompetens 

stannar i organisationen när en medarbetare försvinner (Nilsson et al., 2011). Litteraturen om 

kompetensförsörjning behandlar alltså i stor utsträckning kompetensförsörjningen som 

separata delar, men det finns även litteratur med ett helhetsperspektiv som belyser hur de 

olika delarna påverkar varandra (Wallo, 2014). Det är denna helhetssyn på 

kompetensförsörjning denna studie utgår ifrån.  

Flertalet författare är överens om betydelsen av att anpassa kompetensförsörjningen efter en 

föränderlig omvärld (Bowin, 2011; Nilsson et al., 2011; Wallo, 2014). En omvärld som idag 

präglas av en hög förändringstakt på grund av globaliseringen. När omvärlden förändras och 

nya trender växer fram är det väsentligt att organisationer kontinuerligt anpassar sina 

medarbetares kompetens för att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Tillväxtverket, 2017). Den 

trend som råder på arbetsmarknaden idag och som organisationer således bör anpassa sig till 

är flexibilitet. Som tidigare beskrivits är inte flexibilitet något nytt begrepp, men det har blivit 

mer aktuellt idag på grund av globaliseringen, teknologin och en snabbare förändringstakt. 

Till följd av flexibilitetens och kompetensförsörjningens aktualitet och relevans på dagens 

arbetsmarknad och i dagens arbetsliv, blir relationen mellan dessa två begrepp och hur dessa 

gemensamt påverkar organisationer intressant att undersöka. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån detta resonemang menar vi att det finns ett forskningsgap om vad flexibilitet har för 

effekter på organisationers kompetensförsörjning. För att fylla detta gap vill vi utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv undersöka hur organisationer arbetar med kompetensförsörjning på den 

flexibla arbetsmarknaden. Detta genom att intervjua HR-praktiker inom olika branscher i 

Helsingborgsregionen. Med HR-praktiker menas personer med någon form av personalansvar 

till exempel enhetschefer, HR-generalister, HR-specialister och HR-chefer.  

Syftet med denna studie är följaktigen att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete 

med kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. För att kunna 

uppfylla detta syfte behövs först en förståelse för hur organisationerna beskriver de 

mångtydiga begreppen kompetensförsörjning och flexibilitet. Syftet med studien leder således 

fram till följande frågeställningar:  
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- Hur beskriver HR-praktikerna begreppen kompetensförsörjning och flexibilitet? 

- Hur arbetar organisationerna för att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete på 

dagens flexibla arbetsmarknad? 
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras valda tillvägagångssätt som använts för att samla in och bearbeta 

studiens empiriska material. Inledningsvis redovisas den kvalitativa metoden uppsatsen 

bygger på och därefter redovisas hur urvalet skett samt hur studiens semistrukturerade 

intervjuer utförts. Sedan presenteras hur det insamlade materialet har bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis redogörs för hur vi tagit hänsyn till de etiska principer som 

behövs tas i beaktning och hur vi sett till att uppsatsen har en äkthet och är tillförlitlig. 

2.1 Kvalitativ metod 

Utgångspunkten för vår studie har varit kvalitativ metod, detta för att kunna undersöka 

intervjupersonernas uppfattning och tolkning om vad begreppen kompetensförsörjning och 

flexibilitet betyder, samt hur de arbetar för att anpassa sin kompetensförsörjning till 

flexibiliteten. Med vår studie har vi velat finna svar och få en djupgående bild av hur HR-

praktiker uppfattar dessa två begrepp och hur de ter sig i organisationernas arbete. Alvehus 

(2013) skriver att kvalitativ metod lägger fokus på meningar, innebörder och tolkningar. 

Vidare förklarar Alvehus (2013) att kvalitativ forskning karaktäriseras av en nyansrikedom 

och en vilja att förstå olika sociala sammanhang. Med grund i den kvalitativa metodens 

egenskaper blir den relevant för studiens syfte som handlar om att skapa en djupare förståelse.  

Eftersom kvalitativa studier bygger på tolkningar finns det alltid ett mått av subjektivitet som 

läsaren måste vara medveten om. Vidare finns det alltid svårigheter med att generalisera och 

möjlighet att replikera kvalitativa undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 2009). Ytterligare 

en kritik mot kvalitativ metod är den bristande transparensen i hur personer valts ut och hur 

slutsatser har nåtts (Alvehus, 2013). Vi har försökt vara medvetna om dessa svagheter som 

kvalitativ metod innebär och gjort vårt bästa för att hålla distans från materialet och inte sätta 

in våra åsikter i det. Dessutom har vi skrivit ett utförligt metodkapitel där det beskrivits hur 

urvalet gjorts och hur analysen genomförts. 

Innan empirin samlades in valdes begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning för att 

kunna lägga en grund för uppsatsens syfte och frågeställning. Uppsatsskrivandet har däremot 

tagit utgångspunkt i det insamlade empiriska materialet. Under analys av det empiriska 

materialet har information framkommit som gjort att andra begrepp och teorier än flexibilitet 

och kompetensförsörjning blivit aktuella. Vi kom fram till dessa begrepp i samband med 

arbetet med tematisering och kodning av det insamlade materialet. Samtidigt som det 
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framkom nya begrepp och teorier under analysen blev det även tydligt vilka delar av teorierna 

kring flexibilitet och kompetensförsörjning som inte gick att applicera på det empiriska 

materialet, och dessa delar togs således bort från teorikapitlet. Ett begrepp som framkom var 

bland andra intern rörlighet, och genom att koppla detta till begreppen i teorikapitlet och 

empirin har vi kunnat komma fram till uppsatsens slutsatser. Dessa begrepp lades inte in i 

teorikapitlet eftersom de inte tillhörde de ursprungliga huvudbegreppen flexibilitet och 

kompetensförsörjning. I och med alternerandet mellan empiri och teori har studien en 

abduktiv ansats. Alvesson & Sköldberg (2009) beskriver en abduktiv ansats som har 

karaktärsdrag från både deduktion och induktion. Vid deduktion utgår forskaren från en teori, 

sedan deducerar forskaren en eller flera hypoteser som empiriskt undersöks. Vid induktion 

utgår forskaren istället från empiri och drar slutsatser utifrån det material som samlats in och 

teorin blir här resultatet av forskningsinsatsen. Författarna menar att vid abduktiv ansats 

analyseras den insamlade empirin och kan kombineras med tidigare teorier och därför skiftar 

uppsatsprocessen mellan tidigare forskning och empirisk data.  

2.2 Urval 

Urvalet som skett har varit ett målstyrt urval eftersom de intervjupersoner som valdes var HR-

praktiker som hade ett ansvar för personal och kompetensförsörjning i respektive organisation 

och därför kunde hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar. Ett målstyrt urval är ett icke-

sannolikhetsurval som består av ett medvetet selektivt urval där forskarens syfte inte är att 

göra urvalet på ett slumpmässigt sätt utan istället välja de personer som kan bidra till att svara 

på frågeställningarna (Bryman, 2008). För att skapa en bred bild av hur 

kompetensförsörjningen anpassas valdes medvetet organisationer inom olika branscher ut för 

att delta i studien. Vid ett målstyrt urval vill forskaren säkerställa en variation i resultatet för 

att skapa en förståelse för en social företeelse. Urvalet kan beskrivas som en kombination av 

ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval (Bryman, 2008). Vårt första steg var att ta 

kontakt med personer i våra kontaktnät i organisationer inom olika branscher i 

Helsingborgsregionen, något som kan liknas vid bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

består av personer som lättillgängliga och enkla få tag i (Alvehus, 2013). Våra kontakter i de 

olika organisationerna har sedan i sin tur gett förslag på vem vi kan intervjua efter vissa 

uppställda krav från vår sida, något som kan anses vara ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval 

innebär att forskaren initialt tar kontakt med en person som sedan tipsar om andra personer 

(Alvehus, 2013). Något som försvårat överförbarheten av studien kan vara att vi valde att göra 

ett målstyrt urval där bekvämlighetsval ingår. Bryman (2008) menar att en sådan 
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urvalsstrategi gör det omöjligt att generalisera och överföra resultaten. Vidare menar Alvehus 

(2013) att ett bekvämlighetsurval speglar en viss grupp snarare än ett bredare fenomen. Dock 

har vi försökt minska denna risk genom att medvetet välja branscher av olika karaktär, såsom 

logistik, IT och bank. Även organisationernas storlek och intervjupersonernas titel är 

varierande. Se tabell nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom vi då kunde få våra frågor 

besvarade samtidigt som utrymme lämnades för intervjupersonerna att tala fritt. 

Semistrukturerade intervjuer utförs för att de ger kunskap om intervjupersonens subjektiva 

åsikter, erfarenheter och tankar (Alvehus, 2013). Innan intervjuerna genomfördes upprättades 

en intervjuguide (Bilaga 1) med olika teman, för att inte missa de frågor vi ville svar på. Vid 

en semistrukturerad intervju följer intervjuaren ofta en intervjuguide som består av ett fåtal 

öppna frågor eller bredare teman som det samtalas kring som gör att intervjupersonen kan 

påverka intervjuns innehåll i stor utsträckning (Alvehus, 2013). Trots att vår intervjuguide 

innehöll relativt många frågor ställdes inte alla utan den hade även funktionen att inspirera till 

möjliga inriktningar när vi intervjuade, vilket likt Alvehus (2013) beskriver är en naturlig del i 

semistrukturerade intervjuer.  

Totalt genomfördes nio intervjuer varav sju hos organisationerna där intervjupersonerna 

arbetar och resterande två utfördes på Campus Helsingborg. Samtliga intervjuer varade 

mellan 50 och 90 minuter och spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner, för att underlätta 

efterföljande bearbetning av materialet. Bryman (2008) skriver att det kan vara en god idé att 

Tabell 1: Informanterna som deltagit i studien 
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spela in kvalitativa intervjuer eftersom intervjuaren då kan ägna sin uppmärksamhet åt vad 

intervjupersonen säger och hur den säger det, istället för att bli distraherad av att föra 

anteckningar. Alvehus (2013) menar att en annan fördel med inspelning är att risken att det 

som sägs förvrängs minimeras, jämfört med om intervjuaren tar anteckningar. Efter varje 

intervju gjordes anteckningar om hur intervjun gick och en kort sammanfattning skrevs ner 

om den information som kommit fram. Bryman (2008) menar att en sammanfattning av 

intervjusvaren är en av de saker som bör noteras efter intervjuer för att underlätta fortsatt 

bearbetning. För att förbereda oss inför bearbetningen av vårt material och underlätta 

analysprocessen transkriberades sedan samtliga intervjuer och vi valde att dela upp 

intervjuerna jämnt mellan oss. Vid transkribering skrivs inspelningen ner i skrift (Alvehus, 

2013). Då samtliga intervjuer ägt rum med organisationer i Helsingborgsregionen kan det 

ifrågasättas om resultatet av studien påverkats av detta och om resultatet sett annorlunda om 

vi haft ett annat geografiskt område, där aspekter såsom ekonomi och demografi ser 

annorlunda ut. Flera av företagen vi har intervjuat är dock verksamma på fler platser, både 

nationellt och internationellt vilket kan tänkas minska risken för ett helt olikt resultat. 

Intervjupersonerna benämns genom uppsatsen som informanter. 

2.4 Bearbetning och analys av materialet 

Vid bearbetning av materialet delade vi upp oss och satt på olika platser för att inte påverkas 

av varandras tankar i ett första skede. Vi läste noggrant igenom transkriberingarna var och en 

för sig och markerade det som kunde vara intressant för vårt syfte och andra områden som var 

återkommande. I detta läge hade vi inga färdiga teman eller koder vi utgick ifrån. Efter vi gått 

igenom transkriberingarna satte vi oss tillsammans och definierade vad som skedde i 

materialet. Detta arbete utgjorde en form av kodning, vilket utmynnade i olika teman såsom 

individualisering, otålighet, utbildning och utveckling. Under varje tema sattes passande 

underrubriker som innehöll det som uppmärksammats i materialet på en mer detaljerad nivå 

såsom intern rörlighet och balans mellan fritid och arbete. Enligt Rennstam & Wästerfors 

(2015) utmärks insamlat material av en viss oreda och det krävs att materialet sorteras för att 

skapa ordning. Ett sätt att sortera är just genom att identifiera återkommande innehåll. 

Efter att vi fått bättre ordning på materialet blev nästa steg i bearbetningen att reducera det. 

Det material som inte kändes relevant för vårt syfte eller det vi inte ansåg vara tillräckligt 

återkommande togs bort och det som tillförde en ny förklaring behölls. Eftersom allt inte kan 

återges i den slutliga texten måste materialet reduceras till en mindre och mer hanterlig mängd 
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samtidigt som det måste ges en rättvis bild (Rennstam & Wästerfors, 2015). En reduktion av 

materialet genom uteslutning av vissa delar till förmån för andra kallas kategorisk reducering 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Det är denna form av reducering som använts i studiens 

bearbetning, då teman som inte ansågs tillräckligt relevanta eller återkommande togs bort.  

I det sista steget i bearbetningen började vi teoretisera och argumentera kring vårt material. 

Redan i skapandet och uteslutandet av kategorier i sorterings- och reduceringsfasen har en 

form av teoretisering påbörjats (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi analyserade först empirin 

genom att diskutera likheter och skillnader. Sedan kopplade vi samman vår empiri med våra 

huvudbegrepp flexibilitet och kompetensförsörjning och tillhörande teorier. Det som 

framkommit i empirin ställdes i relation till tidigare forskning. Enligt (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) måste det råda en balans mellan teori och empiri. Denna balans försökte vi 

uppnå genom att argumentera likt ovan beskrivet. I argumentationen handlar det om att hävda 

någonting (Rennstam & Wästerfors, 2015). Med hjälp av att vi vävde samman empiri och 

teori kunde vi sedan argumentara och därigenom kunde vi hävda att vi kommit fram till de 

slutsatser som besvarade våra frågeställningar. 

2.5 Forskningsetiska principer 

Inom forskning är det av stor vikt att vissa etiska principer tas i beaktning. Dessa är vanligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2008). Informationskravet har vi tillämpat genom att informera intervjupersonerna om 

uppsatsens syfte och intervjuernas uppbyggnad. Samtyckeskravet har vi tillämpat genom att 

informera intervjupersonerna om att de har rätt att själva bestämma om de vill vara med i 

studien eller inte. Konfidentialitetskravet har vi tillämpat genom att låta intervjupersonerna 

vara anonyma i uppsatsen. Slutligen har vi tillämpat nyttjandekravet genom att endast 

använda det insamlade materialet från intervjupersonerna till forskningsändamålet och även 

informerat dem om detta.  

2.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Vi har valt att utgå ifrån bedömningskriterierna tillförlitlighet och äkthet för att uppnå 

forskningskvalitet i vår studie. Enligt Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2008) är 

tillförlitlighet och äkthet lämpliga bedömningskriterier för att avgöra kvaliteten i kvalitativ 

forskning. För att försäkra att vår uppsats är tillförlitlig har vi försökt uppnå trovärdighet 

genom att se till att studien utförts i enlighet med de regler som finns och även att vi varit 



Emma Garbov 910929 
Ellen Hansson Henne 921031 
 

15 
 

flera personer delaktiga i insamlingen av empirin. Vidare dubbelkollades intervjusvar vid 

osäkerhet under intervjuns gång för att undvika missförstånd eller att vi fick fel uppfattning. 

Enligt Bryman (2008) skapas en trovärdighet bland annat genom att forskarnas arbete utförs 

efter befintliga regler och genom att flera personer är delaktiga i insamlingsprocessen. 

Eftersom studien är kvalitativ och bygger på tolkningar blir studien mer trovärdig om det 

finns fler än en person som kan tolka det som sägs i intervjuerna. Guba & Lincoln (1994, 

refererad i Bryman, 2008) beskriver att ett annat sätt att skapa trovärdighet är genom att 

uppnå en överförbarhet som innebär att resultaten kan appliceras i en annan kontext. Överlag 

är det problematiskt att nå en överförbarhet vid kvalitativa studier då det handlar om 

individuella tolkningar och ett försök att finna ett djup och en förståelse kring vissa 

situationer, snarare än en bredd (Alvehus, 2013). Likt tidigare beskrivits är det även i vår 

studie svårt att nå en överförbarhet då den baseras på intervjupersonernas uppfattningar och 

tankar inom specifika branscher. Följaktligen kan det inte garanteras att resultaten av vår 

studie är applicerbara hos andra organisation eller inom andra branscher än de undersökta.    

För att ge äkthet i det vi undersökt kommer vi att sända den färdiga uppsatsen till samtliga 

intervjupersoner och på så sätt får de en mer övergripande bild av begreppen 

kompetensförsörjning och flexibilitet. Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2008) 

menar att en del av äktheten innefattar att intervjupersoner får en bättre förståelse av sin 

sociala situation. I denna studie handlar denna situation om förståelsen för begreppen 

kompetensförsörjning och flexibilitet. Vidare har vi försökt att uppnå äkthet genom att låta 

samtliga intervjupersoners åsikter framkomma i uppsatsen, något som tydliggörs i studiens 

analysdel där citat från intervjupersonerna återges. Guba & Lincoln (1994, refererad i 

Bryman, 2008) skriver att en del av äktheten är att ge läsaren en rättvis bild genom att återge 

de uppfattningar som intervjupersonerna uttalat.   
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras de begrepp, teorier och modeller som använts för uppsatsens 

analys. Inledningsvis introduceras begreppet flexibilitet i relation till arbetsmarknaden och 

arbetslivet där några former av flexibilitet förklaras närmre och följs sedan av begreppet 

individualism. Därefter introduceras och diskuteras begreppen kompetens och 

kompetensförsörjning och kompetensförsörjningsmodellen presenteras. Avslutningsvis förs 

en kort diskussion kring kopplingen mellan flexibilitet och kompetensförsörjning.  

3.1 Flexibilitet 
Begreppet flexibilitet kan användas i många olika sammanhang och har väldigt varierande 

betydelse beroende på i vilken kontext det används i. Det finns de som undersökt och försökt 

definiera flexibilitet och kommit fram till att det finns cirka 50 olika betydelser av begreppet 

(Sethi & Sethi, 1990). Generellt används flexibilitet som ett sätt att reagera mot förändringar 

och har kommit att bli ett nyckelbegrepp i diskurser som handlar om utvecklingen av 

arbetslivet (Furåker, Håkansson & Karlsson, 2007). Begreppets aktualitet i arbetslivet har 

stegrat de senaste årtiondena på grund av globaliseringen och teknologins framfart eftersom 

det inneburit ytterligare förändrade förhållanden på arbetsmarknaden (O’Riain et al., 2015). 

Flexibiliteten på arbetsmarknaden tar sig uttryck på olika sätt och åskådliggörs bland annat i 

en tilltagande grad av frihet gällande arbetstid och arbetsplats där det idag finns mindre 

begränsningar än förut. Vidare visar flexibiliteten sig i ett växande antal tidsbegränsade 

anställningar, till exempel projektanställning eller inhyrning av konsulter, och genom att 

användandet av bemanningsföretag har ökat (Maitland & Thomson, 2011). En annan typ av 

flexibilitet återfinns i att en del forskare menar att det idag finns en ökad flexibilitet i form av 

att människor byter arbetsgivare oftare och tillfälliga arbeten blir allt vanligare (Alvehus & 

Jensen, 2015). Onekligen kan flexibiliteten på arbetsmarknaden synliggöras på olika sätt och 

nedan beskrivs några av dem mer utförligt, eftersom dessa kommer att användas i större 

utsträckning i vår analys.  

3.1.1 Flexibilitet i arbetstid och arbetsplats 

Det har de senaste årtiondena skett en kraftig förändring gällande var, när och hur arbetet 

utförs. Före industrialiseringen var hemmet och arbetsplatsen ofta samma plats och det fanns 

ingen skillnad på arbetstid och fritid. Under industrialiseringen blev arbetet något som 

utfördes på vissa specifika platser och under vissa specifika tider (Alvehus & Jensen, 2015). 
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Efter industrialiseringen har arbetstid och arbetsplats blivit mer flexibelt för varje år som gått 

på grund av globaliseringens och teknologins framfart. De senaste 30 åren har användningen 

av internet, mejl och smartphones exploderat på arbetsmarknaden. Idag tar alla som har ett 

kunskapsintensivt arbete tillgång till internet och användningen av bärbara datorer och 

smartphones för givet (Maitland & Thomson, 2011). Teknologin har möjliggjort en flexibilitet 

som gör att medarbetare kan jobba när och var de vill och kommunicera även om de befinner 

sig på en annan plats (Nijp, Beckers, Van de Voorde & Geurts, 2016). Nijp et al. (2016) 

introducerar begreppet NWW (New Ways of Working) vilket beskriver de nya arbetssätt som 

teknologin möjliggjort där medarbetarna självständigt styr över när och var de jobbar. Det 

innebär att medarbetarna inom vissa gränser själv kan bestämma under vilka av dygnets 

timmar de vill arbeta samt att de har möjlighet att arbeta hemifrån om så önskas. Författarna 

förklarar vidare att friheten som detta flexibla arbetssätt innebär möjligtvis kan leda till ökad 

motivation hos medarbetarna. 

3.1.2 Attityd, fritid och balans 

Något annat som förändrats under de senaste årtiondena är människors attityd till arbete och 

karriär samt vikten av fritid. Tidigare uppmärksammades inte arbetstagarnas åsikter och 

flexibilitet var icke-existerande, men i slutet av 1960-talet gjordes en statlig utredning som 

resulterade i att flexibilitet blev något som skedde på arbetstagarens villkor och kom bland 

annat att handla om ökad möjlighet till mer fritid. Innan dess hade fritid inte varit något som 

arbetsgivare brytt sig om utan arbetstagarna anpassade sin frihet efter den tid de var tvungna 

att befinna sig på jobbet (Karlsson, 2007). Enligt Alvehus & Jensen (2015) ses arbetet idag 

endast som en aktivitet bland andra och upptar inte en lika central roll i individers liv som det 

tidigare gjort. På grund av moderniseringen av arbetslivet har gränsen mellan fritid och arbete 

suddats ut allt mer vilket lett till att människor idag efterfrågar mer balans mellan arbete och 

fritid (Alvehus & Jensen 2015). Viljan att ha en balans mellan fritid och arbete kan kopplas 

till teorierna om work-life-balance. Enligt O’Riain et al. (2015) handlar work-life-balance om 

den konflikt som kan uppstå mellan de behov människor har på jobbet och de behov 

människor har hemma samt människors förmåga att känna tillfredställelse i alla delar av sitt 

liv. Work-life-balance kan betraktas på minst två olika nivåer, nämligen den individuella och 

den organisatoriska. På den individuella nivån innebär work-life-balance förmågan att kunna 

arbeta i samklang med andra dimensioner i ens liv så som familj, hem, hälsa och sociala 

aktiviteter. Uppnås work-life-balance på den individuella nivån upplever individer psykiskt 

välmående, självförtroende och harmoni överlag. På den organisatoriska nivån innebär work-
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life-balance möjligheten till lämpliga management-system, policys och överlag hur 

organisationer ser till att förse medarbetarna med lösningar för att förbättra kvalitet för arbete 

och fritid. De vanligaste initiativen organisationer tar för att medarbetarna ska uppnå work-

life-balance är de som leder till mer flexibilitet i form av tid och plats. Enligt Richert-

Kazmierska & Stankiewicz (2016) kan en obalans mellan arbete och fritid leda till att 

individen försvinner från arbetsmarknaden eller avskärmar sig socialt. Vidare kan otillräcklig 

work-life-balance ur ett organisatoriskt perspektiv leda till begränsad tillgång till kvalificerade 

medarbetare och minskad produktivitet. 

3.1.3 Fler byter arbetsplats oftare 

Ytterligare en förändring som går att se är att människor idag byter arbetsplats oftare än 

tidigare. Den traditionella karriärsmodellen där en individ stannar på en och samma 

arbetsplats hela sin karriär är inte längre lika vanlig. Idag är individer mer aktiva i sina 

karriärer och i sitt jobbsökande och letar hela tiden efter nästa steg som gör att de kommer 

vidare i karriären. Detta gäller främst de individer som besitter särskild kompetens (Acikgoz, 

Sumer & Sumer, 2016). Anledningen till varför medarbetare väljer att byta arbetsplats 

varierar men beror ofta på att organisationen inte mött medarbetarnas förväntningar på 

flexibilitet (Maitland & Thomson, 2011). Organisationer är i hög grad kvar i det gamla tänket 

kring att arbetet ska utföras på en specifik plats och en specifik tid medan människors 

attityder kring arbetet har förändrats. Arbetsgivare kan inte längre ta för givet att medarbetare 

ska finna sig i standardiserade arbetsuppgifter och arbetsförhållanden och om inte flexibilitet 

och utmanande arbetsuppgifter erbjuds finns det en stor risk att medarbetare söker efter ett 

nytt arbete (Maitland & Thomson, 2011).  

3.1.4 Arbetslivets individualisering 

På grund av de förändringar som skett på arbetsmarknaden till följd av globaliseringen präglas 

arbetslivet idag av en långtgående individualisering (Alvehus & Jensen, 2015). 

Individualiseringen märks av i att individer själva ansvarar för sin säkerhet, hälsa och 

framgång i högre grad än tidigare (Gillberg & Bergman, 2013). Vidare märks 

individualiseringen även av i att arbete blivit en mer osäker företeelse. Detta beror bland annat 

på att fler företag upprättar tidsbegränsade anställningar samt hyr in arbetskraft via 

bemanningsföretag. Individualiseringen kan leda till en tillvaro präglad av oönskad flexibilitet 

men samtidigt anses som möjliggörande eftersom det leder till mer frihet för medarbetare som 

blir mer autonoma (O’Riain et al., 2015). 
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3.2 Kompetensförsörjning 

Under de senaste årtiondena har vi gått mot en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad och 

betydelsen för organisationer av att inneha rätt kompetens har blivit större (Wallo, 2014). Vid 

sökning efter ordet kompetens i Svenska Akademiens ordlista definieras kompetens som 

”tillräcklig skicklighet, behörighet” (Svenska Akademien, 2015). En något annorlunda 

definition av kompetens ges av Tillväxtverket (2017) som beskriver begreppet som en 

individs förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom att tillämpa kunskaper och 

färdigheter. Ytterligare en annorlunda definition av begreppet är att det innebär en uppsättning 

av beteenden som är viktiga för att leverera önskvärda resultat eller slutsatser (Bartram, 

2005). Ovanstående visar hur komplext begreppet kompetens är och att det innefattar många 

olika betydelser. I och med den växande betydelsen av kompetens på den kunskapsintensiva 

arbetsmarknaden har begreppet kompetensförsörjning kommit att uppmärksammas allt mer 

(Wallo, 2014). 

Det finns flera olika meningar om av vad kompetensförsörjning innebär. Dock tycks 

majoriteten av de forskare som är verksamma inom ämnesområdet vara överens om att 

begreppet innebär en organisations förmåga att tillgodose sin verksamhet med rätt kompetens 

för att kunna uppfylla sina verksamhetsmål (Antilla, 2001; Bowin, 2011; Wallo, 2014). 

Kompetensförsörjning bör således vara en integrerad del av organisationens strategiska affärs- 

och verksamhetsplan. På grund av kompetensförsörjningens strategiska karaktär är de som 

ansvarar för den inom en organisation vanligen ledning, HR-praktiker och högre chefer 

(Nilsson et al., 2011).  

Syftet med kompetensförsörjning är att nå organisationens mål enligt verksamhetsplanen, 

vilket normalt innebär goda ekonomiska resultat (Anttila, 2001). Med kompetensförsörjning 

kan organisationer påverka möjligheterna för att få en god avkastning, bli lönsamma och 

vinna fler marknadsandelar (Bowin, 2011). Andra ekonomiska fördelar med en god 

kompetensförsörjning är en minskad personalomsättning, tack vare organisationens förmåga 

att rekrytera och behålla rätt personer (Anttila, 2001). En minskad personalomsättning innebär 

att en rad kostnader kan undvikas för till exempel rekrytering, introduktion och utbildning 

(Johansson & Johrén, 2008). Dessa ekonomiska fördelar visar på betydelsen av att arbeta för 

en framgångsrik kompetensförsörjning för organisationer. Ytterligare vinningar med en 

lyckad kompetensförsörjning kan vara nöjdare kunder, finansiärer och framförallt 

medarbetare, tack vare goda möjligheter för utveckling (Bowin, 2011). Sammantaget ökar 
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kompetensförsörjning organisationens chanser att nå framgång och utveckla verksamheten 

(Bowin, 2011).  

För att uppnå en framgångsrik kompetensförsörjning är en förutsättning att organisationen har 

förmåga att förstå och anpassa verksamheten och dess kompetens efter omvärldens rådande 

förutsättningar och förändringar (Anttila, 2001). Bowin (2011) menar att i dagens 

globaliserade och högteknologiska värld sker förändringarna i omvärlden snabbare än 

någonsin tidigare och anpassningen blir av allt större betydelse. Därför är en kontinuerlig 

kartläggning och utveckling av kompetens ett måste för att en organisation ska kunna behålla 

sin relevans på marknaden och vara konkurrenskraftig. Genom att göra dessa kontinuerliga 

kartläggningar kan organisationen nå en systematik i sitt kompetensförsörjningsarbete, vilket 

Tillväxtverket (2017), menar är nödvändigt för att lyckas i arbetet.  

De flesta författare menar att processen för kompetensförsörjning består av förmågan att 

rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens inom organisationen. Några författare som 

vidareutvecklar denna definition är Nilsson et al. (2011) som menar att förutom arbetet innan 

kompetensen är i organisationen och arbetet när kompetensen väl är i organisationen, finns 

det även en tredje del som innefattar arbetet när kompetensen lämnar organisationen. 

Kompetensförsörjningsprocessen kan således delas in i faserna in, i och ut. Wallo (2014) 

beskriver dessa faser i en modell och menar att de tillsammans ger en heltäckande bild av 

kompetensförsörjningsprocessen som visar hur de olika faserna hänger ihop, till skillnad från 

stora delar av litteraturen inom området som tenderar att huvudsakligen titta på enstaka faser i 

processen (Kock, 2010; Anttila, 2001; Bowin, 2011). Denna studie utgår från nedanstående 

modell som till största del liknar Wallos kompetensförsörjningsmodell. Den enda skillnaden 

är att aktiviteterna introducera och belöna, som återfinns i Wallos ursprungliga 

kompetensförsörjningsmodell, har tagits bort då de inte uppmärksammats i det empiriska 

materialet.  
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3.2.1 In-fasen: Attrahera och rekrytera 

Den första fasen – in – behandlar de aktiviteter en organisation kan utföra för att lyckas få in 

rätt kompetens i organisationen och här blir förmågan att attrahera rätt arbetskraft en viktig 

start. Ett begrepp som är starkt sammankopplat med organisationers förmåga att attrahera 

kompetens är employer branding (Wallo, 2014). Employer branding handlar om hur en 

organisation uppfattas som arbetsgivare av nuvarande medarbetare och hur potentiella 

medarbetare lockas genom att kommunicera vilken attraktiv arbetsgivare organisationen är till 

omvärlden. Genom employer branding försöker organisationer bli förstavalet för de individer 

som söker nytt arbete och för att lyckas med det måste organisationer erbjuda något som 

skiljer sig från andra arbetsgivare. Exempel på detta är goda karriärmöjligheter och utveckling 

(Mihalcea, 2017). Även en god stämning och en bra arbetsmiljö kan öka attraktionskraften till 

organisationer (Eriksson & Forsberg, 2003). 

Nästa steg för att få in rätt kompetens är att organisationen rekryterar. Alla 

rekryteringsprocesser bör ha som utgångspunkt att utveckla organisationens förmåga att nå 

verksamhetsmålen (Bowin, 2011). Organisationer bör i rekryteringsprocessen uppmärksamma 

hur de kan dra nytta av personens tidigare erfarenheter och kompetens, samt utnyttja 

personens olikheter istället för att passa in i en mall för att minimera risken att arbetsgruppen 

blir alltför homogen (Wallo, 2014). Om den nyanställde helt anpassas in i organisationen kan 

det leda till att organisationen går miste om nya idéer (Nilsson et al., 2011). 

 

3.2.2 I-fasen: Utveckla, behålla och utvärdera 

Den andra fasen – i – handlar främst om förmågan att utveckla, behålla och utvärdera 

kompetens när den väl är i organisationen. Forskning som berör det som händer i denna fas 

innefattar bland annat teorier kring HRD (Human Resource Development), 

kompetensutveckling och arbetsplatslärande. Alla dessa begrepp handlar om förmågan att 

utveckla, behålla och utvärdera sina medarbetares kompetens genom att planera, genomföra 

och utvärdera olika typer av kompetensutveckling. Eftersom medarbetarna på dagens 

kunskapsintensiva arbetsmarknad ofta är organisationers största konkurrensfördel är det 

viktigt att kompetens uppgraderas kontinuerligt (Nilsson et al., 2011).  

En form av kompetensutveckling kan ske genom utbildning (Wallo, 2014). Det kan handla om 

kurser som är specifika för tjänsten eller som är till för att skapa utveckling på andra sätt till 

exempel främja kreativitet eller sätt att gå vidare i karriären (Wallo, 2014). 
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Kompetensutveckling innebär inte nödvändigtvis utbildning utan kan även handla om 

informellt lärande i det dagliga arbetet där organisationens roll blir att förbättra 

förutsättningarna genom att till exempel förändra arbetsuppgifter och arbetsformer (Nilsson et 

al., 2011). Flertalet författare skriver om tyst kunskap vilket är den kunskap som finns inom 

organisationen men inte är uttalad eller nedskriven. Den tysta kunskapen finns vanligtvis på 

individnivå och det gäller för organisationen att göra denna kunskap tillgänglig på 

organisationsnivå. Därför borde organisationerna inse att det finns lärpotential i den 

informella utbildningen (Kock, 2010). Således är det viktigt att HR-praktikerna i sitt 

strategiska arbete förutom att planera och genomföra utbildningar även ser till att medarbetare 

har handlingsutrymme och att det finns möjlighet att lära från varandra (Anttila, 2001). För att 

kunna utveckla sina medarbetare är det viktigt att organisationen identifierar individers 

kompetenser och intresse, ofta via medarbetarsamtal, i ett tidigt skede och på så sätt undvika 

att den lämnar för att utvecklas någon annanstans. När det är identifierat är det väsentligt att 

organisationen skapar möjligheter för utveckling och olika karriärvägar inom organisationen, 

såväl horisontalt som vertikalt (Wallo, 2014). Förutom handlingsutrymme och möjlighet att 

lära från varandra menar Nilsson et al. (2011) att möjligheter för utbildning, individens lust att 

lära samt organisationskultur som stödjer lärande är förutsättningar för att en lyckad 

kompetensutveckling ska kunna utföras (Nilsson et al., 2011).  

En annan viktig aktivitet som går under i-fasen är att kunna behålla sina medarbetare. 

Rekryteringsprocesser och personalomsättning är kostsamt och därför är viktigt att behålla 

medarbetarna (Nilsson et al., 2011; Johansson & Johrén, 2008). Det finns olika strategier för 

att behålla medarbetare. En strategi kan vara att se till att medarbetarnas arbete fungerar 

tillsammans med privatliv (Nilsson et al., 2011). En annan strategi kan vara ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön anpassas efter medarbetarnas olika förutsättningar vilket 

kan leda till att motivationen ökar hos medarbetarna (Eriksson & Forsberg, 2003). En sista 

strategi för att behålla är likt tidigare beskrivits att identifiera och skapa 

utvecklingsmöjligheter för medarbetare genom att skapa karriärvägar inom organisationen 

och på så vis hitta nya utmaningar som motiverar (Wallo, 2014).  

Den sista aktiviten i denna fas är att utvärdera medarbetarna. Detta kan göras genom 

medarbetarsamtal där syftet är att utvärder medarbetarna och säkerställa att de har rätt 

kompetens för sina arbetsuppgifter (Wallo, 2014). Samtalen kan även vara ett sätt för chefer 
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och HR-praktiker att identifiera och koordinera organisationens resurser och återigen matcha 

behov med individens utveckling (Nilsson et al., 2011).  

3.2.3 Ut-fasen: Avveckla och överföra 

Den tredje och sista fasen – ut – berör det som händer när kompetens avvecklas och lämnar 

organisationen. Oavsett anledning är det likt tidigare beskrivits dyrt med personalomsättning 

för en organisation som då måste rekrytera och introducera en ny medarbetare för att fylla den 

kompetenslucka som uppstått (Johansson & Johrén, 2008). Dock är inte alla sidor av 

personalomsättningen negativa. Wallo (2014) skriver att i dagens arbetsliv har den negativa 

betoningen som tidigare funnits på hög personalomsättning mattats av. Istället bör 

personalrörlighet betraktas som en naturlig del av organisationen och när nya medarbetare 

kommer in i organisationen kommer det även in nya idéer och ny kompetens (Wallo, 2014). 

En stor del i ut-fasen handlar om en organisations förmåga att lyckas överföra kunskapen och 

kompetensen från den individ som lämnar. Detta handlar till stor del om den tysta kunskap 

som redogjorts för under i-fasen. HR-praktiker kan se till att det finns system där kunskap om 

arbetsuppgifter, rutiner, kunder och erfarenheter kan samlas och att hela organisationen kan ta 

del av detta.  

Samtliga faser i kompetensförsörjningsmodellen är ömsesidigt beroende av varandra och har 

likaså en påverkan på varandra (Wallo, 2014). Hur omställningsarbetet hanteras i ut-fasen 

påverkar till stor del organisationens rykte och attraktionskraften i in-fasen (Wallo, 2014). 

Därför är det viktigt att de aktiviteter som sker när en medarbetare lämnar organisationen 

hanteras på ett bra sätt. Även det som händer i i-fasen kan ha påverkan på attraktionskraften i 

in-fasen (Wallo, 2014). Om arbetsgivaren erbjuder en god arbetsmiljö, möjligheter till 

utveckling och utbildning kan det påverka arbetsgivarens rykte och attraktionsförmåga och 

leda till att fler lockas till att söka arbete där. Dessutom kan det som sker i in-fasen påverka en 

organisations förmåga att behålla medarbetare (Wallo, 2014). Om organisationen lovar mer 

utvecklingsmöjligheter än vad de kan hålla till exempel, finns det en stor risk att medarbetaren 

väljer att inte stanna kvar. Till slut går det även att se kopplingar mellan aktiviteter i i-fasen 

och in- och ut-faserna eftersom medarbetarsamtal kan visa på både behov av ny kompetens 

och vilken kompetens som riskerar att förloras (Wallo, 2014). Ovanstående resonemang visar 

hur de enskilda faserna påverkar varandra men också hur en organisation kan utnyttja dessa 

sammankopplingar. Dock bör läsaren uppmärksammas på att denna modell är grovt förenklad 
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och att skiljelinjerna mellan faserna sällan är tydliga utan överlappar och går in i varandra i 

praktiken.   

3.3 Koppling mellan flexibilitet och kompetensförsörjning 

Med grund i ovanstående teoriavsnitt går det att se att flexibilitet och kompetensförsörjning är 

två begrepp som drar åt olika håll. Kompetensförsörjning handlar mer om ett strategiskt 

arbete som kännetecknas av processer där struktur är en nödvändig komponent för att nå 

framgång. Flexibilitet däremot kännetecknas av motsatsen och kan definieras som ett sätt att 

reagera och hantera förändringar och kan ses ur många olika perspektiv och användas i flera 

olika sammanhang. Frågan är hur dessa två begrepp kan mötas. Det går att fråga sig hur 

organisationer med en strävan efter en strukturerad kompetensförsörjning kan bemöta de nya 

krav på förändring i form av en ökad flexibilitet som ställs på arbetsmarknaden. Vidare kan 

även frågan ställas vad det kan tänkas innebära för organisationers kompetensförsörjning när 

kraven på flexibilitet kring arbetstid och arbetsplats samt en balans mellan fritid och arbete 

ökar. Tvärtom kan frågan också ställas om vilka typer av flexibilitet som blir nödvändiga när 

en organisation vill attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla sina medarbetare. Med 

hjälp av detta teorikapitel kan studiens frågeställningar besvaras om hur HR-praktiker 

beskriver begreppen kompetensförsörjning och flexibilitet samt hur organisationer arbetar för 

att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete på dagens flexibla arbetsmarknad. 
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4 Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det insamlade empiriska materialet i två delar. I den 

första delen presenteras informanternas syn på kompetensförsörjning och flexibilitet eftersom 

dessa begrepp är mångtydiga och är av relevans för att besvara den andra frågeställningen. 

Den andra delen i detta kapitel har för avsikt att redogöra för hur de valda organisationerna 

anpassar sin kompetensförsörjning för att lyckas på dagens flexibla arbetsmarknad med 

tillhörande flexibla arbetsliv. I båda delarna görs kopplingar till den 

kompetensförsörjningsmodell som presenterats i teorikapitlet.  

4.1 Innebörden av kompetensförsörjning och flexibilitet 

Hur informanterna i studien beskriver begreppet kompetensförsörjning har visat sig gå åt 

skilda håll, och likaså gällande beskrivningen av begreppet flexibilitet. Ingen av 

informanterna beskriver begreppen kompetensförsörjning och flexibilitet på exakt samma sätt 

men ett par tydliga gemensamma drag kan ändå utläsas. Denna första del av analysen ämnar 

redogöra för de intervjuade HR-praktikernas beskrivningar av kompetensförsörjning och 

flexibilitet och hur de uppfattar vad begreppen innebär.  

4.1.1 Kompetensförsörjning 

Till att börja med uttrycker informant 4: ”Ja, det innebär ju att se till att vi har rätt människor 

på rätt platser …” Citatet synliggör ett av de två gemensamma drag som majoriteten av 

informanterna svarar vid frågan om vad kompetensförsörjning innebär för dem, nämligen att 

ha rätt kompetens på rätt plats. Ett par informanter utvecklar denna innebörd genom att 

tillägga att rätt kompetens även möjliggör att deras kunder blir väl bemötta och därmed 

tillfredsställda. Informant 5 beskriver vidare att ”kompetensförsörjning handlar ju om de 

behov som vi har och vi ser inför framtiden …”. Här visas det andra gemensamma draget i 

vad majoriteten av informanterna svarar på vid frågan om vad kompetensförsörjning innebär 

för dem, nämligen ett fokus på framtiden. Även informant 7 belyser vikten av att ha ett 

framtidsfokus i kompetensförsörjningen och definierar det som att det handlar om att ha 

personal som är utrustad för framtiden och att kunskapen ska finnas inom organisationen. 

Dessa två definitioner om att ha rätt kompetens på rätt plats och ett fokus på framtiden går i 

enlighet med det som huvudparten av författarna inom ämnesområdet menar är centralt för 

kompetensförsörjning. Enligt Antilla (2001) innebär kompetensförsörjning en organisations 

förmåga att tillgodose sin verksamhet med rätt kompetens för att kunna uppfylla sina 
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verksamhetsmål. Den del av Antillas resonemang som berör rätt kompetens går i likhet med 

hur informanterna i studien beskriver kompetensförsörjning. Anttila (2001) skriver dessutom 

att det är viktigt att en organisation tänker på slutkunden i sitt kompetensförsörjningsarbete 

och den enskilde medarbetarens kompetens är länken till kunden. Detta synliggörs hos de 

informanter som menar att kompetensen hos medarbetaren är en viktig del i att säkerställa 

kundnöjdheten. Antilla (2001) fortsätter att förklara att en förutsättning för framgångsrik 

kompetensförsörjning är organisationens förmåga att anpassa verksamheten och dess 

kompetensbehov efter omvärldens rådande förutsättningar, utveckling och förändringar. Detta 

kan liknas med det framtidsfokus som organisationerna har och som framkommit i empirin.  

Fortsättningsvis lyfter några informanter fram vikten av att attrahera rätt kompetens och 

rekrytering som viktiga delar i kompetensförsörjningsarbetet. Empirin synliggör att 

organisationerna där dessa informanter arbetar har svårare att få in rätt kompetens och därför 

beskrivs attrahera och rekrytera som viktiga aktiviteter i deras kompetensförsörjning. 

Organisationen där informant 9 arbetar ser också rekrytering som en viktig del men framhäver 

även utveckling och utbildning som viktiga delar i kompetensförsörjningen. Även andra 

informanter framhäver utveckling och utbildning vid frågan om vad kompetensförsörjning 

innebär för dem, men utelämnar att attrahera och rekrytera. Vår empiri visar här att 

organisationerna som ser utveckling och utbildning som viktiga delar i beskrivningen av 

kompetensförsörjning inte har lika stora problem med att få in rätt kompetens, men att de 

däremot har svårare att behålla rätt kompetens i organisationen. Informant 3 förklarar att 

kompetensförsörjning handlar om ” … hur vi ser till att den kompetensen finns kvar. Men 

också hur vi lämnar över internt”. Detta gör informanten till den enda som nämner något som 

kan liknas vid avveckling som en del i kompetensförsörjningsprocessen.  

Genom att använda kompetensförsörjningsmodellen kan informanternas redogörelser delas 

till aktiviteterna i de olika faserna in, i och ut. Attrahera och rekrytera är aktiviteter som 

handlar om det som sker innan kompetensförsörjningen är i organisationen och tillfaller 

således in-fasen i kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 2014). Denna fas är den mest 

förekommande i informanternas beskrivning av kompetensförsörjning. Utveckling och 

utbildning går under fasen i och är aktiviteter som sker när kompetensen är i organisationen. 

Slutligen är omsättning och avveckling aktiviteter i kompetensförsörjningsmodellens ut-fas 

som handlar om det som sker när kompetensen lämnar organisationen (Wallo, 2014). Denna 

fas berörs endast av en informant och frånvaron av koppling mellan kompetensförsörjning 
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och ut-fasen i empirin är påtaglig. Wallo (2014) förklarar att faserna in, i och ut i 

kompetensförsörjningsmodellen bör ses som en sammanhängande process där varje fas 

påverkar varandra. Vidare förklaras att det vanligast förekommande problemet kring 

kompetensförsörjning handlar om att faserna ses som skilda delar och inte som en helhet. 

Även i denna studie synliggörs detta problem då det förefaller finnas en brist på en helhetssyn 

av kompetensförsörjning bland informanterna. Det blir tydligt att informanterna lägger fokus 

på en eller maximalt två av de tre faserna i modellen då ingen av dem talar om aktiviteter i 

samtliga faser. 

Ett ord som återkommer gång på gång under intervjuerna är värderingar, eller liknande 

benämningar vilka kan tolkas som värderingar. Dessa benämningar används ofta i empirin i 

samband med rekryteringsprocesser. Informant 2 uttrycker:  

”Men ibland kanske man stirrar sig blind på en kravprofil, jag är väldigt intresserad av att ge 

ut de värderingar vi har … så rekryteringen kan bli mer värdestyrd. Och givetvis måste man 

ligga på en viss nivå kompetensmässigt, men vad säger man? Hire for attitude - train for 

skills. Att hitta de oslipade diamanterna som verkligen vill”.  

Detta uttalande vittnar om betydelsen av att den arbetssökandes personliga värderingar 

stämmer överens med organisationens egna värderingar. Informant 1 menar till och med att 

värderingarna är lika viktiga som kompetensen, om inte viktigare. Andra informanter talar om 

att man bör passa in i arbetsgruppen eller vara en viss typ av människa för att lyckas på 

arbetsplatsen. Tidigare har klargjorts att kompetens är ett komplext begrepp med många olika 

betydelser och innebörder (Svenska Akademien, 2015; Tillväxtverket, 2017; Batram, 2005). 

Med grund i detta kan det därför bli relevant att ställa sig frågan om vad som egentligen 

menas med kompetens. När informanterna ombeds beskriva kompetensförsörjning talar ingen 

om värderingar, men det kommer på tal och genomsyrar i vissa fall hela intervjuer. Kanske är 

det så att värderingar bör betraktas som en form av kompetens. Faktum är att en informant 

likställer social kompetens med att passa in i företagets värderingar. Oavsett om värderingar 

bör betraktas som en kompetens eller inte, kan ordet inte uteslutas ur denna uppsats på grund 

av dess frekventa förekomst i empirin.  

Empirin visar också att de få informanter som berättar om ett strukturerat 

kompetensförsörjningsarbete kommer från organisationer med fler än 1000 medarbetare och 

tillhör dessutom större koncerner, där resurser förmodligen har funnits för att utforma detta 

och ett behov har setts. Antilla (2001) skriver att arbetet med kompetensförsörjning i mindre 
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företag mer eller mindre sköter sig självt och att det till stor del handlar om vanligt sunt 

förnuft. Detta resonemang bekräftas i vår empiri där de två minsta företagen med färre än 30 

medarbetare inte har något uttalat kompetensförsörjningsarbete överhuvudtaget. Informant 7 

säger att ”det är ju något man märker” när det kommer på tal om det finns något system för 

kompetensförsörjningsarbete och menar att det inte finns något behov av ett systematiskt 

kompetensförsörjningsarbete i deras lilla organisation, utan när kompetens saknas blir det 

uppenbart. 

Avslutningsvis vad gäller innebörden av kompetensförsörjning nämner ingen av 

informanterna verksamhetsmålen. Syftet med kompetensförsörjning är enligt majoriteten av 

forskarna inom ämnesområdet att nå de uppsatta verksamhetsmålen för organisationen 

(Anttila, 2001; Nilsson et al., 2011). Det är därför intressant att ingen av informanterna 

nämner verksamhetsmålen när de ombeds förklara vad kompetensförsörjning innebär för dem. 

Det är först när de får frågan om kompetensförsörjningen anpassas för att nå 

verksamhetsmålen som de säger att det är så, men ingen förklarar hur. På grund av studiens 

syfte uppmärksammas detta dock inte vidare i uppsatsen. 

4.1.2 Flexibilitet 

Som tidigare nämnts har även det andra huvudbegreppet, flexibilitet, en bred varierande 

betydelse bland våra informanter, något som uppmärksammades tidigt i intervjuprocessen. 

Den mest förekommande synen om vad flexibilitet betyder för informanterna verkar vara 

flexibilitet beträffande arbetstid och arbetsplats. Några av informanterna förklarar att de ser en 

flexibilitet i att medarbetarare i mindre utsträckning är låsta till att arbeta på en specifik plats 

och en specifik tid än tidigare. Nijp et al. (2016) skriver om NWW (New Ways of Working) 

som är ett nytt angreppssätt gällande arbetstid och arbetsplats som innebär att medarbetare 

kan jobba var och när de vill, inom förutbestämda ramar. NWW möjliggörs tack vare 

teknologin (Nijp et al., 2016). Många av organisationerna får anses arbeta inom ramarna för 

NWW då informanterna berättar om digitaliseringens effekter som möjliggjort att 

medarbetarna kan arbeta mer flexibelt gällande tid och plats, något som beskrivs som en ökad 

frihet.   

Empirin visar att alla organisationer utom en har flexibilitet vad gäller arbetstid i någon form, 

där medarbetarna själv kan styra tiden för arbetsdagen, så länge de arbetar sina åtta timmar. 

Många informanter berättar om det vanligast förekommande anställningsavtalet där det inte 
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utgår någon övertidsersättning, men medarbetarna har en veckas längre semester om året. 

Vidare styrs arbetstiden av individen inom ramen av en åttatimmars arbetsdag men ingen 

tidsrapport krävs. De flesta informanter talar om denna form av flexibel arbetstid som något 

som tas för givet på arbetsmarknaden idag, vilket informant 8 bekräftar och säger ” … jag 

skulle vilja säga att 90 % av akademikerna tror att man har flex när man kommer ut. Och det 

tycker jag är en självklarhet”. Med ”flex” menar informanten den form av flexibilitet i tid som 

i vardagligt tal benämns ”flextid”.     

Friheten som dessa flexibla arbetstider innebär, och som ofta tas förgivet, begränsas på vissa 

arbetsplatser på grund av att medarbetarna måste förhålla sig till öppettider eller kundmöten. 

Nijp et al. (2016) förklarar att NWW med dess fria arbetsformer kring när arbetet ska utföras, 

i vissa fall kan begränsas på grund av arbetets karaktär. Denna begränsning belyses av några 

informanter som berättar att medarbetare i somliga fall kan hindras i sin flexibilitet av de 

arbetsuppgifter som är karaktäristiska för branschen eller yrkesgruppen. Informant 9 som 

arbetar inom bankbranschen och har ett servicekontor styrs av öppettider och detsamma gäller 

informant 8 som också har kundbesök till viss del. Trots att vissa av organisationerna inte har 

uppenbara hinder såsom öppettider eller kundmöten erbjuds inte flextid för medarbetarna. 

Detta kan tänkas bero på att organisationerna är fast i gamla mönster sedan 

industrialiseringen. Då var arbetet knutet till fasta tider på en förutbestämd plats (Alvehus & 

Jensen, 2015). 

Det finns några organisationer som går steget längre med en ökad frihet i samband med 

flexibel arbetstid och arbetar utifrån något som kallas förtroendearbetstid. Informant 8 berättar 

att det innebär att medarbetaren helt själv får disponera sin arbetstid utan några regleringar, så 

länge arbetet blir gjort. Även för det här avtalet utgår ingen övertidsersättning. Informant 8 

uttrycker:  

Jag hoppas att … vi faktiskt kommer jobba utifrån det som jag själv jobbar under, vilket 

innebär förtroendearbetstid. Och det är faktiskt att du har ett uppdrag att utföra och om det 

kräver femtio timmar eller det kräver trettio, skitsamma. Du får samma lön. 

Informanten uttrycker en vilja att fler inom organisationen borde arbeta under 

förtroendearbetstid. Denna form av flexibla arbetstid förkommer även hos andra 

organisationer, och innebär en ännu större frihet än hos de organisationer som arbetar med 

”vanlig flextid”. 
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Ett annat sätt flexibiliteten visas i empirin är beträffande var arbetet ska utföras. Informant 6 

säger: ”Men just det här var arbetet ska utföras, alltså önskemål om flexibilitet i var man gör 

det. Jobba på tåg, jobba på fik, jobba hemma, alltså de här delarna. … På vissa håll så är det 

väldigt fritt.” Detta citat förtydligar att det finns en ökad efterfrågan kring var arbetet ska 

utföras. De nämnda begränsningar som finns beträffande flexibel arbetstid, beroende på 

arbetets karaktär, gäller även begränsningar kring plats. I citatet ovan då informant 6 uttalar 

att det är fritt på vissa håll, kan det återigen kopplas till att vissa yrkesgrupper och branscher 

styrs av regleringar kring öppettider eller kunder då medarbetarna måste vara på plats för att 

kunna utföra sitt arbete.   

Förutom arbetstid och arbetsplats framkom under intervjuerna även ett annat sätt flexibilitet 

synliggörs i organisationerna. Ett par av informanterna ser flexibilitet i form av en större 

otålighet idag genom att individer hela tiden vill vidare och därför stannar kortare tid på sin 

arbetsplats idag jämfört med tidigare. Informant 4 beskriver förändringen genom att säga:  

Alltså, om jag nu ska jämföra eftersom jag varit med så många herrans år i det här så märker 

man ju mycket större otålighet bland nya medarbetare idag … tidigare så har man varit 

beredd att ”ja, nu går jag in och jobbar som lagermedarbetare i ett visst antal år och sen kan 

jag vara beredd att förkovra mig och så komma vidare succesivt”. Men alltså nej, nu ”jag ska 

vidare - nu!” 

På ett liknande sätt beskriver Informant 9 otålighet med att ”man stannar kortare på sin 

arbetsplats, man vill byta och göra nånting nytt”. Tidigare under intervjun säger samma 

informant att på grund av digitaliseringen har ”hantverket” försvunnit från yrket som nu 

istället består av mer standardiserande och monotona arbetsuppgifter. Maitland & Thomson 

(2011) skriver att om arbetsgivare inte möter medarbetarnas krav finns det en risk att de söker 

sig efter annat. Vidare förklarar författarna att arbetsgivare inte längre kan ta för givet att 

medarbetare finner sig i att arbeta med icke-utmanande arbetsuppgifter. Uttalandena från 

informant 9 kan därför tolkas som att arbetsuppgifterna i denna organisation har blivit mindre 

utmanande och att digitaliseringen kan vara en anledning till den otålighet som upplevs då 

medarbetare söker sig vidare för att kunna utvecklas. 

 

4.2 Hur organisationer anpassar sin kompetensförsörjning till dagens flexibla 

arbetsmarknad 

Med grund i föregående del om hur de valda organisationerna beskriver de två 

huvudbegreppen, kan vi i denna del besvara studiens andra frågeställning. Detta genom att 
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redogöra för på vilka sätt organisationer anpassar sitt kompetensförsörjningsarbete till dagens 

flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Nyckeln till att en lyckad kompetensförsörjning är att 

anpassa sig till det som sker i omvärlden. Nedan presenteras därför hur de valda 

organisationerna arbetar för att möta de förändringar kring som uppstått de senaste åren, vilka 

till stor del har sin grund i globaliseringens och digitaliseringens effekter.  

4.2.1 En strävan efter flexibilitet i tid och plats 

Vår empiri visar nästan undantagslöst att organisationerna på ett eller annat sätt erbjuder 

flexibilitet i form av flexibel arbetstid och att det är något eftersträvansvärt. Även om det av i 

princip alla informanter anses självklart med flextid talar informant 7 ur ett annat perspektiv. 

Vi har sånt här åtta till fem jobb. Det är ju mycket här att man ska vara här åtta och man ska 

gå fem… Men jag tror att om vi ska kunna behålla våra yngre medarbetare och kanske hitta 

fler för att fylla på liksom, så är det nog viktigt att man kanske pushar lite för det. 

Uttalandet visar att det inte är en självklarhet inom alla organisationer att erbjuda flextid till 

sina medarbetare, men att det finns en vilja att införa det eftersom det tros vara till hjälp för att 

behålla och locka nya medarbetare. Några andra som är av samma synpunkt är Nijp et al. 

(2016) som skriver att det är attraktivt med flextid. Av dessa skäl bör ändå flextid uppfattas 

som något lockande, även om de organisationer som tillhandahåller det och ser det som 

självklart inte inser attraktionskraften i denna frihet.  

I citatet ovan använder informant 7 ordet ”yngre” för att beskriva de personer som skulle 

tycka att det är attraktivt med flextid, och får medhåll av informant 9 som är av en liknande 

åsikt. Några författare skriver just att den yngre generationen kräver en större flexibilitet 

gällande arbetstid än den äldre generationen (Pinzaru, Vatamanescu, Mitan, Savulescu, 

Vitelar, Noaghea & Balan, 2016). Dock visar den största delen av vår empiri att så är inte 

fallet, utan de flesta informanterna menar att flextid är självklart för många idag oavsett ålder. 

En av informanterna som talar om denna mest förekommande uppfattning är informant 1 som 

säger att flextid är självklart för den äldre generationen för att de har varit med om ett 

trendskifte och för den yngre för att de inte har varit med om något annat. Informant 1 

fortsätter:   

Så, jag tror att det har övergått att det inte är så jättestor skillnad just nu faktiskt. För jag tror 

att … företag som man kanske kommer ifrån när man kommer hit jobbar på liknande sätt 

oavsett då om du har en högre eller lägre medelålder liksom. 
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Citatet stärker det resonemang de flesta informanter har, det vill säga att krav på och 

utnyttjande av flextid inte beror på ålder utan snarare andra omständigheter såsom vilken 

organisation medarbetaren kommer ifrån, bransch och yrkesgrupp. En anledning till att 

organisationer uppfattar att yngre attraheras av och kräver mer flexibilitet kan vara att det är 

den grupp som uppmärksammas mest, eftersom det är den som söker arbete i större 

utsträckning jämfört med den äldre generationen.   

Ett liknande resonemang kring det som handlar om tid kan även föras gällande plats, då 

majoriteten av organisationerna även här erbjuder flexibilitet. Den visar sig i möjligheten att 

jobba hemifrån i viss utsträckning och detta är något samtliga informanter vill utveckla. 

Informant 1 talar om att detta är särskilt viktigt för pendlare som annars lägger mycket av sin 

fritid på att ta sig till och från jobbet. Precis som med flexibilitet beträffande tid uttalar ett 

fåtal informanter att det är de yngre medarbetarna som vill arbeta hemifrån, men majoriteten 

tycker återigen att det beror på andra faktorer. Informant 3 redogör för det genom att uttrycka:  

De som jobbar mycket hemma är kanske inte en åldersgrupp utan snarare en grupp som 

kommit hit från någon annanstans där det varit så. Men visst, det finns ju yngre grupper som 

tycker det är smidigt, men samtidigt även äldre. 

Informant 3 menar att det handlar om vilken organisation medarbetaren arbetat på tidigare och 

att ålder inte har någon betydelse vad gäller frågan om flexibilitet i form av plats. Informant 1 

har en likartad uppfattning men menar att det snarare beror på vilken bransch medarbetaren 

arbetat i tidigare.  

Både vad gäller tid och plats vill organisationer kunna erbjuda en större flexibilitet för sina 

medarbetare. Informanterna talar om åtgärder såsom utökning av hemmadagar för pendlare 

eller utökad flextid för barnfamiljer där föräldrar vill kunna hämta och lämna på förskolor när 

det passar. Frihet i var och när arbetet utförs ger möjlighet till work-life-balance som handlar 

om att kunna kombinera arbete och fritid. Det finns många positiva effekter av en god work-

life-balance, bland annat en hög produktivitet och nöjda och harmoniska medarbetare 

(Richert-Kazmierska & Stankiewicz, 2016). Samtidigt som det finns strävan efter flexibilitet 

bland de organisationer som inte har det i så hög grad idag, visar vår empiri att de 

organisationer som redan erbjuder det även talar om problematiken kring det. Informant 1 

uttrycker att ”det kan ju för vissa vara svårt att balansera upp det… liksom var går skillnaden 

mellan arbetstid och privatliv och man har oftast mejlen i telefonen och man tar telefonen med 

sig hem”. Citatet visar att även om flexibilitet kring arbetstid och arbetsplats i huvudsak anses 
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ha positiva aspekter så ser informanten svårigheter med det i form av att vissa medarbetare 

kan ha svårt att hitta en balans. Richert-Kazmierska & Stankiewicz (2016) beskriver att 

samtidigt som frihet i när och var man jobbar kan leda till balans, så kan det finnas svårigheter 

att uppnå den eftersom det kan vara problematiskt för medarbetare att dra gränser för när 

arbetsdagen börjar och slutar. I och med att många av informanterna är medvetna om 

problematiken kring work-life-balance men fortfarande erbjuder flexibilitet kan det tolkas 

som att de likt författarna ovan beskriver att det finns fler fördelar än nackdelar med att 

erbjuda det.  

Med grund i detta resonemang beträffande flexibilitet i när och var medarbetare arbetar, går 

det att applicera kompetensförsörjningsmodellen. För att attrahera och behålla värdefull 

kompetens måste organisationer kunna erbjuda denna frihet (Nijp et al., 2016). Aktiviteterna 

attrahera och behålla återfinns i kompetensförsörjningsmodellens in- respektive i-fas (Wallo, 

2014). Följaktigen går det att göra kopplingen att samtliga organisationer verkar medvetna om 

betydelsen av att erbjuda denna frihet eftersom det är något som eftersträvas och det blir ett 

sätt att anpassa sig till den flexibilitet som efterfrågas i arbetslivet och därigenom behålla och 

locka kompetens till organisationen. Dock menar vissa informanter att farorna med denna 

ökade frihet är överhängande. 

4.2.2 Intern rörlighet 

Vår empiri visar att arbetskraften idag uppfattas som otålig i form av att medarbetare hela 

tiden vill komma vidare och inte vara kvar på en och samma arbetsplats en längre period. För 

att förhindra att medarbetare försvinner från organisationerna på grund av otålighet förklarar 

flera informanter vikten av en intern rörlighet. En informant säger: ”Jag försöker ta så mycket 

internt som möjligt för att skapa lite karriärsvägar”. Detta uttalande kan tolkas som en vilja att 

möjliggöra en intern rörlighet inom organisationen. Wallo (2014) menar att det är viktigt att 

organisationer skapar möjligheter för karriärvägar inom organisationen såväl horisontalt som 

vertikalt för att kunna behålla medarbetare. Detta sätt att tala om karriärsvägar kan tolkas som 

en intern rörlighet och genom att organisationerna erbjuder det kan otåligheten kring att man 

hela tiden vill vidare minskas.  

Empirin visar vidare att flera av de större intervjuade organisationerna uppmuntrar till en hög 

intern rörlighet, men betonar även att det är upp till medarbetarna själva att visa att de vill 

utvecklas och ta sig vidare inom organisationen. Att uppmuntra till intern rörlighet verkar i 

några av organisationerna vara en skillnad mot tidigare då den egna enhetens intressen och 
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framgång prioriterades. Informant 4 menar att ”det är tidens gång att se en vinst i intern 

rörlighet, det ses som ett utbyte som alla vinner på och nu är vår organisation större och har 

möjlighet till det.” Här bekräftas att rörligheten ses som något positivt och att det möjliggörs 

då organisationer är stora, samt att vinster med intern rörlighet inte har setts tidigare. 

Informant 9 ser också intern rörlighet som något positivt och tillägger även att 

personalomsättning kan vara fördelaktigt.  

Sen kan jag tycka att det kan vara väldigt positivt när det blir lite personalomsättning för det 

kommer lite nya idéer och nya influenser, från andra kontor och andra branscher och det kan 

vara rätt berikande faktiskt. Och det är personer som vill vara här och som tycker att de tagit 

detta jobbet och vill jobba här. Och det är bra. 

Citatet kan tolkas som att den allmänna synen på personalomsättning är negativ, men att 

informant 9 upplevt de positiva sidorna av det. Detta resonemang kan kopplas till det faktum 

att personalomsättning historiskt sett framställs som något negativt och endast varit till 

ekonomiskt last för organisationer (Johansson & Johrén, 2007). Anledningen till den nyfunna 

optimismen kopplad till personalomsättning har förmodligen att göra med den allt mer 

föränderliga omvärlden. Med nya medarbetare kommer nya kompetenser, idéer och 

perspektiv vilket kan öka chanserna för organisationerna att hänga med i omvärldens 

utveckling. 

Genom att använda kompetensförsörjningsmodellen kan informanternas redogörelser delas 

till aktiviteterna i de olika faserna in, i och ut. Likt ovan beskrivet kan intern rörlighet minska 

den otålighet som finns i att medarbetare vill vidare i sin karriär och därför ses som ett sätt för 

organisationer att behålla medarbetare. Aktiviteten behålla går under i-fasen i 

kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 2014). Samtidigt som intern rörlighet kan leda till att 

kompetens blir kvar i organisationen kan det även fungera som ett sätt att attrahera ny 

kompetens. Aktiviteten attrahera ingår i kompetensförsörjningsmodellens in-fas (Wallo, 

2014). Genom att lyfta fram att organisationen erbjuder intern rörlighet vid annonsering i 

samband med rekrytering kan det leda till att fler blir lockade att söka sig till företaget och 

därför kan intern rörlighet även ses som en aktivitet som påverkar in-fasen. Ett annat sätt 

personalomsättning kan kopplas till in-fasen i kompetensförsörjningsmodellen är att 

omsättningen leder till att ny kompetens måste rekryteras, vilket i sin tur kan leda till nya 

idéer och att ny kompetens kommer in i organisationen. Vidare kan personalomsättning 

kopplas till ut-fasen i kompetensförsörjningsmodellen eftersom det kan ses som en 

avveckling. Enligt Wallo (2014) är avveckling en del av ut-fasen och berör vad som händer 
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när kompetens lämnar organisationen. Har en organisation en positiv inställning till 

personalomsättning innebär det rimligtvis mindre negativa känslor hos organisationen när en 

medarbetare väljer att lämna, och till följd av det finns det med sannolikhet välutformade 

rutiner för överlämnandet av kunskap som är en del i ut-fasen.  

4.2.3 Formell och informell utbildning 

Samtliga informanter berättar att organisationerna erbjuder kompetensutveckling genom 

någon sorts utbildning. De fem största intervjuade organisationerna erbjuder ett stort utbud av 

internutbildningar och vissa av dem har till och med egna ”skolor” där medarbetarna kan 

utbildas. Detta är något de mindre organisationerna inte har möjlighet till och utbildning där 

behöver oftast vara extern, vilket verkar resultera i färre utbildningstillfällen per anställd 

jämfört med de större organisationerna. Informanterna vars organisationer erbjuder 

internutbildningar säger att medarbetarna vanligtvis själv måste leta upp vilken utbildning de 

vill gå och sedan be sin chef om godkännande. Förutom formell utbildning framkommer det 

under intervjuerna att det också används andra medel i organisationernas 

kompetensutveckling, till exempel lärande på arbetsplatsen. Lärande på arbetsplatsen kan ses 

som en storts informell utbildning som innebär att medarbetare lär sig av varandra i det 

dagliga arbetet under tiden arbetsuppgifter utförs, vilket leder till att den tysta kunskap som 

finns inom organisationer kan spridas (Kock, 2010). Informant 9 säger:  

Och jobbar man nära varandra då kan man påvisa lite ”kolla du kan göra detta med denna 

kunden, du kan hjälpa den att spara till pensionen” eller ”här hade du kunnat ta över dessa 

lånen”. Så de som jobbar nära om de är duktiga på att vara nära de yngre människorna 

kommer de lära sig extremt mycket. Så rätt person bredvid rätt person. 

Det informanten beskriver här är ett tydligt exempel på hur lärande kan ske på arbetsplatsen i 

det dagliga arbetet. Dock benämner inte informanten det som lärande på arbetsplatsen och det 

finns inget som tyder på att arbetssättet skulle vara förankrat i organisationens strategiska 

kompetensförsörjningsarbete, samtidigt som det verkar noga genomtänkt. Antilla (2001) 

menar att det är vanligt förekommande att endast se formell utbildning som 

kompetensutveckling och att andra möjliga verktyg lätt glöms bort. Informantens uttalande 

visar just detta, en strategisk omedvetenhet från organisationen kring andra 

utvecklingsmetoder än formell utbildning. Som tur är har informanten i detta fall insett vikten 

av lärande på arbetsplatsen själv.    
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Att erbjuda utbildningar är en del av aktiviteten utveckla som går under i-fasen i 

kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 2014). Utbildning leder till att medarbetare kan 

kompetensutvecklas vilket kan minska den otålighet som tidigare redogjorts för. Således kan 

det leda till att organisationen behåller kompetensen inom organisationen. Behålla är en 

aktivitet i kompetensförsörjningsmodellens i-fas (Wallo, 2014).  Utbildningar som 

organisationerna erbjuder medarbetarna påverkar inte bara i-fasen utan också in-fasen då 

potentiella medarbetare ser att organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter och blir då 

förmodligen lockade att söka sig dit. På så sätt kommer även ny kompetens in i 

organisationen som annars kanske sökt sig någon annanstans.  

4.2.4 Vikten av medarbetarsamtal 

Empirin visar att samtliga organisationer har någon form av individuella medarbetarsamtal. 

Informant 3 berättar hur det fungerar i sin organisation. 

Det är cheferna som håller det och vi kräver att de ska ha ett om året, där de i förhållande till 

det ska sätta personliga mål. Sen ska de helst eller gärna ha några uppföljningssamtal under 

året för att se hur man ligger till. 

Uttalandet konstaterar att informanten ser vikten av medarbetarsamtal och medarbetarnas 

personliga utveckling och driver på cheferna till att inse det. Wallo (2014) beskriver att 

genom medarbetarsamtal kan önskemål framkomma kring framtida utvecklingsmöjligheter 

och utmaningar som motiverar kan upptäckas. En del av organisationerna har endast 

medarbetarsamtal en gång om året vilket kan orsaka att signaler kring missnöjdhet missas 

vilket kan leda till att medarbetare vill röra sig vidare. Därför är det vitalt att ha dessa samtal 

eller på andra sätt uppmärksamma de otåliga medarbetarnas önskemål för att se till att de 

stannar så att organisationen får behålla rätt kompetens. Vidare förklarar flertalet informanter 

att det är medarbetarnas ansvar att komma förberedda till dessa samtal och till exempel 

komma med förslag på hur kompetensutvecklingen kan se ut.   

För att kunna erbjuda intern rörlighet och utbildning måste organisationer vara medvetna om 

vilken riktning varje medarbetare är intresserade av att utvecklas åt. Medarbetarsamtalen blir 

ett sätt för organisationerna att uppmärksamma och utvärdera medarbetarna. Utvärdering av 

medarbetarna är en aktivitet som går under i-fasen i kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 

2014). Likt ovan beskrivits kan medarbetarsamtalen ge organisationen information om 

medarbetares utvecklingsmöjligheter samt se om de är på väg bort från organisationen. På så 
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sätt påverkar samtalen både i- och ut-fasen i kompetensförsörjningsmodellen. Det påverkar i-

fasen eftersom det kan leda till att kompetensen i organisationen utvecklas och det påverkar 

ut-fasen eftersom det kan leda till att medarbetare som var på väg bort möjligtvis väljer att 

stanna. 

4.2.5 En god arbetsmiljö 

Informanterna verkar vara överens om vilken påverkan arbetsmiljön har på att medarbetare 

kan trivas på jobbet. Informant 7 som arbetar på den minsta av de intervjuade 

organisationerna säger ”vi har en bra, trevlig arbetsmiljö och vi har alltså väldigt roligt 

tillsammans”. Eriksson och Forsberg (2003) beskriver hur en god arbetsmiljö kan bidra till att 

motivera och behålla medarbetare och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör ses som ett 

medel för kompetensförsörjning. Med tanke på att organisationen där informant 7 arbetar har 

en låg personalomsättning visar uttalandet att även en god arbetsmiljö kan motverka den 

otålighet som finns kring att individer idag i högre utsträckning väljer att byta arbetsplats. 

Trots att informantens lilla organisation inte kan erbjuda intern rörlighet och har begränsade 

utbildningsmöjligheter, synliggörs här att arbetsmiljö kan fungera som ett komplement som 

leder till att organisationen lyckas behålla kompetens.  

Förmågan att kunna behålla medarbetare är en viktig aktivitet under i-fasen i 

kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 2014). Genom att organisationen erbjuder en god 

arbetsmiljö påverkas både in- och i-fasen. In-fasen påverkas eftersom det kan leda till att ny 

kompetens attraheras eftersom potentiella nya medarbetare ser organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare. I-fasen påverkas då det kan leda till att medarbetare trivs och väljer att 

stanna i organisationen. En god arbetsmiljö kan även påverka ut-fasen till viss del eftersom 

risken att medarbetare vill lämna organisationen minimeras.  

4.2.6 Individualisering   

Utifrån vår empiri verkar den mest uppenbara skillnaden på arbetsmarknaden idag jämfört 

med tidigare vara en ökad betoning på individens eget ansvar. Detta synliggörs i alla de 

insatser organisationerna gör för att anpassa sin kompetensförsörjning till dagens flexibla 

arbetsmarknad. Informant 6 berättar om individualiseringen. 
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Jag skulle nog säga att det är en stor skillnad. Det är det egna ansvaret på medarbetaren själv 

att hänga med, och leta upp det som är nytt inom ens område och allt det där …. man kan 

inte sitta ner och förvänta sig bli serverad på samma sätt som tidigare. ”Ja, men nu är det 

dags för dig att gå den här utbildningen” och sådär. Nu handlar det väldigt mycket om 

individen själv och det egna ansvaret. 

I citatet ovan beskrivs det egna ansvaret i att medarbetaren själv måste ta ansvar för sin egen 

kompetensutveckling. Detta krav på individens eget ansvar syns i andra delar av empirin där 

bland annat medarbetaren själv får undersöka hur den ska utvecklas för att kunna göra en 

karriär inom organisationen. Vidare blir det i empirin tydligt att medarbetare i stor 

utsträckning själv ansvarar för att planera sitt arbete i fråga om tid och plats, i synnerhet de 

medarbetare som jobbar med förtroendearbetstid. I många fall har arbetsgivaren ingen koll på 

hur många timmar medarbetarna arbetar och såldes är det medarbetarna själva som måste 

sätta ett stopp vilket innebär ett ansvar i sig. Ytterligare ett sätt det egna ansvaret syns på är 

genom de medarbetarsamtal organisationerna har, där vanligtvis individen själv får sätta mål 

och även besluta över vilka insatser som krävs för att nå målen. Alvehus (2015) skriver att 

arbetslivets utveckling idag präglas av en allt mer långtgående individualisering. Vidare 

menar författarna Gillberg & Bergman (2013) att individualiseringen märks av genom att 

individen själv i högre grad ansvarar för sin egen framgång än tidigare. Onekligen stämmer 

båda dessa resonemang överens med det informanterna i studien uttrycker. 

Individualiseringen är uppenbar i samtliga organisationer, oavsett bransch eller storlek men är 

utvecklad i olika omfattning. Med grund i detta visas att med friheten följer även ett större 

ansvar. Vill medarbetare ha flexibla arbetstider och komma vidare i sin karriär måste de själv 

ansvara för det.  

4.2.7 En helhetsbild 

Vår empiri visar att organisationerna sätter in flera insatser för att anpassa sin 

kompetensförsörjning till den rådande flexibiliteten på dagens arbetsmarknad och arbetsliv. 

De insatser som redogjorts för i detta kapitel är flexibilitet i tid och plats, intern rörlighet, 

formell och informell utbildning, medarbetarsamtal samt en god arbetsmiljö. Samtliga av 

dessa insatser har först och främst handlat om organisationernas aktiviteter i 

kompetensförsörjningsmodellens i-fas, då i princip alla åtgärder mest naturligt placeras under 

aktiviteten behålla, som är en aktivitet i i-fasen. Trots detta finns det även klara kopplingar till 

de andra faserna in och ut.  
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Till att börja med leder alla insatser organisationerna sätter in för att behålla medarbetare 

under i-fasen till aktiviteten attrahera som återfinns i kompetensförsörjningsmodellens in-fas. 

Ett begrepp som blir aktuellt i samband med organisationers förmåga att attrahera arbetskraft 

är employer branding som handlar om att organisationer vill uppfattas som attraktiva 

arbetsgivare, genom att kommunicera hur framgångsrik organisationen är och därigenom 

locka potentiella nya medarbetare (Mihalcea, 2017). Följaktigen blir alla insatser 

organisationerna utför för att behålla medarbetare inte bara något som påverkar viljan att 

stanna kvar i organisationen utan även organisationernas förmåga att attrahera. I nästa steg 

leder attraktionen även till att rekryteringen av rätt arbetskraft underlättas och på så sätt får 

organisationen in rätt kompetens.  

Organisationernas försök att behålla sina medarbetare påverkar även ut-fasen i 

kompetensförsörjningsmodellen. Om arbetet med att behålla medarbetarna misslyckas och de 

istället väljer att lämna organisationen, påverkas ut-fasen omedelbart. Vidare påverkar 

medarbetarsamtalen som ingår i aktiviteten utvärdera under i-fasen eftersom 

medarbetarsamtalen kan visa på både behov av ny kompetens och vilken kompetens som 

riskerar att förloras. Till sist kan det informella lärandet under i-fasen påverka ut-fasen. Om 

organisationen har ett välutvecklat system och en organisationskultur som stödjer informellt 

lärande kan den individuella tysta kunskap som en medarbetare besitter, göras till 

organisatorisk kunskap, förutsatt att avvecklingen sker på ett bra sätt. Ovanstående 

resonemang visar hur samtliga faser i kompetensförsörjningsmodellen påverkar varandra och 

visar även på betydelsen av att se kompetensförsörjning som en helhet.  

I den första delen av analysen redogjordes för hur de intervjuade organisationerna beskriver 

kompetensförsörjning. I den andra delen av analysen har en argumentation förts kring hur 

organisationer arbetar för att anpassa sin kompetensförsörjning till den flexibla 

arbetsmarknaden. Det går att identifiera en tydlig motsägelse mellan hur informanterna 

beskriver kompetensförsörjning och hur organisationerna arbetar för att anpassa sin 

kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Vid beskrivandet av 

kompetensförsörjning fokuserar de flesta informanterna på rekryteringen. Däremot ligger 

organisationers fokus i själva anpassningsarbetet till flexibiliteten istället på vad som kan 

göras för att behålla kompetens. Rekrytering är en aktivitet under in-fasen och behålla är en 

aktivitet under i-fasen i kompetensförsörjningsmodellen (Wallo, 2014). Således ser 

organisationerna kompetensförsörjning på ett annat sätt än de i själva verket arbetar med det, 
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vilket blir problematiskt när organisationen ska planera för framtida insatser kring 

kompetensförsörjning.  
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5 Slutsatser och diskussion 

Detta avslutande kapitel inleds med en återblick av studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter redogörs för de slutsatser som kunnat dras utifrån studiens analys och därigenom kan 

syfte och frågeställningar besvaras. Avslutningsvis förs en diskussion om 

kompetensförsörjning och flexibilitet på dagens arbetsmarknad och i dagens arbetsliv i en 

bredare kontext och förslag ges på fortsatt forskning. 

5.1 Återblick av syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med 

kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv, genom att besvara de 

två frågeställningarna: 

- Hur beskriver HR-praktikerna begreppen kompetensförsörjning och flexibilitet? 

- Hur arbetar de valda organisationerna för att lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete 

på dagens flexibla arbetsmarknad? 

5.2 Slutsatser 

För att besvara den första frågeställningen om hur HR-praktikerna beskriver 

kompetensförsörjning och flexibilitet kan det till att börja med konstateras att kompetens som 

begrepp är problematiskt. Trots att samtliga informanter känner till begreppet 

kompetensförsörjning beskriver ingen av dem det på exakt samma sätt. Dessutom verkar 

värderingar spela en central roll i kompetensförsörjningsarbetet, trots att det är tveksamt om 

de kan definieras som kompetens. De övergripande gemensamma drag som går att identifiera 

i informanternas beskrivningar om kompetensförsörjning är att rätt kompetens ska vara på rätt 

plats och att det bör finnas ett framtidsfokus. Vidare kan det konstateras att 

kompetensförsörjning ses som skilda aktiviteter, där framförallt in-fasen i 

kompetensförsörjningsmodellen uppmärksammas, snarare än en helhet där de olika faserna 

påverkar varandra. Till sist är bristen av kompetensförsörjningens koppling till 

verksamhetsmålen i organisationerna slående. Vad gäller det andra begreppet, flexibilitet, är 

den mest förekommande innebörden för informanterna kopplat till frihet beträffande tid och 

plats. Det kan även konstateras att de flesta organisationerna i studien upplever en otålighet 

bland dagens arbetstagare som uttrycks i en vilja att utvecklas och komma vidare i sin karriär. 
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Avslutningsvis är det tydligt att uppfattningen av flexibilitet varierar beroende på vilken 

bransch organisationen befinner sig i och vilka yrkesgrupper som innefattas. 

För att besvara den andra frågeställningen om hur de valda organisationerna arbetar för att 

lyckas i sitt kompetensförsörjningsarbete kan det konstateras att organisationerna strävar efter 

en intern rörlighet för att kunna tillgodose medarbetarnas utvecklingsbehov. Här synliggörs en 

skillnad beroende på organisationernas storlek där de större organisationerna kan erbjuda 

denna rörlighet, något de mindre inte har möjlighet till på grund av begränsade karriärvägar. 

Därför har de större organisationerna i detta avseende lättare att behålla medarbetare inom 

organisationen. Dock framkommer det även att en god arbetsmiljö är ett annat verktyg för att 

behålla medarbetare som till och med kan väga upp bristande utvecklingsmöjligheter. Vidare 

erbjuder nästan uteslutande alla organisationerna någon form av frihet i när och var arbetet 

utförs. Dessutom tillhandahåller samtliga organisationer på ett eller annat sätt formell eller 

informell utbildning som kan betraktas som en form av kompetensutveckling. Som en följd av 

att erbjuda frihet, möjligheter till utveckling och en god arbetsmiljö kan organisationer behålla 

medarbetare, en aktivitet som återfinns i kompetensförsörjningsmodellens i-fas, men det leder 

även till en attraktivitet som lockar nya medarbetare vilket tillhör in-fasen. De svar som 

framkommit av den andra frågeställningen påvisar att organisationerna försöker anpassa sig 

genom att ge medarbetarna större frihet och med detta följer även ett större individuellt 

ansvar. Här tydliggörs en ökning av individualiseringen på dagens arbetsmarknad som syns i 

alla insatser organisationerna utför.  

5.3 Diskussion 

Synen på flexibilitet på dagens arbetsmarknad och arbetsliv hade naturligtvis sett annorlunda 

ut om den rådande ekonomiska situationen varit annorlunda. Det kan inte uteslutas, utan det 

kan nästintill antas, att högkonjunkturen som råder idag ligger till grund för den lättrörlighet 

som kännetecknar dagens arbetskraft. Om lågkonjunktur råder och arbetslösheten är hög 

hämmas troligtvis otåligheten och en större osäkerhet kring arbete skulle uppstå. Med detta 

sagt måste hänsyn tas till den globala ekonomin som en extern faktor och organisationer 

måste vara medvetna om konjunkturens inverkan på kompetensförsörjning, i detta fall 

gällande den rådande trenden med lättrörlig arbetskraft.  

Genom studien har den uppmärksamma läsaren kunnat utskönja den spänning som råder 

mellan den frihet som skapas av flexibilitet och det individuella ansvar som kommer med den. 
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Både arbetsgivare och arbetstagare vill ha flexibilitet men ibland med olika meningar och med 

konskevenser för den andra parten. Arbetsgivarna ger bilden av att vara tillmötesgående och 

anpassningsbara till sina medarbetars behov genom att erbjuda den frihet som efterfrågas. 

Arbetstagarna tar tacksamt emot friheten mot priset av ett större individuellt ansvar. Mot 

bakgrund i detta bör frågan ställas vem som egentligen tjänar på friheten. Hur många av de 

personer som arbetar under förtroendearbetstid arbetar endast 40 timmar i veckan? Vilket pris 

är medarbetare beredda att betala för sin frihet?   

Kanske är den mest intressanta upptäckten i studien att organisationerna, mer eller mindre 

medvetet, prioriterar värderingar före kompetens vid rekrytering. Med grund i detta kan det 

därför finnas belägg för att ifrågasätta kompetensförsörjningens relevans och existens. För om 

värderingar är det avgörande och inte kompetens - vad fyller då kompetensförsörjning för 

funktion? Och tvärtemot är det förvånansvärt att de organisationer som talar mycket om 

värderingar inte verkar ha något utarbetat system för att undersöka dessa. Frånvaron av ett 

system kring detta kan naturligtvis bero på svårigheter i att mäta dessa mjuka värden, men om 

värderingar nu har så stor betydelse, då borde det kanske trots alls vara en större del i 

rekryteringen. För att om värderingar inte får en rättvis chans i 

kompetensförsörjningsprocessen - vad fyller värderingar då för funktion? 

I framtida studier hade det därför varit intressant att se hur värderingar kan integreras i 

rekryteringsprocesserna och kompetensförsörjningsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Uppenbarligen utgör de en avgörande roll i många avseende, men medvetenheten av dess 

betydelse i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet lyser med sin frånvaro. Vidare finns 

det även utrymme för forskning kring om vad dagens och framtidens flexibla arbetsmarknad 

ställer för krav på chefer. För med en allt längre gående individualism där medarbetare 

förväntas leda sig själv, ha koll på sin egen arbetstid och tillgänglighet och således tar över de 

arbetsuppgifter som traditionellt sett tillhört chefsrollen – vad blir då chefens roll och har hen 

någon funktion överhuvudtaget? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

1. Presentation av oss och vår uppsats 

- Får vi spela in? 

- Du kommer att vara anonym 

- Kommer endast ha intervjun till vår uppsats 

- Berätta om uppbyggnaden av intervjun 

 

Allmänt 

1. Vad är din arbetstitel? 

2. Kan du beskriva er verksamhet? 

- Beskriv branschen 

- Organisationsform? 

3. Hur många anställda är ni? 

- Hur många anställda ansvarar du för? 

4. Hur länge har du jobbat inom yrket? 

5. Vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

 

Kompetensförsörjning 

1. Vad innebär kompetensförsörjning för dig/er verksamhet? 

2. Hur jobbar ni med kompetensförsörjning inom verksamheten? 

- Har ni någon strategi ni jobbar efter? 

- Gör ni någon analys på vilken kompetens som behövs? 

- Hur 

- Är ni styrda av ledningen? 

- Stämmer strategin överens med verksamhetens övergripande mål? 

 

Flexibilitet 

1. Vad innebär flexibilitet på arbetsmarknaden för dig/er verksamhet? 

- Olika anställningar 

- Bemanningsföretag/inhyrd personal 

- Arbetstid/arbetsplats 

- Byter arbetsplats oftare/anställningstid 

- Balans/fritid 

 

2. Vad innebär denna flexibilitet för er verksamhets kompetensförsörjning? 

- IN-fasen (Attrahera, rekrytera) 

- I-fasen (Introducera, utveckla, utvärdera, belöna, behålla) 

- UT-fasen (Avveckla, omställa, utvärdera)  
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- Ser ni det som positivt/negativt? 

Jämförelse med tidigare år 

1. Hur ser ert arbete ut med kompetensförsörjning idag jämfört med tidigare år? 

- Koppla till flexibilitet 

 

Tendenser & framtid 

1. Har ni några framtidsplaner för er kompetensförsörjning? 

2. Vad ser ni för utvecklingstendenser kring flexibilitet? 

- Hur ställer ni er till det? 

- Har ni någon strategi för att bemöta detta? 

 

Avslut 

1. Något du vill säga som vi inte frågat om? 

2. Återkomma om vi kommer på något annat 

3. Vill du att vi skickar arbetet? 

4. Tack! 

 

 


