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Sammanfattning 

Titel: Konsten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare – grunden till en 
varaktig konkurrensfördel?  

Seminariedatum: 04-06-2018 

Kurs: FEK19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 HP.  

Författare: Jennie Samberg, Julia Hellgren, Miriam Dalsjö 

Handledare: Devrim Göktepe-Hultén 

Nyckelord: RBV, SHRM, varaktig konkurrensfördel, humankapital, mobilitet 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar för att 
behålla sitt humankapital och hur ett aktivt arbete med Strategic Human 
Resource Management kan bidra till organisationens förmåga att uppnå 
varaktiga konkurrensfördelar enligt Resource Based View. 

Metod: En enfallsstudie av kvalitativ karaktär med abduktiv ansats. Det empiriska 
underlaget utgår från fallföretaget där datainsamlingen primärt består av 
semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes dels genom 
pattern-matching men även genom identifiering av nyckelord och teman 
utifrån studiens analysverktyg. 

Teoretiska 
perspektiv: 

Studien tar utgångspunkt i RBV som beskriver företags förmåga att erhålla 
varaktiga konkurrensfördelar. Studien ämnar att fokusera på humankapital 
som resurs, där RBV i flera fall bedöms bristfällig. Författarna har därför 
valt att komplettera RBV med SHRM, som förlängs med Employer 
Branding och Talent Management.  

Empiri: Kunskapsintensiva företag är högst beroende av att deras humankapital 
behålls inom företaget. Med en hög omsättningshastighet på personal i ett 
flertal av Sveriges största konsultföretag fann författarna det intressant att 
studera hur humankapitalet i ett kunskapsintensivt företag kan utgöra en 
källa till varaktiga konkurrensfördelar. Studien ämnar även att belysa 
företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla sin personal.  

Resultat: Studien kan påvisa att ett aktivt SHRM arbete kan bidra, men inte 
säkerställa humankapitalets förmåga att uppnå varaktiga 
konkurrensfördelar. 
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Abstract 

Title: The art to attract, develop and retain employees – a key for a sustainable 
competitive advantage? 

Seminar date: 04-06-2018 

Course:  FEK19, Degree Project Undergraduate level, Bachelor Strategic 
Management  

Authors: Jennie Samberg, Julia Hellgren, Miriam Dalsjö 

Advisor: Devrim Göktepe-Hultén 

Key words: RBV, SHRM, sustainable competitive advantage, human capital, mobility  

Purpose: This study aims to examine how an organization works to retain their 
human capital and how active work with Strategic Human Resource 
Management can contribute to the organisations ability to obtain sustained 
competitive advantage according to the Resource Based View. 

Methodology: A single case study of qualitative character on the case company where the 
main empirical collection consists of semi structured interviews. Data 
analysis was conducted through pattern matching but also by identifying 
keywords and themes based on the study's analytical tool. 

Theoretical 
perspectives: 

The report is based on RBV theory, which describes a company's ability to 
obtain a sustainable competitive advantage. The study aims to focus on the 
resource, human capital, where RBV is in many cases could considered to 
be inadequate.The authors have therefore chosen to supplement RBV with 
SHRM, extended by Employer Branding and Talent Management. 

Empirical 
foundation: 

Knowledge-intensive companies are highly dependent on retaining their 
human capital. With a high turnover rate of staff in several of Sweden's 
largest consulting companies, the authors found it interesting to study how 
human capital in a knowledge-intensive company could obatin a sustainable 
competitive advantage. The study also aims to highlight the company's 
ability to attract, develop and retain its employees. 

Conclusions: The study can show that active work with SHRM can contribute, but not 
ensure the ability for human capital to achieve sustainable competitive 
advantage. 
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1. Inledning 
______________________________________________________________________________ 

I studiens inledande avsnitt presenteras den praktiska och teoretiska bakgrunden som legat till 

grund för studien. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställning.……..…………….. 

______________________________________________________________________________ 

1.1 Praktisk och teoretisk bakgrund 

“You don’t build the business, you build people, and then the people build the business“ 

― Zig Ziglar (Johansson, 2017: 5) 

Den mänskliga förmågan och dess kunskap är för många företag en avgörande resurs, inte minst 

för kunskapsintensiva företag. Eftersom framgången för kunskapsintensiva företag är beroende 

av de anställdas kunskaper är det av yttersta vikt att hantera humankapitalet som den värdefulla 

resurs den faktiskt är, då resursen kan utgöra en källa för konkurrensfördelar. The Resource 

Based View, RBV, är en omnämnd teori inom Strategic Management, där Barney (1991) menar 

att en resurs måste uppfylla vissa kriterier för att anses erhålla varaktiga konkurrensfördelar. 

Teorin utgår från att ett företag, genom sina olika resurser, kan uppnå konkurrensfördelar och 

skapa ett högre värde gentemot konkurrenterna (Barney, 1991). Humankapital är en av tre 

kategorier som Barney (1991) delar in ett företags resurser i. Vidare menar teorin att resurser 

måste uppfylla fyra kriterier för att anses vara konkurrenskraftiga och presenterar i VRIN-

ramverket att en resurs ska vara värdefull, unik, icke imiterbar och icke utbytbar (Barney, 1991). 

Utöver detta måste resurserna vara immobila och heterogena för att erhålla konkurrensfördelar 

som är varaktiga (Barney, 1991). Heterogena resurser innebär att resurserna skiljer sig åt, medan 

immobila resurser innebär att resurserna inte kan flyttas mellan de olika företagen (Barney, 

1991).  
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Då humankapitalet består av människors kunskaper och färdigheter är resursen i grunden mobil 

och endast kortsiktigt bunden till arbetsgivaren genom kontrakt. Följaktligen finns det inte någon 

specifik förankring som binder en arbetstagare till en specifik arbetsgivare under en längre 

period. Detta resonemang förtydligas av Wright, McMahan och McWilliams (1994) som i sin 

artikel argumenterar för att humankapital i stor utsträckning är mobilt, samtidigt som de menar 

att det därmed föreligger risker för organisationer. Detta då det är enkelt för en anställd att byta 

arbetsplats men även då mobilitet bidrar till konkurrenternas förmåga att imitera 

konkurrensfördelar genom att själva rekrytera till sig personalen i fråga. Barney (1991) menar att 

organisationens förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar främst styrs av organisationens 

interna verksamhet och bearbetning av resurser.  

 

Humankapitalet är för många företag den viktigaste resursen och flera företag understryker detta 

i sin årsredovisningar (Barney & Wright, 1997). Humankapitalet hanteras i majoriteten av 

företag genom traditionellt Human Resource Management arbete, HRM, och det blir allt 

vanligare att en arbetstagare kräver mer än skälig ersättning för sitt arbete (Pinnington & 

Edwards, 2000). Förutom att bli lika behandlad på en arbetsplats söker arbetstagaren bland annat 

arbetstillfredsställelse, utmaning och utveckling, vilket sätter press på arbetsgivarna (Pinnington 

& Edwards, 2000). HRM är därför ett rekommenderat sätt att arbeta för att möta förväntningar 

hos medarbetarna och för att på ett mer effektivt sätt hantera anställda i en organisation 

(Pinnington & Edwards, 2000). En förlängning på HRM är Strategic Human Resource 

Management, SHRM, där man till skillnad från HRM innefattar hela organisationen och arbetar 

på ett strategiskt och långsiktigt sätt (Kramar, 2014; Becton & Schraeder, 2009). Det leder 

författarna vidare till en önskan att undersöka om en ökad grad av aktivt arbete med SHRM inom 
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organisationen kan tänkas minska humankapitalets mobilitetsmöjligheter och om det är ett 

effektivt sätt att arbete för att behålla personal inom organisationen. SHRM-teorin kan således 

tänkas komplettera och förklara hur ett företag kan arbeta för att upprätthålla varaktiga 

konkurrensfördelar enligt Barneys kriterier. Förutom arbete för att behålla personal är det av stor 

vikt att undersöka hur ett företag arbetar med att attrahera samt utveckla personal inom 

organisationen då humankapitalet inte skulle existera inom en organisation utan dessa 

beståndsdelar. Därmed är Employer Branding och Talent Management ytterligare två grenar som 

författarna anser intressanta för studien och som presenteras mer nedan.  

 

Bland kunskapsintensiva företag i Sverige fann författarna att personalomsättningen bland de 

stora konsult- och revisionsbolagen någorlunda hög i förhållande till andra branscher. Då 

medarbetarna är avgörande resurser för dessa företag för finns det många skäl varför det är 

intressant att studera personalomsättningen. Fallföretaget, ett välkänt kunskapsintensivt företag 

inom rådgivnings- och revisionsbranschen, skriver i den senaste årsredovisningen att företaget 

har en personalomsättning på 18 procent, vilket är en ökning från föregående år (Fallföretaget, 

2017). VD för Fallföretaget, nämner under en intervju med Revisionsvärlden; “Det är en hög 

men hanterbar siffra” (Hammarström, 2017). Detta väckte intresse hos författarna att närmare 

studera hur fallföretaget hanterar deras humankapital samt om deras arbete kan leda till att 

företaget uppnår varaktiga konkurrensfördelar.   
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar för att behålla sitt humankapital 

och hur ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management kan bidra till 

organisationens förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar enligt Resource Based View. 

 

Figur 1 - Utgångspunkt för studiens frågeställning och syfte 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kan ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management bidra till humankapitalets 

förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar? 

 

  

  

 

Humankapital 

SHRM 

Varaktiga 
konkurrensfördelar 
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2. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________________ 
Följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för arbetet. 

Inledningsvis presenteras RBV vilket följs av SHRM, vilket vidare förlängs av Talent 

Management och Employer Branding. Avslutningsvis sammanfattas avsnittet i ett teoretiskt 

analysverktyg. 

______________________________________________________________________________ 

2.1 RBV 

Det resursbaserade synsättet, RBV, utgår från att företag kan skaffa sig konkurrenskraftiga 

resurser genom att implementera strategier internt i organisationen (Barney, 1991). Vidare menar 

Barney (1991) att implementeringen av interna strategier gör att organisationer drar nytta av 

deras styrkor, undviker svagheter, utnyttjar möjligheter samtidigt som de neutraliserar externa 

hot. För att ett företag ska uppnå hög effektivitet och möjliggöra en utveckling kring dess 

förbättringsområden krävs det att företaget ständigt utvecklar och implementerar olika strategier 

(Barney, 1991). Barney (1991) beskriver i sin artikel att ett företags resurser inkluderar bland 

annat dess samtliga tillgångar, kapabiliteter, organisatoriska processer, tillgång på information 

och kunskap. Vidare delar Barney (1991) upp företagets resurser i tre olika kategorier; 

organisatoriskt kapital, fysiskt kapital och humankapital. Organisatoriskt kapital inkluderar 

företagets formella och informella planering, kontrollering, koordinationssystem, 

rapporteringssystem samt informella relationer mellan olika grupper i företaget, men även 

gentemot dess miljö (Barney, 1991). Teknologi, geografisk position, anläggning, utrustning och 

tillgång till råmaterial ingår i det fysiska kapitalet (Barney, 1991). Den sistnämnda kategorin, 

humankapital, berör enligt Barney (1991) områden som individens utbildning, erfarenhet och 



 

 

11 

intelligens. Det är även denna resurs studien vidare kommer att lägga sitt fokus på. Vilka resurser 

som kan utgöra konkurrensfördelar varierar från företag till företag samt mellan olika branscher 

(Barney, 1991).  

 

För att en resurs skall anses konkurrenskraftig menar förespråkare till teorin att resursen ska vara 

värdeskapande samtidigt som resursen inte ska kunna implementeras hos någon nuvarande eller 

potentiell konkurrent (Barney, 1991). Gällande humankapital föreligger enligt Barney och 

Wright (1997) två olika skillnader; allmänna och företagsspecifika kunskaper. De allmänna 

kunskaperna är färdigheter hos individer som även kan användas i flera olika företag. Därmed 

menar Barney och Wright (1997) att ingen specefik fördel ges i förhållande till konkurrenter av 

att ha personal som innehar dessa allmänna kunskaper eftersom konkurrenterna själva kan 

förvärva anställda med denna typ av allmän kunskap. Barney och Wright (1997) argumenterar 

därför att företagsspecifik kunskap leder till konkurrensfördel eftersom det endast kan generera 

värde till det specifika företaget. Barney och Wright (1997) beskriver företagsspecifika 

kunskaper som till exempel användning av specialanpassad teknik, interna rutiner och policys. 

Detta bidrar vanligtvis inte något värde i något annat företag vilket således skapar en 

inlåsningseffekt som minskar mobiliteten hos de anställda (Barney & Wright, 1997). Vidare 

understryker Barney och Wright (1997) att företag inte endast bör lägga fokus på de 

företagsspecifika kunskaperna utan även investera i de allmänna kunskaperna för att behålla sin 

konkurrenskraftiga position på marknaden. Detta exemplifieras genom att utbilda och säkerställa 

utveckling hos de anställda utifrån de marknadsmässiga förhållandena. Om företag bortser från 

detta i för stor utsträckning förekommer en stor risk att de anställda väljer att lämna 

arbetsplatsen, vilket även kan försvåra företags förmåga att attrahera nya medarbetare (Barney & 
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Wright, 1997). För att uppnå optimalt resultat bör företag enligt Barney och Wright (1997) 

investera i såväl allmänna kunskaper hos de anställda som företagsspecifika kunskaper. 

 

Heterogenitet och immobilitet är två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en resurs 

skall klassificeras som en varaktig konkurrensfördel (Barney, 1991). Med heterogenitet menar 

Barney (1991) att nuvarande eller potentiella konkurrenter vid samma tidpunkt inte kan 

implementera eller imitera en liknande värdeskapande strategi och därmed dra nytta av 

fördelarna. Resursen måste vara skiljaktig vilket gör att fördelningen av resurser skiljer sig åt 

bland olika organisationer (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2013). Vidare menar 

Besanko et al. (2013) att en resurs som är immobil innebär den inte kan sälja sig själv till högst 

budgivare vilket gör att resursen inte kan innehas av annan aktör på marknaden till samma höga 

värde. Humankapitalets mobilitet berör även Wright et al. (1994) i sin artikel där han menar att 

hög mobilitet förenklar för konkurrenter att imitera resursen. Vidare beskriver Wright et al. 

(1994) en resurs som mobil om ett företag enkelt kan rekrytera över anställda från konkurrerande 

företag. Förespråkarna till RBV argumenterar dock för att humankapital inte är så mobilt som det 

kan tänkas, vilket beror på de risker som föreligger i mobiliteten (Campbell, Coff & 

Kryschynski, 2012). Vidare menar Campbell et al. (2012) att risken främst beror två orsaker; 

asymmetrisk information mellan den anställde och företaget samt mobilitetskostnader. Den 

asymmetriska informationen uppstår enligt Campbell et al. (2012) på grund av osäkerheter 

angående vilka kunskaper och expertiser den anställde besitter samt individens förmåga att 

anpassa sig efter företagskulturen som existerar inom organisationen. För att minska dessa 

osäkerheter görs gedigna bedömningar genom intervjuprocesser där företaget kan säkerställa 

expertis och kunskap utifrån individens nivå och bredd på utbildning (Campbell et al., 2012). 
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Mobilitetskostnader beskriver Campbell et al. (2012) som kostnader som uppstår i samband med 

att en individ söker efter nytt jobb, förhandlingar med nuvarande arbetsgivare samt faktiska 

kostnader i samband med byte av arbetsplats. Campbell et al. (2012) menar att anställda i största 

mån vill undvika dessa kostnader, vilket innebär att de blir mer immobila och därmed svårare att 

imitera.  

 

För att resursen ska uppnå varaktiga konkurrensfördelar måste resursen, förutom att vara 

heterogen och immobil, dessutom uppfylla fyra kriterier; värdefull, sällsynt, icke imiterbar och 

icke substituerbar (Wright, 1994). Dessa kriterier benämns av Barney (1991) VRIN utifrån den 

engelska beteckningen; valuable, rare, imperfectly imitable, non-substitutable. Wright et al. 

(1994) presenterar nedan humankapitalet utifrån de ovan nämnda kriterier.  

 

2.1.1 Värdefullt humankapital 

Wright et al. (1994) menar att humankapital är heterogent samt att det föreligger skillnader i 

kunskap och expertis mellan företag och de anställda. Detta innebär, enligt Wright et al. (1994), 

att rätt människor måste befinna sig i rätt organisation för att humankapitalet ska anses 

värdefullt. Ett företag kan således skapa värde gentemot konkurrenter genom investeringar i sitt 

humankapital. Ytterligare skillnader föreligger när det kommer till vad de olika arbetsgivarna 

söker hos de anställda, vilket innebär att det efterfrågade humankapitalet kan vara heterogent och 

värdefullt för respektive företag (Wright et al., 1994). 
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2.1.2 Sällsynt humankapital 

Humankapital kan ses som unikt utifrån den kognitiva förmågan, vilket skiljer sig mellan 

individer (Wright et al., 1994). De individer som innehar en högre kognitiv förmåga i sitt arbete 

kan i sin tur skapa ett högre värde i ett företag (Wright et al., 1994). Vidare menar Wright et al. 

(1994) att det endast finns en liten mängd människor med hög kognitiv förmåga, eftersom den 

kognitiva förmågan bedöms normalfördelad i samhället. Därmed är den höga nivån begränsad, 

vilket menar att ett företag kan skapa värde med sitt humankapital på bekostnad av andra företag 

som går miste om detta kapital (Wright et al., 1994). Förutsatt detta, innehar företag med en hög 

genomsnittlig kognitiv förmåga hos deras anställda, ett humankapital som kan generera mer 

värde än dess konkurrenter (Wright et al., 1994). Vidare konstaterar Wright et al (1994) att det 

finns ett starkt positivt samband med hög kognitiv förmåga och hög prestation, vilket gynnar 

företagen som bitter just denna typ av humankapital. 

 

2.1.3 Icke imiterbart humankapital 

För att konkurrenter ska kunna imitera ett företags humankapital krävs det att företaget kan 

identifiera vad det är som ger konkurrensfördel samt att orsaken till denna är möjlig att imitera 

(Wright et al., 1994). Utöver detta menar Wright et al. (1994) att konkurrenterna även måste 

kunna identifiera de omständigheterna som medkommer vid en eventuell imitation. Barney 

(1991) definierar resursen på ett liknande sätt men definierar den istället utifrån tre begrepp; unik 

historia, kausal tvetydighet och social komplexitet. Om företag, på grund av dess unika historia, 

lyckas skapa värdefulla och sällsynta resurser kan de enligt Barney (1991) använda dem genom 

att implementera olika strategier som skapar värde för organisationen. Vidare menar även 

Barney (1991) att ett företag som lyckats skapa en unik och värdefull företagskultur i tidigt 
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stadie ofta drar nytta av detta och således kan skapa sig en konkurrensfördel i förhållande till 

andra företag. Med kausal tvetydighet menar Barney (1991) att det kan föreligga vissa 

osäkerheter kring vilka aktiviteter och handlingar som ligger till grund för ett företags framgång 

och som utgör konkurrensfördelen. För att ett företag ska ha en varaktig konkurrensfördel på 

grund av kausal tvetydighet krävs det att inga andra företag förstår vad som utgör källan till 

konkurrensfördelar och vidare kan även företaget själva vara ovetandes om vad som ligger till 

grund (Barney, 1991). Social komplexitet benämner Barney (1991) innefatta bland annat 

företagskultur, rykte hos kunder och leverantörer samt interna och externa relationer, vilket kan 

till skillnad från kausal tvetydighet vara enkelt att identifiera men desto svårare att imitera. 

 

2.1.4 Icke substituerbart humankapital 

Humankapitalet som resurs måste även uppnå de sistnämnda kriteriet, icke substituerbar, för att 

vara en varaktig konkurrensfördel (Barney, 1991). Barney (1991) understryker vikten av att ha 

resurser som inte är utbytbara och således inte kan skapa värde hos företagets konkurrenter. 

Vidare berättar Barney (1991) att ett företag kan tappa sin konkurrensfördel om ett annat eller 

flera företag på marknaden innehar samma resurs. Barney grundar icke substituerbarhet utifrån 

två koncept. Utifrån det första konceptet menar Barney (1991) att det föreligger svårigheter i att 

imitera de exakta resurser för företagets konkurrenter. Inom humankapital och ersättning i 

personal förekommer en hel del komplexitet då alla individer är olika och besitter olika typer av 

kompetenser och erfarenheter (Barney, 1991). Utifrån det andra konceptet beskriver Barney 

(1991) att konkurrerande företag kan använda andra resurser för att uppnå motsvarande resultat. 

Därmed kan konkurrensfördelar uppstå hos ett annat företag genom att använda sig av 

strategiska substitut (Barney, 1991). 
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Vad som kan ifrågasättas är huruvida en konkurrensfördel kan vara varaktig för all framtid med 

tanke på de nya aktörer som ständigt dyker upp på marknaden. Hur länge en varaktig 

konkurrensfördel existerar är ett fortsatt forskningsområde, idag refererar en del forskare detta 

till en lång kalenderperiod (Jacobsen, 1988).  

 

 

Figur 2 - Relationen mellan resursens beståndsdelar för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar 

(Barney, 1991: 112).  

 

2.2 Strategic Human Resource Management  

Som tidigare benämnt delar Barney (1991) upp resurser i tre kategorier, varav humankapital är 

studiens fokus. Eftersom humankapital innefattar hög grad av komplexitet, har författarna 

följaktligen valt att komplettera The Resource Based View med Strategic Human Resource 

Management för att undersöka resursens förmåga att uppfylla kriterierna för en varaktig 

konkurrensfördel.  
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Organisationer befinner sig i dagsläget i osäkra och snabbt föränderliga miljöer vilket kräver ett 

mer övergripande strategiarbete kring hantering av medarbetare (Azmi, 2011). Under 1980-talet 

utvecklades därför SHRM som en förlängning på HRM (Kramar, 2014). Vidare understryker 

Kramar (2014) att utvecklingen innebar ett skiftat fokus från en individnivå till en mer 

övergripande strategisk nivå av HRM. Wright och McMahan (1992) definierar SHRM som 

ihopsatta serier av aktiviteter menade och planerade för de anställdas utveckling för att uppnå 

organisationens mål utifrån ett strategiskt perspektiv. Vidare poängterar forskarna att den största 

skillnaden mellan den traditionella och strategiska versionen av HRM är att SHRM berör hela 

organisationen, det vill säga ett skiftat fokus från mikro- till makroperspektiv (Wright & 

McMahan, 1992). Vidare understryker Becton och Schraeder (2009) skillnaden i kort- och 

långsiktighet mellan HRM och SHRM. Inom HRM läggs ett större fokus på kortsiktigt arbete 

och lösningar inom organisationen medan SHRM arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv där 

olika strategier implementeras i företaget för att nå de organisatoriska målen (Becton & 

Schraeder, 2009). Becton och Schraeder (2009) menar att de primära områdena som berörs med 

ett mer strategiskt HR-arbete är transformationer och innovation inom bland annat strategi, 

utbildning, kultur, ledarskapsutveckling. Vidare understryker förespråkare inom SHRM vikten 

av att arbeta utifrån långvariga strategiska beslut snarare än att tillämpa snabba och kortsiktiga 

lösningar (Becton & Schraeder, 2009). För att uppnå ett aktivt och effektivt SHRM arbete 

förklarar Becton och Schraeder (2009) att det krävs ett annat tankesätt från organisationens HR-

funktion än tidigare. Genom att agera utifrån ett konsultperspektiv med fokus på både de 

organisatoriska transformationerna samt de dagliga transaktionerna förenklas arbetet utifrån ett 

strategisk perspektiv (Becton & Schraeder, 2009). Vidare beskriver Becton och Schraeder (2009) 

att det är av stor vikt för organisationer att utifrån ett SHRM perspektiv få HR-funktionen att 
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stötta de seniora inom företaget genom att verka som problemlösare, hantera konflikter, coacha 

och inneha övergripande organisatoriska kunskaper. Detta innebär att företagen blir mer flexibla 

och möter förändringar som sker på marknaden (Becton & Schraeder, 2009). Ett arbete med 

SHRM kräver att organisationer ständigt experimenterar och vågar prova nya metoder, vilket 

också innebär en högre risk än om de redan förlitar sig på redan prövade tillvägagångssätt 

(Becton & Schraeder, 2009). En sammanställning av skillnader mellan HRM och SHRM 

presenteras nedan i tabell 1. 

 

Nyckelfrågor HRM SHRM 

Grundläggande 
tankesätt 

Transaktion 
Upprätthållande 

Transformation 
Konsultande 

Syn på 
organisationen 

Mikro Makro 

Tidsaspekt Kortsiktigt, omedelbara behov Medel- och långsiktigt, nuvarande 
och framtida behov 

Process och resultat Fokus på processen 
Fokus kontroll 

Fokus på resultaten 
Fokus innovation 

Risk Låg 
Förlitar sig på prövande metoder 

Hög 
Provar nya metoder 

Arbete kring 
förändringar 

Icke flexibelt Flexibelt 

HR system Rutiner, fastställda program i form 
av traditionella utbildningar 

Adaptiva och innovativa program 
för att möta framtida behov  

Primärt fokus i 
dagliga arbetet 

Rekrytering/urval, utbildning, 
arbetsförhållanden, kompensationer 

Förändring, innovation, strategi, 
kunskap, kultur, talent 
management, ledarskapsutveckling 

 

Tabell 1 - Skillnader mellan HRM och SHRM (Becton & Schraeder, 2009: 13) 
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Organisationer tenderar att bli mer decentraliserade vid implementering av SHRM då detta ger 

större utrymme för mellancheferna att ta större ansvar samtidigt som de blir mer involverade i 

det dagliga HR-arbetet (Azmi, 2011). I takt med att mellancheferna blir mer involverade och får 

ta ett större ansvar i HR-processen resulterar det i att HR-arbetet får en mer betydande roll inom 

större delar av organisationer (Sheehan, 2005). Vidare beskriver Sheehan (2005) att 

implementering av SHRM berör samtliga avdelningar inom organisationen vilket bidrar till att 

HR blir mer delaktiga kring beslutsfattande inom organisationer på en både strategisk och 

operativ nivå. Vid implementering av SHRM kopplas olika strategier och praktiska metoder ihop 

för att på ett mer strategiskt sätt hantera personalen och få dem att uppnå olika resultat (Kramar, 

2014). Enligt SHRM ligger fokuset på de organisatoriska resultaten där framförallt de finansiella 

och marknadsmässiga resultaten är av störst vikt (Kramar, 2014).  

 

2.2.1 Fördelar med SHRM 

Idag förekommer det ett ökat intresse i att arbeta med SHRM i organisationer och det diskuteras 

huruvida SHRM kan vara en bidragande faktor till mer hållbara organisationer i framtiden 

(Kramar, 2014). Kramar (2014) beskriver vidare att det även har påvisats en koppling mellan 

effektivt SHRM arbete och förbättrade prestationer i organisationer. Företag som arbetar med 

SHRM har även påvisats ha enklare att anpassa sig efter snabba förändringar, både nationellt och 

internationellt, vilket gör dem mer flexibla som organisation (Becton & Schraeder, 2009). De 

organisationer som implementerar SHRM i sitt dagliga arbete och lägger större tyngd i de 

mänskliga resurserna har enligt Baker (1999) fördelar i form av; 
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➢ Ökade prestationer 

➢ Ökad innovation och problemlösningar 

➢ Hög kostnadseffektivitet 

➢ Låg personalomsättning, frånvaro och klagomål 

 

Baker (1999) beskriver ytterligare fördelar med implementering av ett starkt SHRM arbete kring 

förändring bland attityd och beteende hos medarbetarna (Baker, 1999). Medarbetarna tenderar att 

få en ökad positivitet och motivation, vilket i sin tur kan leda till ökad lojalitet till arbetsgivaren 

vilket gör organisationen konkurrenskraftig (Baker, 1999). SHRM har enligt Baker (1999), 

utöver det övergripande helhetstänket, en stort tyngdpunkt i etiska frågor vilket kan influera 

organisations strategier och ge indirekta fördelar. Ett exempel på etiska frågor som många 

företag anammat i deras företagsstrategi utifrån SHRM är det miljömässiga och hållbara 

perspektiv (Baker, 1999). För att ha rätt förutsättningar vid implementering av SHRM krävs det 

att organisationen identifierar sina kärnkompetenser och ständigt arbetar med att utveckla dessa 

(Mueller, 1996). Vidare beskriver Mueller (1996) att för att SHRM ska fungera så effektivt som 

möjligt krävs det att organisationen arbetar med informell kunskap, integrerar det i den daglig 

verksamheten samt har ett öppet förhållningssätt när lägesrapportering och förbättringspotential 

från lägre instanser. 

 

2.2.2 Kritiskt perspektiv 

Att rent praktiskt implementera SHRM i ett företags dagliga arbete innefattar en hel del 

svårigheter (Kramar, 2014). Kramar (2014) beskriver svårigheterna som bland annat brister i 

hänsynstagande till olika intressenters krav i implementeringsarbetet, otillräcklig insyn samt brist 
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i fullständig förståelse för samtliga i organisationen. Kramar (2014) anser även att utövandet av 

teorin kan vara bristfällig, då företag i större utsträckning prioriterar de finansiella resultaten före 

SHRM-arbete för att bemöta organisationens intressenter. Baker (1999) lyfter komplexiteten i att 

matcha de långsiktiga strategierna med de kortsiktiga incitamenten. Ett exempel på detta kan 

vara när en organisation tvingas avskeda anställda för att dra ner på kostnaderna, vilket bidrar till 

att de långsiktiga strategierna i SHRM-arbetet förbises (Baker, 1999). Vidare beskriver Baker 

(1999) att det föreligger en hel del svårigheter kring bland annat kulturella och politiska 

angelägenheter då individer har olika tankesätt och relationer vilket kan försvåra 

utvecklingsarbetet av SHRM inom en organisation. Baker (1999) ifrågasätter även kopplingen 

mellan förbättrade prestationer som en följd av SHRM arbete, med argument att det finns relativt 

få bevis som bekräftar detta sambandet. Collings och Wood (2009) belyser kritiken om att 

metoderna kring ett SHRM-arbete ofta kan ses som alltför ytliga, ha flera olika dimensioner och 

kan vara svåra att förstå sig på. Det lyfts även kritik kring mätsvårigheter i ett SHRM-arbetet där 

Collings och Wood (2009) nämner framförallt tre aspekter; avsaknad av realisering i 

implemeteringsarbetet, risk att de anställdas intressen förbises och att det ofta ägnas för lite tid åt 

arbetet kring förändringar. Slutligen belyser Collings och Wood (2009) problematiken med 

tidsfördröjningen från det att en strategi utvecklas och implementeras till att resultat kan 

observeras.  

 

2.3 Talent Management 

Stahl, Björkman, Farndale, Morris, Paauwe och Stiles (2007) menar att Talent Management 

innefattar en organisations förmåga att attrahera, välja ut, utveckla men även att behålla sina 

medarbetare. Utifrån denna bredare definition kan man spåra Talent Management till HRM 
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(Festing & Schäfer, 2014). Utmaningen att hitta och behålla talanger har aldrig varit svårare men 

är av ytterst vikt för att företag skall bli konkurrenskraftiga (Siegfried, 2008).  

 

Collings och Mellahi (2009) definierar begreppet Talent Management som aktiviteter och 

processer som systematiskt identifierar nyckelpersoner som på olika sätt bidrar till företagets 

förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördel, en definition som författarna valt att använda sig 

av. En så kallad talent pool av potentiella och högpresterande medarbetare ska fylla dessa roller 

och en utvecklad personalstruktur ska underlätta detta arbete samt säkerställa ett fortsatt 

engagemang för den aktuella organisationen (Collings & Mellahi, 2009). Talangfulla individer 

kan identifieras genom bland annat kompetens, erfarenheter eller deras förmåga att lära och växa 

tillsammans med organisationen (Festing & Schäfer, 2014). Dessa individer bör ses som 

nyckelpersoner och strategiska resurser och har enligt Festing och Schäfer (2014) visat sig bidra 

positivt till det ekonomiska resultatet. Vidare beskriver Festing och Schäfer (2014) att förmågan 

att attrahera och behålla nyckelpersoner är en av anledningarna till varför företag utövar Talent 

Management, något som enligt Farndale, Scullion och Sparrow (2010) kan utövas genom bland 

annat ledarskapsutveckling, kompetensidentifiering och kontinuerlig avstämning med fokus på 

humankapital. Collings och Mellahi (2009) understryker att Talent Management idag har en 

betydande grad av såväl akademiskt som praktiskt utövande och intresse, däremot är begreppet 

fortfarande delvis outvecklat. Vidare förklarar Collings och Mellahi (2009) att begreppet saknar 

en tydlig definition och gräns, något som fylls i av Vaiman, Scullion och Collings (2012) som 

förklarar att begreppet även kritiseras för bristande vetenskaplig grund. Trots kritik visar ny 

forskning vikten av Talent Management och dess roll att skapa ett önskvärt beteende hos 

anställda och dess positiva inverkan på företagets resultat (Festing & Schäfer, 2014). 
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2.4 Employer branding 

Likt Talent Management, finns det ett flertal definitioner av Employer Branding. Backhaus och 

Tikoo (2004) förklarar Employer Branding som ett sätt att studera hur organisationer arbetar för 

att framhäva sitt värde samt identifiera vad som gör de urskiljbara på marknaden såväl internt 

som externt. Vidare innefattar Employer Branding även marknadsföringsarbete av företaget och 

berör därmed engagemanget hos de nuvarande medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Backhaus och Tikoo (2004) lyfter även faktumet att ett effektivt Employer Branding arbete leder 

till konkurrensfördelar, samt att Employer Branding gör det enklare för företag att behålla sina 

anställda eftersom organisationens vision och värdegrund genomsyrar medarbetarnas 

förhållningssätt.  

 

Backhaus och Tikoo (2004) beskriver Employer Branding utifrån en process bestående av tre 

olika steg. Första steget innebär att företaget klargör dess värdegrund, eftersom det är 

utgångspunkten i vad företaget sedan ska marknadsföra (Backhaus & Tikoo, 2004). Vid 

framställning av denna värdegrund bör information hämtas samt utgå från organisationens 

ledarskap, image, kultur och medarbetarnas kompetenser (Backhaus & Tikoo, 2004). När väl 

värdegrunden är färdigställd är nästa steg att marknadsföra denna externt till potentiella 

medarbetare, rekryteringsbyråer och liknande instanser med mål att attrahera de bästa potentiella 

medarbetarna (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer Branding innebär inte bara primärt att 

attrahera det önskade segmentet utan ämnar även att marknadsföra och sprida information kring 

organisationens produkter, tjänster och varumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus och 

Tikoo (2004) menar att sista steget inom Employer Branding innefattar intern marknadsföring till 

medarbetarna och ämnar att utveckla det engagerade humankapitalet i linje med organisationens 
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företagskultur. Den interna marknadsföringen är en viktig aspekt eftersom organisationen bör 

upprätthålla det löfte som förmedlats kring vad medarbetarna kan förvänta sig när dem väl blivit 

anställda inom organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Genom att systematiskt få 

medarbetarna att arbeta mot organisationens olika mål och anamma företagskulturen möjliggörs 

det för organisationen att uppnå en unik kultur som påverkar organisationen i dess dagliga 

arbete, något som är svårt för konkurrenter att efterlikna (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att Employer Branding mynnar ut i två olika delar; employer 

attraction och employee productivity. För att ett företag ska uppnå så hög employer attraction 

som möjligt är organisationens första steg att hantera de tankar och känslor som individen 

kopplar till organisationen och försöka få att dessa att i största möjliga mån överensstämma med 

vad organisationen vill associeras med på marknaden (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus och 

Tikoo (2004) beskriver vidare exempel på specifika förmåner som dels ledighet, flextid och lön, 

men även kulturen, fredagsfika, kick-off resor etc. Detta speglar företagets image och leder till 

employer attraction (Backhaus & Tikoo, 2004). Den andra delen, employee productivity, menar 

Backhaus och Tikoo (2004) bygger vidare på företagets kultur såväl som dess identitet. Utifrån 

dessa aspekter speglas employer brand loyalty, vilket beskriver åtagandet och förtroendet 

medarbetarna har till sin arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus och Tikoo (2004) 

berättar vidare att det utifrån organisationens identitet och kultur skapas attityder och beteenden 

från medarbetarna som utgör samt påverkar hur lojala de är till organisationen. Backhaus och 

Tikoo (2004) beskriver att en hög lojalitet leder till en hög produktivitet hos medarbetarna och 

vice versa.  
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2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

Ovan har författarna presenterat den teoretiska referensramen och redogjort för humankapitalet 

och kravet på denna för att resursen ska anses erhålla varaktiga konkurrensfördelar. Vikten av 

samt på vilket sätt en organisation kan arbeta med SHRM, Employer Branding och Talent 

Management har också presenterats. Författarna har vidare valt att sammanfatta den teoretiska 

referensramen till ett analysverktyg, detta för att lägga en tydlig grund för insamlingen av det 

empiriska materialet samt tydliggöra studiens struktur för läsaren. Det gynnar studiens syfte att 

låta de nämnda forskningsområdena agera beståndsdelar för att sedan rikta fokus på de tre delar 

som kommer att utgöra studiens struktur; attrahera, utveckla samt behålla. Delarna i 

analysverktyget ämnar att belysa hur ett företag kan behålla sitt humankapital och hur 

organisationens arbete med SHRM kan bidra till detta. Nedan presenteras strukturen och fokus 

inom respektive del i analysverktyget.  

 

Attrahera 

➢ Employer Branding 
➢ Rekrytering 

 
Utveckla 

➢ Utbildning & företagsspecifik kunskap 
➢ Nyckelpersoner  
➢ Kunskapsspridning 

 
Behålla  

➢ Företagskultur 
➢ Utvecklingsmöjligheter  
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3. Metod 
_____________________________________________________________________________ 

Metodavsnittet innehåller en redogörelse som presenterar genomförandet av studien. 

Inledningsvis presenteras valet av forskningsdesign, urval och respondenter vilket sedan följs av 

en beskrivning av hur författarna samlat in samt analyserat det empiriska materialet. Avsnittet 

avslutas sedan med en kritisk reflektion där studiens validitet och reliabilitet kritiskt granskas. 

_____________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign  

För att möta studiens syfte ämnade sig en kvalitativ enfallsstudie vilket låg till grund för valet av 

forskningsdesign (Bryman & Bell, 2013). Författarna kunde därmed studera ett fall mer ingående 

och detaljerat, vilket förenklade studiens arbete att bemöta rapportens syfte. Bryman och Bell 

(2013) lyfter Yins beskrivning av olika typer av enfallsstudier; det kritiska, det avslöjande, det 

longitudinella, det representativa samt det unika fallet. Vidare kan det argumenteras för att en 

fallstudie kan bestå av flera olika inslag från de fem olika typerna, vilket författarna menar är i 

enighet med denna studie, som innefattar både kritiska och representativa inslag. Kritiskt då 

författarna undersökt om befintlig teori stämmer överens med ett verkligt fall och representativt 

eftersom undersökningen hade kunnat genomföras på andra kunskapsintensiva företag där 

humankapitalet en avgörande resurs och personalomsättningen är hög.  

 

Kvalitativ karaktär beskriver Bryman och Bell (2013) som studier där insamlingen av det 

empiriska materialet främst tar sin form i kvalitativa intervjuer, vilket ger ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv som i stor utsträckning är öppet tolkning. Vidare kännetecknas en kvalitativ 
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forskningsdesign som beskrivande, analyserande samtidigt som den innefattar förståelse för 

beteenden hos grupper och individer som studeras med utgångspunkt i dess subjektiva 

omgivning (Lundahl & Skärvad, 2009). Författarna har valt att studera fallföretaget utifrån dess 

subjektiva ledningsperspektiv och därmed undersökt väsentliga händelser, uppfattningar och 

handlingar utifrån respondenternas erfarenheter (Lundahl & Skärvad, 2009). 

 

Det finns olika sätt att härleda slutsatser från empiriska företeelser där Bryman och Bell (2013) 

redogör för två olika ansatser. Deduktiv ansats tar sin utgångspunkt i teori och tidigare forskning 

och utifrån teorin formuleras sedan hypoteser som sätts i relation till den empiriska insamlingen 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att induktiv ansats istället utgår från 

observationer vilket i sin tur leder till generaliserbara slutsatser. Med bakgrund till innebörden av 

nämnda ansatser kommer studien omfattas av en abduktiv ansats, en kombination av ovan 

nämnda ansatser (Bryman & Bell, 2015). Den abduktiva ansatsen landar därmed i en 

forskningsstrategi som innebär att ytterligare information, i både teori och empiri, kan komma att 

behövas samlas in parallellt genom hela forskningsstudien (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.2 Uval 

3.2.1 Val av fallföretag 

Med hänsyn till studiens syfte ansåg författarna att ett kunskapsintensivt företag var aktuellt att 

studera då humankapitalet i många organisationer är en viktig resurs och kan vara avgörande för 

såväl framgång som lönsamhet. Sökandet riktades mot organisationer där humankapital spelar en 

central roll vilket innebär att författarna enligt Bryman och Bell (2013) utgått ifrån ett målstyrt 
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urval i valet av fallföretag. Ett målstyrt urval utgör en typ av icke-sannolikhetsurval och innebär 

att urvalet väljs för att de är relevanta för den formulerade forskningsfrågorna (Bryman & Bell 

2013). Ett målstyrt urval används i de flesta kvalitativa studier då författarna önskar nå personer 

med viss specifik relevans och kunskap inom ett visst specifikt område (Bryman & Bell 2013). 

Ett krav från författarnas sida var att studera ett företag med relativt hög personalomsättning för 

att vidare kunna undersöka hur de arbetar med att behålla sina medarbetare och även möjligheter 

att undersöka eventuell förbättringspotential. Efter att ha granskat olika kunskapsintensiva 

företag i Sverige framgick det i fallföretaget:s års- och hållbarhetsredovisningar att de under en 

treårsperiod mellan verksamhetsåren 2013/2014 - 2015/2016 haft fler medarbetare som lämnat 

än antalet som anställts samt att de under verksamhetsåret 2016/2017 haft en personalomsättning 

på 18 procent (Fallföretaget, 2014: 13-14; Fallföretaget, 2015: 12; Fallföretaget, 2016: 14; 

Fallföretaget, 2017: 36). Med bakgrund till informationen ovan väcktes ett intresse hos 

författarna att granska företaget. Trots att författarna kunde utläsa att hög personalomsättning 

inte var signifikant unikt för det specifika fallföretaget utan vanligt förekommande i branschen, 

ansåg författarna att det valda företaget var högst aktuellt att studera närmare. Vidare fanns ett 

önskemål från författarnas sida på ett stort företag med minst 2000 anställda samt ett kontor med 

geografisk närhet till Lund, vilket enligt Bryman och Bell (2013) kan ses som ett 

bekvämlighetsurval. Ytterligare en avgörande aspekt vid valet av fallföretag var att företaget är 

ett aktivt kårföretag vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Utöver detta var det även av 

stor vikt för författarna att hitta ett företag som var intresserade av arbetet utifrån rapportens 

syfte och frågeställning för att underlätta kontakten.  
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3.2.2 Val av respondenter 

Vid valet av respondenter har författarna utgått från ett snöbollsurval, något som Bryman och 

Bell (2013) beskriver som ett slumpmässigt urval. Ett snöbollsurval innebär att författarna letar 

sig vidare via redan etablerade kontakter för att komma i kontakt med personer som ansågs 

relevanta för att besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Att använda sig utav ett 

snöbollsurval är vanligt i kvantitativa studier och underlättar författarnas möjlighet att komma åt 

specifik och betydelsefull information (Bryman & Bell, 2013). Urvalet består av tre 

respondenter, samtliga gruppchefer med ett övergripande personalansvar, något som ansågs 

lämpligt då författarna valt att ta ett ledningsperspektiv i studien. Två av respondenterna arbetar 

dessutom med Employer Branding varav en är nationellt ansvarig med ämnesområdet som 

huvudsyssla, medan den andra är Operation Manager med ett regionalt ansvar för Employer 

Branding. Bryman och Bell (2013) lyfter problematiken kring att ett snöbollsurval inte bör 

betraktas som representativt för hela populationen på grund av detta urval, något författarna är 

väl medvetna om men bortser från då studiens syfte är att granska det specifika fallet snarare än 

generalisera. 

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Empirisk insamling 

Studiens empiriska material består främst av primärdata i form av intervjuer med representanter 

från fallföretaget. Författarna utformade en intervjuguide (bilaga 1) som huvudsakligen 

baserades på studiens analysverktyg. Studiens teoriavsnitt granskades av författarna och utifrån 

det utformades relevanta frågor till ett analysverktyget bestående av de tre olika delarna; 
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attrahera, utveckla och behålla. Under varje del skapades underrubriker med tillhörande 

intervjufrågor för att försäkra författarna om att det under varje berörd del i intervjuguiden togs 

upp frågor kring berörd teori. Intervjuerna utfördes i semistrukturerad form, vilket innebär att 

frågor ställs med öppen karaktär för att ge utrymme för eventuella följdfrågor (Lundahl & 

Skärvad, 2009). Detta gjordes även för att undvika ledande frågor som kan komma att påverka 

respondentens svar. Semistrukturerade intervjuer utfördes även för att öka flexibiliteten och 

frispråkigheten i svaren (Lundahl & Skärvad, 2009). Semistrukturerade intervjuer ökar 

möjligheten att göra intervjuerna situationsanpassade samtidigt som det öppnar upp för en 

djupare förståelse i respondenternas svar (Lundahl & Skärvad, 2009). Intervjuguiden reviderades 

och prövades även på en oberoende person före de faktiska intervjutillfällena, dels för att 

säkerställa att intervjun höll sig inom tidsramen men även för att garantera att författarna fick ut 

den önskade informationen. Några dagar före intervjutillfällena ägde rum skickade författarna ut 

mail ut till respondenterna med praktisk information kring studiens syfte, information kring 

konfidentialitet samt hur och var studiens resultat kommer publiceras och användas. Intervjuerna 

utspelade sig mellan 25 april-3 maj, där det enskilda intervjutillfället varade cirka 60 minuter. 

Vid varje intervjutillfälle hade en av författare en ledande roll med fokus på att primärt ställa 

frågor till respondenten medan de resterande förde separata anteckningar. För att inte gå miste 

om viktiga detaljer spelades även intervjuerna in med medgivande från respondenterna och 

därefter transkriberades inspelningarna.  

  

Studiens sekundärdata hämtades främst från fallföretagets hemsida samt dess års- och 

hållbarhetsredovisningar. Författarna granskade källorna noga för att undersöka deras relevans 

att besvara studiens frågeställning samt uppfylla dess syfte. Att använda sig av olika metoder för 
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datainsamling kallas triangulering vilket Bryman och Bell (2013) menar höjer trovärdigheten och 

tillförlitligheten i rapporten, samtidigt som det undviker eventuella motsägelser. 

 

3.3.2 Teoretisk insamling 

Författarna utövade kedjesökning under insamlingen av den teoretiska litteraturen, vilket innebär 

vidare sökning via forskare inom ett område som är relevant i sammanhanget, snarare än att 

granska all tillgänglig information. Författarna utgick främst från journaler i ämnet Strategic 

Human Resource Management, vilket ledde författarna vidare in på Talent Management och 

Employer Branding. Den insamlade datan hämtades huvudsakligen från Lunds Universitets 

biblioteksdatabas eftersom författarna ansåg denna databas innehålla relevanta artiklar av hög 

kvalité. Databasen innehåller såväl granskade som okontrollerade artiklar, journaler och studier, 

där sökfunktionen gjorde det enkelt att särskilja innehållets relevans och kvalité, vilket enligt 

författarna bidragit till källans trovärdighet. Vidare beställdes journalen, The Journal for quality 

and participation, via Ekonomihögskolans bibliotek. Journalen ansågs innefatta relevant 

information och har bidragit till studien med ny kunskap och relevant fakta, vilket gynnat 

rapportens forskning. 

 

3.4 Dataanalys 

Syftet med dataanalysen är att väva samman det empiriska materialet med studiens teori. Det 

första steget i dataanalysen innebar kodning av det empiriska materialet från intervjutillfällena 

där nyckelord identifierades för att få en bättre överblick. Nyckelorden sammanställdes och 

kategoriserade sedan till olika teman för att finna likheter och skillnader i respondenternas svar, 
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vilket bidrog till ökad tydlighet och pålitlighet. Dataanalysen var vidare grunden till studiens 

diskussion och slutsats för att slutligen besvara studiens frågeställning samt möta dess syfte. 

 

Författarna använde sig även av pattern matching för att analysera fallföretaget med hjälp av 

analysverktyget. Pattern matching innebär att studies empiriska material matchas mot vald teori. 

Detta för att kunna se i vilken utsträckning dess forskningsfråga stämmer överens med befintliga 

teorin (Yin, 2006). Om delar i teorin och empirin inte stämmer överens analyseras de olikheter 

som förekommer (Yin, 2006). De två mönstren ligger i linje med varandra, där likheter 

identifieras, blir även dessa underlag och stöd som leder till att forskningsfrågan kan besvaras 

(Yin, 2006).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Studiens trovärdighet och pålitlighet bedöms av kriterierna reliabilitet och validitet, vilket vid 

kvalitativ forskning innefattar en intern och en extern del (Bryman & Bell, 2013). Vidare 

granskades äktheten i den empiriska insamlingen där författarna är väl medvetna om att 

respondenterna kunde känna plikt av att ge en skenbild bild av företaget. Författarna ställer sig 

kritiskt till att negativa aspekter medvetet kan undvikits från respondenternas sida. Denna bias 

minimerades då författarna använde sig av flera källor, så kallad triangulering, samtidigt som 

författarna kritiskt granskade svaren och lät respondenterna förbli anonyma i studien. 

 

3.5.1 Reliabilitet 
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Författarna var medvetna att den empiriska insamlingen var en kritisk del för studiens interna 

reliabilitet. Studiens interna reliabilitet innefattar författarnas tolkningar och tillämpningar av 

studien (Bryman & Bell, 2013). Författarna var även väl medvetna om att de kan komma tolka 

svaren från respondenterna subjektivt, beroende på tidigare erfarenheter (Bryman & Bell 2013). 

För att minska eventuella problem kring detta valde författarna att spela in intervjuerna vilket 

gjorde det möjligt för författarna att återupprepa intervjuerna om osäkerheter skulle uppstå. 

Utöver detta transkriberades även intervjuerna för att inte gå miste om värdefull information. 

Den externa reliabilitet bedömer studiens möjlighet att replikeras och är i kvalitativ forskning 

svårt att uppfylla (Bryman & Bell, 2013). Författarna är medvetna att valet av semistrukturerade 

intervjuer försvårar möjligheten att upprepa studien.  

 

3.5.2 Validitet 

Studiens interna validitet innefattar graden av överensstämmelse mellan teori och observationer 

hos författarna och kan delas upp i intern och extern validitet (Bryman & Bell 2013). Intern 

validitet syftar till kausalitet, dvs studiens orsakssamband, och syftar till att granska om studien 

undersöker det den ämnar att undersöka (Bryman & Bell 2013). Eftersom rapporten har en 

kvalitativ ansats innefattas därmed en hög grad av begreppskomplexitet. Utifrån detta föreligger 

därmed svårigheter i att ta reda på orsaker till olika samband som identifierats i rapporten, vilket 

gör att studiens interna validitet kan anses vara relativt låg. Vidare berör studiens externa 

validitet dess generaliserbarhet (Bryman & Bell 2013). Då studien är en fallstudie av kvalitativ 

karaktär är den externa validitet relativt låg. Att intervjuerna gjordes på endast två av flera av 

fallföretagets kontor i Sverige kan också komma att påverka studien då de anställdas perspektiv 

kan skilja sig åt från kontor till kontor, något som författarna var väl medvetna om. 
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4. Empiri 
______________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet bestående av en sammanställning utav 

den insamlade datan. Avsnittet belyser hur fallföretaget hanterar sitt humankapital och 

strukturen utgår från analysverktyget och de tidigare presenterade delarna; attrahera, utveckla 

och behålla. …………………………………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Introduktion till fallföretaget 

Fallföretaget är ett globalt företag som arbetar med bland annat med revision, redovisning, 

skatte- och affärsrådgivning. Fallföretaget är i dagsläget verksamma i över 100 länder och i 

Sverige hjälper dem en mäng olika kunder inom såväl privat som offentlig sektor (Fallföretaget, 

2018a). Fallföretaget hjälper både globala, stora, medelstora och små företag och organisationer i 

olika branscher (Fallföretaget, 2018a). Fallföretaget grundades i mitten på 1800-talet och har 

idag växt till ett av världens mest ledande företag inom sin bransch, både organiskt och genom 

förvärv (Fallföretaget, 2018b). Fallföretaget:s framgång beror enligt företaget själva bland annat 

på en kombination av global expertis och lokal närhet (Fallföretaget, 2018a). För sina 

prestationer har fallföretaget vunnit en hel del utmärkelser inom olika kategorier, både 

internationellt och nationellt (Fallföretaget, 2018c).  

 

För att erhålla djupare förståelse hur företaget arbetar strategiskt med att attrahera, utveckla och 

behålla sitt humankapital är organisationens mål och vision av intresse. På företagets hemsida 

presenteras även företagets uppförandekod där värderingar, affärsetiska principer, 

förhållningssätt i frågor rörande exempelvis social rättvisa, miljömässig hänsyn och mänskliga 
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rättigheter presenteras (Fallföretaget, 2018a). Under den empiriska insamlingen beskriver 

Respondent 1 att det globala målet bryts ner till mindre och mer specifika mål och visioner inom 

företagets olika områden och avdelningar. Respondent 1 beskriver att detta görs för att tilltala 

alla individerna, samtidigt som det skapar gemenskap bland de olika avdelningarna. Vidare 

förklarar Respondent 1 att företaget på senare år skiftat fokus där människan idag står i centrum 

istället för kunderna.  

 

Fallföretagets tjänsteerbjudande utgörs av människans kunskap och kompetens vilket gör att 

personalavdelningen är av väsentlig betydelse för företagets utveckling. Respondenterna 

beskriver att personalarbetet inom företaget sker på en avdelning kallad Human Capital (HC) 

och Respondent 1 förklarar valet att benämna det HC genom; “Kapital förvaltar man och 

resurser förbrukar man, vi ska inte förbruka människan utan vi ska förvalta den”. I dagsläget 

arbetar cirka 60 medarbetare på HC där arbetet rörande personalfrågor till största del sköts 

internt.  

 

4.2 Attrahera humankapital 

Enligt respondenterna arbetar fallföretaget med en strategisk process för att attrahera 

humankapital samt för att nå de kandidater som anses potentiella framtida medarbetare. 

Respondent 2 förklarade att cirka 75 procent rekryteras direkt från universiteten vilket gör junior 

rekrytering till ett fokusområde. Företagets Employer Branding arbete är i Sverige uppdelat i fem 

olika regioner, där varje region är ansvarig för att representera fallföretaget på utvalda 

närliggande universitet, högskolor och andra institutioner. Där medverkar fallföretaget på 
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arbetsmarknadsmässor, genomför events och andra aktiviteter i syfte att attrahera potentiella 

medarbetare. Varje region har representanter från olika avdelningar, vars syftet är att visa upp 

bredden av tjänster och därmed kunna attrahera ett större omfång av potentiella kandidater. 

Vidare är kommunikationsplattformar som Facebook, Instagram samt företagets hemsida 

plattformar där fallföretaget arbetar med Employer Branding externt. Syftet med 

Instagramkontot är bland annat att lära känna företaget och ge en bild av hur företagskulturen är. 

Vidare poängterar Respondent 2 att det även är av stor vikt att synas fysiskt bland potentiella 

kandidater, hen betonar vikten av det personliga samtalet trots en mer digitaliserad värld. “Vi är 

väldigt trygga i att vi har anställt folk här som representerar vårt bolag på ett väldigt bra sätt, vi 

vill ju visa upp dem och att vi är en mjuk familjär arbetsplats där vi hjälper varandra att växa 

och det gör vi ju bäst genom att signalera det genom dem medarbetarna vi har”, uttrycker 

Respondent 2. Vidare nämner Respondent 3 en skillnad i vad kandidater efterfrågar hos sina 

arbetsgivare och förklarade vidare att värderingar, ledarskap och personlig utveckling numera 

begärs i större utsträckning än tidigare. Därmed berättar Respondent 3 att fallföretaget utför ett 

gediget arbete för att möta dessa behov. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att fallföretaget även arbetar mycket med Employer Branding 

internt. Ett sätt är genom att erbjuda olika förmåner för att öka trivseln bland medarbetarna, detta 

för att medarbetarna ska trivas och spegla en tillfredsställande bild mot såväl kollegor som 

framtida medarbetare. Vidare beskrev två av respondenterna fallföretaget:s medarbetarlöfte där 

företaget i största mån arbetar för att möta de önskemål som efterfrågas av medarbetarna. Detta 

innebär till exempel att medarbetarna själva kan vara med och påverka deras framtida karriär. 

Respondent 1 betonade även viktiga faktorer kring samverkan mellan olika avdelningar, åldrar 
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och kompetenser samt möjligheten att sprida fallföretagets värderingar som en stor del av 

Employer Branding arbetet internt. Vidare menar Respondent 1 att fallföretaget inkorporerar 

värderingarna i det vardagliga arbetet genom att de högre uppsatta förmedlar dessa nedåt i 

organisationen. Förutom samverkan lyfter Respondent 1 innovation som ett viktigt del av 

företagets arbete; “Man försöker ha utvecklingsmöten efter halva projektet har gått. Hur hade vi 

kunnat vara mer innovativa nu, hur hade vi kunna snabba upp eller digitalisera processerna och 

leverera snabbare till kund”.  

 

Under intervjuerna berättade respondenterna att rekryteringsprocessen har förändrats 

förhållandevis mycket under de senaste åren. Respondent 1 berättar att fallföretaget arbetar 

mycket med diversifiering i rekryteringsprocessen, främst för att lyckas skapa en blandad grupp 

av individer som speglar samhället, “...så att alla inte är stöpta i samma form”. Om en grupp 

eller avdelning behöver kompletteras kan ansvarig gruppchef komma med önskemål till HC-

avdelningen om vissa personlighetsdrag och kompetenser. Därefter försöker HC matcha dessa 

önskemål och välja ut kandidater i rekryteringsprocessen som på bästa sätt kompletterar gruppen 

utifrån preferenserna. Den generella rekryteringsprocessen innefattar tester, både numeriska och 

personlighet, samt intervjuer. Därefter vägs testerna, tillsammans med ansökan i form av CV och 

personligt brev, samman för att skapa en helhetsbild av kandidaten. Respondenterna poängterade 

att Fallföretaget i dagsläget fokuserar mindre på CV och betyg där Respondent 2 beskriver 

vidare; “Vi bygger mer utifrån kompetens och potential, potential att kunna växa och anta nya 

uppgifter snarare än vad du har för meriter. Meriter är gammalt och bakåtblickande och 

behöver inte alls stämma överens med vad du kan prestera framåt”. Förutom att arbeta med 

Employer Branding på de traditionella universiteten försöker fallföretaget även nå ut till 
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potentiella kandidater genom andra kanaler. Respondent 1 nämnde under intervjun att de 

arrangerar aktiviteter på olika slags högskolor och institutioner, till exempel militärhögskolam, 

men att de även går ut i gymnasieskolor och promotar ungdomar om att studera på en högre nivå. 

Något som kanske inte ger så mycket avkastning till fallföretaget, utan snarare genererar 

samhällsnytta och självför fyllande hos medarbetarna.  

 

Respondenterna nämner även att söktrycket varierar på olika positioner och lyfter problematiken 

med seniora rekryteringar. Dessa poster är svårare att tillsätta på grund av att kandidaterna inte 

bara ska besitta rätt kompetenser utan även ska passa in i företagskulturen. Vidare nämner 

respondenterna utmaningar i att skapa en diversifierad grupp som speglar samhället. Respondent 

3 lyfter även utmaningen i att det krävs en snabb och effektiv rekryteringsprocess för att undvika 

risken att potentiella kandidater får jobberbjudande hos en annan byrå före. Utmaningen grundar 

sig i den ganska omfattande processen med flertalet tester samt intervjuer som ska bokas in och 

genomföras i redan späckade scheman. Utöver detta nämner även Respondent 3 att den yngre 

generationen inte har samma tålamod som tidigare generationer, till exempel när det kommer till 

att börja någonstans och plocka på sig erfarenheter för att sedan jobba sig uppåt. Vidare 

beskriver Respondent 3 att det finns något positivt i att påbörja en anställning långt ner i 

organisationen och att detta kan vara en bra start på karriären men att många inte resonerar så 

idag. Hen nämner även att den nya generationen vill följa sin innerliga passion ända från start 

vilket ibland kan göra det svårt att rekrytera till vissa positioner. 

4.3 Utveckla humankapital 
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Förändringen som skett över tid när det gäller en arbetstagares inställning till arbete och 

anställning, förklarar Respondent 2 som stor. Hen lyfter vidare att man ser ett skift i vad de 

anställda värderar, numer strävar individen efter personlig utmaning och utveckling snarare än 

lojalitet från företaget. Den största rekryteringen sker, som nämnt, direkt från universitet och 

högskolor där Respondent 1 förklarar att företaget genom arbetet på HC-avdelningen bemöter 

den allt mer dynamiska arbetsmarknaden; “Vi jobbar väldigt mycket på strategisk nivå med att 

hela tiden ligga i framkant och utmana vad studenter vill ha”. Respondenterna är enade om att 

möjligheterna till utbildning och utveckling på Fallföretaget är en stark faktor till varför man 

väljer Fallföretaget som arbetsgivare och varför man väljer att stanna kvar, vilket även är 

anledningen att respondenterna själva valt att stanna på företaget. Eftersom företaget inte besitter 

någon R&D avdelning är det genom HC man utvecklar företagets humankapital. Arbetet på HC 

är omfattande och en stor del av det dagliga arbetet, att utveckla och utbilda de anställda är 

avgörande för att kunna erbjuda en tillfredsställande produkt till sina kunder. Varje år utförs en 

medarbetarundersökning för att granska medarbetarnas subjektiva tankar och upplevelser i 

organisationen. Här kan tydliga trender inom företaget identifieras rörande medarbetarnas 

upplevelser av exempelvis, lön, arbetstider, arbetsmiljön och arbetssätt. Utfallet av 

undersökningen kan skalas ner på avdelningsnivå och kan spegla eventuella problemområden 

och utifrån detta skapas så kallade action plans. Detta sätt att upptäcka behov och lösa dem 

förklaras som en strukturerad process.  

 

Fallföretaget utför även årligen en medarbetarutvärdering som det använder som ett verktyg för 

att utveckla medarbetarna genom bland annat kontinuerlig feedback. Aktiviteterna sker 

decentraliserat i organisationen där mellanchefer och coacher i fallföretaget tar större ansvar och 
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arbetar med medarbetaren i utvärderingsprocessen. Vidare berör processen medarbetarens 

målsättningar och resultat på individnivå och anses av respondenterna vara långsiktigt. Processen 

förklaras som ett sätt för den enskilda medarbetaren att påverka sina utvecklingsmöjligheter. 

Respondent 2 förklarar att konceptet i år kommer att ersättas med ett mer visuellt och effektivt 

sätt där utvärdering av medarbetare och kollegor kan ske direkt i anslutning till prestationer på 

arbetsplatsen. En medarbetare på fallföretaget utbildas i Business skills och Technical skills, 

varav i det förstnämnda ingår utbildning inom bland annat presentation- och säljteknik medan 

Technical skills representerar företagets egna sätt att arbeta med exempelvis värderingsmodeller. 

Varierande teman på seminarium och workshops är något som ständigt erbjuds till medarbetarna. 

Respondent 2 menar att kunskapen från företaget snarare är allmän än företagsspecifik; “Det 

mesta av det här är nog applicerbart på arbetslivet som helhet skulle jag säga, kompetensen du 

får med dig här skulle du kunna använda dig av hos våra konkurrenter”. “Jag tror att all 

kunskap man får här, 99% går att applicera i ett nästa arbete” instämmer Respondent 3. Genom 

ett Key Talet Program arbetar företaget med att identifiera nyckelpersoner som anses ha 

betydande roll för organisationens framtid. Respondent 1 berättar att medarbetare som företaget 

tror extra mycket på identifieras som en Key Talent och blir således en del av programmet där 

Fallföretaget lägger ner extra utbildningsresurser samtidigt som företaget försöker exponera 

dessa personer på vissa typer av mässor eller mot vissa specifika kunder. Liknande upplägg finns 

på director nivå där det existerar ett ledarskapsprogram. Fallföretaget lägger även fokus på 

personer de snart tror kommer att bli partners, något medarbetarna har möjlighet att blir efter 

cirka 10-12 år. Utöver dessa nyckelpersoner beskriver respondenterna även fallföretagets VD, 

samt dess HC direktör, som viktiga personer och viktiga för företagets utveckling.  
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Enligt respondenterna beskrivs företagskulturen på fallföretaget som öppen och inkluderande, en 

arbetsplats där individualisten inte passar in. Den familjära känslan och attityden gentemot 

kollegor underlättar kunskapspridningen inom organisationen. Respondent 2 beskriver 

inlärningsförmågan som att individens förmåga att utföra en ny arbetsuppgift representerar 70 

procent om den anställde faktiskt får delta och utföra en stor del av arbetet. Med detta 

resonemang som underlag lägger fallföretaget därför mycket resurser för att arbeta genom 

learning by doing. Förutom en team-känsla på avdelningar och kontor används företagets interna 

kommunikationsplattformar för att vidare sprida kunskap och kompetens. Fallföretaget använder 

sig bland annat av två interna nätverket som dels liknar LinkedIn samt Facebook. Respondent 1 

menar att deras interna LinkedIn är en plattform för de anställda att specificera sin kompetens 

vilket underlättar för att söka spetskompetenser över de geografiska gränserna till olika projekt; 

“Behöver någon i Turkiet låna in någon som kan bolagsstyrning i Sverige kan dem logga in, 

söka och hitta mig.” Fallföretagets andra interna nätverk beskrivs som en plattform som används 

för att sprida material i form av till exempel presentationsmaterial samt branschspecifik 

information. Respondent 1 beskriver att det underlättar vid nya projekt eller uppdrag, tillexempel 

då man intar en okänd bransch. Detta eftersom det kan finnas tillgänglig information om hur 

branschen fungerar och senaste nytt inom segmentet. 
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4.4 Behålla humankaptial 

När respondenterna skulle beskriva deras uppfattning om varför medarbetarna väljer att stanna 

kvar på fallföretaget angavs framförallt mjuka värden, främst företagskulturen. Alla respondenter 

beskrev även vikten av personlig utveckling och möjligheten att byta ansvarsområden genom 

exempelvis internrotering. Fallföretaget som organisation är stor vilket innebär att det ges 

möjlighet för medarbetare att testa på andra arbets- och ansvarsområden inom organisationen vid 

visat intresse, något som respondenterna anser är en faktor till varför företaget lyckas behålla 

medarbetare. Respondent 2 beskriver sin anställning på företaget; “De första fem åren var jag 

anställd på revision och då jobbade jag delvis med revision och delvis med employer branding 

vid sidan om. De senaste tre och ett halvt åren har jag istället varit anställd på HC på heltid”. 

Utöver detta nämner Respondent 1 att flexibiliteten är en viktig faktor, att arbetstimmarna inte är 

9.00-17.00 och att det inte spelar någon roll var eller när arbetet utförs, vid valet att stanna kvar 

hos arbetsgivaren. Den trevliga, inkluderande arbetsmiljön, arbetsuppgifterna, kulturen och 

kollegorna var andra faktorer som lyfts som viktiga av de övriga respondenterna.  

 

När respondenterna fick beskriva varför de tror medarbetare väljer att lämna företaget, nämndes 

faktorer som till exempel de uppoffringar som krävs för att vara konsult samt att medarbetare 

kan tappa engagemanget för arbetet. Respondent 3 spekulerade i det faktum att det skulle kunna 

vara att den tuffa arbetsbelastningen i kombination med en för låg ekonomisk kompensationen. 

Respondent 1 å andra sidan, nämnde det faktum att merparten som anställs är juniora och 

nyexaminerade från universitetet vilket innebär att de, till skillnad från de seniora medarbetarna, 

har större incitament att testa sig fram. Respondent 2 beskrev även att fler mindre kontor, till 
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följd av omstruktureringar, har slagit igen vilket kan innebära att anställdas incitament att stanna 

kvar på företaget förändras. Medarbetare står då inför ett val att antingen byta företag alternativt 

pendla eller flytta i anslutning till närmsta fallföretaget kontor, vilket kan ha påverkat företagets 

personalomsättning. Respondenterna berättar att många anställda som avslutat sin anställning 

väljer att återvända till företaget efter en eventuell anställning på ett annat företag. Vidare 

berättar respondenterna att det finns något sunt i att folk lämnar, att individens prioriteringar 

förändras och att det är en naturlig del av livet. Utöver detta nämner Respondent 3 att en stark 

ledare eller karaktär kan dra med sig andra personer vid avslutad anställning, vilket kan skapa en 

osäkerhet hos andra anställda och i värsta fall leda till en kedjereaktion där fler medarbetare 

väljer att lämna företaget. Kontrakten på Fallföretaget ser ut som på de flesta arbetsplatser med 

sex månaders provanställning med en till sex månaders uppsägningstid beroende på kontrakt och 

anställning. 

 

När de kommer till de förmånerna som fallföretaget erbjuder sina anställda berättade Respondent 

1 att företaget arbetar med något som heter total compensation, vilket innebär att fallföretaget 

visualiserar till medarbetarna att de får mer än den direkta monetära kompensationen i 

lönekuvertet. Respondent 3 beskriver att monetär kompensation ges indirekt till de anställda 

genom exempelvis friskvårdsbidrag, försäkringar, förstärkt föräldrapenning, sjukvårdsförsäkring, 

pensionsavsättningar samt frukost på arbetsplatsen. Utöver detta erbjuds även en varierande 

övertidsersättning beroende på avtal, samt ett årssaldo på arbetstid vilket innebär att de anställda, 

om projekten tillåter, kan arbeta mindre under sommaren. After work och interna aktiviteter är 

även vanligt förekommande och årligen hålls en tredagars konferens för hela fallföretaget 

Sverige. 



 

 

44 

 

Vid frågan om huruvida de olika kontoren och avdelningarna skilde sig åt svarade 

respondenterna att även om fallföretaget är ett etablerat företag som många vet vad det står för, 

kan det givetvis skilja sig åt beroende på vem man träffar på företaget och var i världen man 

befinner sig, kanske framförallt beroende på olika länders kultur. Storleken beskriver 

respondenterna påverkar formaliteten på specifika kontor inom organisationen. Respondent 3 

beskriver att de mindre kontoren av ren natur får en mer familjär kultur, medan på de stora 

kontoren kan vara en hårdare stämning och mer drivande klimat med större fokus på resultat. 

Detta speglar även företagskulturen, till exempel i hur man identifierar Key Talents, 

nyckelpersoner, på företaget. På Fallföretaget kontoret i Malmö är programmet inte speciellt 

uttalat utan sker mer diskret, medan det på Stockholmskontoret är mer formellt. Detta beskriver 

Respondent 1 kan bero på att det är lättare att kontrollera varje individ på de mindre kontoret och 

inte har samma behov av det.  

 

Utöver detta frågade även författarna respondenterna om andra viktiga faktorer som kan ha 

påverkat valet av att stanna kvar på en arbetsplats. Respondent 1 nämnde det faktum att 

fallföretaget har ett starkt varumärke vilket även kan vara en indirekt faktor till att personalen 

väljer att stanna eftersom de känner en tillhörighet. Vidare menar Respondent 1 att många känner 

en stolthet över att jobba på fallföretaget, inte bara för att de har en stark position i branschen 

utan även för att företaget arbetar med välgörenhet och samhällsnytta. Fallföretaget stödjer bland 

annat idrottsföreningar, ungdomar tuff bakgrund och välgörenhetsprojekt internationellt, där 

medarbetarna ges möjligheten att engagera sig. Respondent 1 är exempelvis mentor på en 

gymnasieskola där hen är ett stöd för ungdomarna.  



 

 

45 

  

Respondent 2 beskrev vikten av work-life balance och förståelsen kring det rådande 

generationsskiftet på arbetsmarknaden. På företaget löper flera projekt parallellt och det är upp 

till varje medarbetare att själva bedöma arbetsbelastningen och möjligheten att utföra flera 

projekt samtidigt. Detta menar Respondent 2 kan leda till överbelastning för medarbetaren och 

att de anställda ibland jobbar mer än 100 procent för att få alla projekt att gå ihop. Att det är upp 

till varje enskild individ att bedöma den egna förmågan att utföra ett ytterligare projekt 

instämmer Respondent 1 är ett problem. Detta eftersom projektledarna inte är medvetna om 

medarbetarnas rådande belastning då de sätter ihop projektgrupper utifrån kompetens snarare än 

utifrån arbetsbörda. Individens egna ansvar över arbetsbelastningen och att säga ifrån är något 

Respondent 2 upplever att den yngre generationen är bättre på samt att dessa innehar en förmåga 

att balansera arbete och privatliv bättre vilket leder till mer humana arbetstimmar. Respondent 2 

menar att konsultbyråer i branschen överlag har ett rykte att vara tuff arbetsplats med hårt 

arbetsklimat och hög arbetsbelastning. Vidare är det vanligt att människor generellt har en bild 

av branschen där man förväntas vika sitt liv åt arbetsplatsen. Däremot är Fallföretaget:s ambition 

inte att pusha medarbetarna till en högre arbetsbelastning än vad de är kapabla att utföra, berättar 

Respondent 2. Vidare menar Respondent 2 att det är problematiskt för den äldre generationen 

som arbetar på företaget att anpassa sig till ett större krav på work-life balance från den yngre 

generationen. Detta eftersom det blir svårare för den äldre generationen högre upp i hierarkin att 

delegera uppgifter och risken finns denna grupp hamnar i kläm.  
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5. Analys 

______________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt presenteras studiens analys av likheter och skillnader mellan den teoretiska 

referensramen och det insamlade empiriska materialet. Inledningsvis analyseras studien utifrån 

RBV och vidare följer analysen studiens analysverktyg, likt tidigare avsnitt, och är baserat på 

frågeställningen; Hur kan ett aktivt arbete med Strategic Human Resource Management bidra 

till humankapitalets förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar?.......................................... 

______________________________________________________________________________ 

5.1. Humankapital som konkurrensfördel 

5.1.1 Heterogenitet och immobilitet 

Humankapitalets förmåga att uppnå förutsättningarna heterogenitet och immobilitet, i enlighet 

med den presenterade teorin av Barney (1991), bedömer fattarna inte som uppenbar. 

Humankapitalet kan tänkas uppfylla förutsättningen heterogenitet, detta eftersom varje 

medarbetare är unik vilket resulterar i att konkurrerande företag inte kan implementera samma 

resurs vid samma tidpunkt. Företaget värnar om att minska mobiliteten hos medarbetarna, uppnå 

immobilitet, vilket är den andra förutsättning för humankapitalets förmåga att uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar. RBV-teorin lyfter fram företagsspecifik kunskap som en av de främsta 

verktygen för att minska medarbetarna mobilitet, något den empiriska insamlingen inte styrker. 

Under insamlingen av det empiriska materialet konstaterade författarna att fallföretaget i väldigt 

liten utsträckning arbetar med företagsspecifik kunskap, utan tillhandahåller kunskap som i stor 

utsträckning kan appliceras även på andra företag. Däremot arbetar fallföretaget med att främja 

företagskulturen och värderingarna inom organisationen, vilket kan tänkas vara en bidragande 

faktor till minskad mobilitet och en anledning varför medarbetare väljer att stanna på företaget. 
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En del av fallföretaget:s företagskultur är företagets aktiviteter för samhällsnytta och 

välgörenhet, något som i sin tur kan leda till självförverkligande för medarbetarna. Det starka 

varumärket kan också vara en viktig indirekt anledning varför medarbetarna väljer att stanna i 

organisationen. Varumärket kan tänkas göra fallföretaget urskiljbara på marknaden och beskrivs 

av Tikoo (2004) som en stor del av Employer Branding arbetet såväl internt som externt. 

Fallföretaget har fått priser för sitt starka varumärke, något som styrker den tänkbara anledningen 

som en bidragande faktorn till minskad mobilitet bland medarbetarna. Vidare kan varumärket 

tänkas skapa en lojalitet bland medarbetarna och resultera i en känsla av stolthet och gemenskap. 

Genom ovan nämnda aktiviteter kan det tänkas att fallföretaget legitimerar sina medarbetare att 

stanna kvar på företaget och minska medarbetarnas incitament att byta arbetsgivare, även om den 

monetära kompensationen kan tänkas vara högre hos en annan arbetsgivare.  

 

5.1.2 VRIN-ramverket 

Vidare måste humankapitalet, som tidigare nämnt, uppfylla kriterierna presenterade i VRIN-

ramverket av Barney (1991) för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Humankapitalet kan 

tänkas uppfylla första kriteriet värdefullt då en central del av arbete på HC-avdelning handlar om 

att investera i de anställa samt att identifiera och attrahera potentiella medarbetare, vilket 

teorierna kring både Employer Branding och Talent Management stödjer. Humankapitalet kan 

även tänkas uppfylla det andra kriteriet, sällsynt, vilket grundar sig i Fallföretaget:s utpräglade 

rekryteringsprocess samt deras Key Talent Program. Detta arbete ligger i linje med både Barney 

(1991) och Wright et al. (1994) teorier kring hur företaget kan lyckas upprätthålla dess 

humankapital sällsynt. Vidare kan humankapitalet tänkas uppfylla det tredje kriteriet, icke 

imiterbart, genom fallföretaget unika historia som i sin tur gett företaget möjligheten att skapa en 
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gedigen företagskultur. Dessa faktorer är ofta svåra att imitera och kan tänkas innefatta en hög 

grad av kausal tvetydighet. Det empiriska underlaget kan ligga till grund för att resursen inte 

uppfyller Barneys (1991) kriterium att vara icke substituerbar, detta eftersom humankapitalet 

både är utbytbart samt kan skapa värde hos konkurrenter till fallföretaget. Det är däremot värt att 

belysa komplexiteten kring humankapitalets absoluta substituerbarhet eftersom exakt samma 

resultat inte kan uppnås då varje individ är unik och besitter olika erfarenheter.  

 

5.2 Attrahera 

Backhaus och Tikoo (2004) belyser vikten av att involvera de nuvarande medarbetarna och 

skapa externt engagemang, något som Fallföretaget gör exempelvis genom deras Employer 

Branding arbete ute på universitet och högskolor. Genom deltagande på event och mässor skapar 

företaget engagemang bland såväl medarbetare som externa parter. Fallföretagets olika 

kommunikationskanaler fungerar dels som informationsplattformar men även som ett sätt att 

sprida deras företagskultur. Företagets medarbetarlöfte speglar företagets sätt att agera flexibelt 

efter medarbetarnas önskemål men är även ett sätt att inom företaget utveckla samt upprätthålla 

medarbetarnas kompetens och expertis. Medarbetarlöftet, utvecklingsmöjligheter och 

internationella karriärsmöjligheter skulle även kunna tänkas vara anledningar till varför 

potentiella kandidater söker sig till fallföretaget. Studien kan däremot inte, på grund av 

begränsningar i studiens forskningsdesign som enfallsstudie, urskilja hur fallföretaget i 

förhållande till andra företag urskiljer sig i sitt arbete med Employer Branding vilket är av 

yttersta relevans enligt Backhaus och Tikoo (2004). 
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I teorin kring Employer Branding lyfter Backhaus och Tikoo (2004) vikten av employer brand 

loyalty och employee productivity, vilket den empiriska insamling kan tänkas stödja. Detta då det 

framgick att medarbetarnas arbete är tidskrävande, samtidigt som det finns såväl goda 

utvecklingsmöjligheter som ett gediget uppföljningsarbete. Utifrån detta kan därmed studien 

tänkas påvisa den positiva kopplingen mellan SHRM arbete och förbättrade prestationer 

presenterad av Kramar (2014). Däremot kan det ifrågasättas om studiens specifika fall kan styrka 

detta samband mellan SHRM arbete och förbättrade prestationer, vilket är i linje med det kritiska 

resonemanget presenterat av Baker (1999). Vidare är innovation, något som benämns som 

nyskapande i företagets värderingar, viktigt för företagets utveckling, både som organisation och 

för företagets medarbetare. Detta bekräftas av respondenterna som menar att fallföretaget vågar 

prova nya metoder, ett arbete som utförs för att öka företagets produktivitet. Faktumet att 

fallföretaget låter medarbetarna påverka deras arbetsuppgifter kan tänkas ligga till grund för 

företagets höga employer brand loyalty vilket i sin tur kan generera i en hög employee 

productivity, något som bevisas genom till exempel den höga andelen medarbetare som väljer att 

återvända till företaget.  

 

Under insamlingen av det empiriska materialet menade respondenterna att företaget i hög 

utsträckning arbetar med diversifiering i rekryteringsarbetet, något som enligt teorin i förhållande 

till kulturella och politiska angelägenheter, kan försvåra utvecklingsarbetet av SHRM. 

Respondenterna menar att diversifiering är en viktigt del av företagets strategiarbete och 

utveckling, något som utövas genom att attrahera individer med olika erfarenheter och 

kompetenser. Således menar respondenterna att diversifiering inte behöver försvåra ett SHRM 

arbete utan istället bör betraktas som något positivt för fallföretaget. Följande resonemang 
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understryker därmed skillnader mellan studiens teori och empiri, där författarna instämmer med 

det empiriska underlaget och menar att det vissa teoretiska perspektiv skulle kunna tänkas vara 

föråldrat.  

 

5.3 Utveckla 

Barney och Wright (1997) menar att en brist i att utbilda och säkerställa utvecklingen hos 

medarbetarna kan vara en anledning till att medarbetare väljer att lämna, samtidigt som det kan 

generera svårigheter att attrahera nya medarbetare. Respondenterna i studien menar att 

utvecklingsmöjligheterna på Fallföretaget är en stor anledning varför de valt att stanna på 

företaget. Medarbetarnas utveckling är betydelsefull för företaget och mycket resurser läggs på 

detta, dels genom utvärderingsprocessen, företagets Key Talent Program samt dess 

ledarskapsprogram. Dessa aktiviteter är menade för de anställdas utveckling och är i enlighet 

med SHRM teorin då den är av strategisk karaktär. Detta arbete är i linje med Muellers (1996) 

resonemang för ett effektivt SHRM arbete, där han menar på att det är av ytterst vikt att 

organisationen har ett öppet förhållningssätt med feedback och förbättringsmöjligheter mellan 

olika instanser och avdelningar inom företaget. Under den empiriska insamlingen framkom det 

även att organisationens interna nätverk underlättar kunskapsutvecklingen och kommunikationen 

mellan medarbetare såväl nationellt som internationellt. 

 

5.4 Behålla 

Eftersom studien inte belyser medarbetarperspektivet kan varken den individuella aspekten till 

varför en medarbetare väljer att stanna såväl som varför en medarbetare inte väljer att stanna på 

företaget tas i beaktning. Ur ett ledningsperspektiv arbetar företaget adaptivt för att behålla 
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medarbetare. I ett föränderligt samhälle gäller det att vara anpassningsbar och flexibel, något 

som såväl SHRM teorin som den empiriska insamlingen belyser. För tillfället arbetar 

Fallföretaget enligt respondenterna med att att tillgodose medarbetarnas krav och önskemål, där 

personlig utveckling, företagskulturen och möjligheter till internrotering inom organisationen 

nämns som några faktorer. Av samtliga respondenter bedömdes dessa faktorer ligga till grund till 

varför de valt stanna på företaget. Vidare kan företagets SHRM arbete tänkas öka medarbetarnas 

positivitet och motivation. Respondenterna instämmer att företagskulturen och 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen kan vara två grundläggande faktorer till detta, 

vilket ligger i linje med Bakers (1999) resonemang. Däremot kan det på grund av en inarbetad 

företagskultur och arbetsbelastningsnormer inom organisationen tänkas att arbetsplatsen inte 

passar alla, något som företaget är medvetna om. Det kan därmed tänkas att en uppsägning kan 

vara ömsesidig och att vissa avslutade anställningar kan bedömas positivt för företaget.  
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6. Diskussion 

______________________________________________________________________________ 

I diskussionsavsnittet presenteras författarnas reflektioner och insikter kring studien där kritiska 

perspektiv diskuteras. I utformandet av diskussionen har författarna valt att lyfta tre resonemang 

värdefulla att beakta i det fortsatta arbetet för fallföretaget. ………………………………………….. 

______________________________________________________________________________  

6.1 SHRM som tomma ord 

Det kritiska perspektivet av SHRM ifrågasätter teorins relevans och menar att arbetet med 

SHRM i praktiken kan sakna innebörd, vilket leder författarna vidare på resonemanget kring 

vilken roll SHRM faktiskt spelar. En anledning till varför företag tillämpar SHRM är bland annat 

för att etablera förtroende och skapa tillit hos medarbetarna. Då det finns svårigheter i att mäta 

samt verklighetsförankra SHRM vilket kan göra det problematiskt för företag att uppnå önskad 

nivå av förtroende hos berörda intressenter. Vidare är kausalitet mellan framgång och SHRM-

arbete ett perspektiv företag kritiskt bör ta i beaktning. Det finns i många fall en stor risk för att 

företag i efterhand rekonstruerar en sanning och tillskriver företagets SHRM-arbete det 

framgångsrika resultatet, när det i själva verket kan ha varit andra anledningar som lagt grunden 

till detta. På så sätt kan företag försköna verkligheten och ge en ett sken av att företagets 

teoretiska strategier utövas praktiskt, även om så inte är fallet. 

 

6.2 Risker med en allt för stark företagskultur 

Att ha en stark företagskultur kan få medarbetarna att systematisk jobba mot samma mål, vilket i 

sin tur kan ligga till grund för en ökad omsättning. Företagskulturen samt de starka varumärket 
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bakom Fallföretaget nämndes som två av de relevanta anledningar till varför medarbetarna 

lockas till, men även stannar kvar på företaget. Trots detta bör även de negativa aspekterna av en 

stark företagskultur betraktas. När företag erbjuder aktiviteter utöver ordinarie arbetsuppgifter 

kan det resultera i en situation där medarbetarna fyller stora delar av dess lediga tid med 

aktiviteter relaterade till arbetsplatsen. Även om det utifrån företags sida inte ställs krav på 

medarbetarna att delta i aktiviteter utöver ordinarie arbetsuppgifter kan det tänkas att det upplevs 

som en skyldighet från medarbetarnas perspektiv. Företagskulturen benämns i empirin som en 

del av utmaningen kring seniora rekryteringar, där respondenterna menar att det föreligger en 

svårighet i att hitta seniora medarbetare som besitter rätt typ av kompetens och samtidigt passar 

in i den starka företagskulturen. En alltför stark företagskultur kan även leda till svårigheter när 

det kommer till att våga tänka nytt och att motsätta sig gruppens åsikter. Därför bör företag 

betrakta risken i att företagskulturen kan bli för stark och således inte är hållbar i längden, 

eftersom det tänkas vara en bidragande faktor varför medarbetare väljer att lämna även om den 

även kan vara anledningen till varför medarbetare väljer att stanna.  

 

6.3 Problematiken kring den tunga arbetsbördan 

Som respondenterna nämnde kan en av de största orsakerna till att medarbetare väljer att lämna 

Fallföretaget vara arbetsbördan, något som även kan tänkas vara gemensamt med andra företag i 

branschen. När medarbetare upplever att arbetet tar upp för mycket tid och energi kan incitament 

att lämna arbetsplatsen skapas. För att företag ska lyckas behålla sin konkurrenskraftiga position 

i branschen krävs det att företagen fortsätter anpassa sitt SHRM arbete för nuvarande och 

framtida behov. De behöver arbeta flexibelt mot arbetsmarknaden och framtida generationer för 

att möta krav och önskemål. Det nuvarande generationsskiftet beskrivs enligt respondenterna 
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som en stor skillnad i lojalitet och förväntningar på arbetsgivare. En allt högre önskan av work-

life balance från potentiella medarbetare på arbetsmarknaden kan därmed medföra svårigheter 

för företag i deras arbete att finna en balans mellan företagets nuvarande medarbetare och 

potentiella medarbetare. Vidare kan det diskuteras kring hur stor betydelse en hög 

personalomsättningen har, då respondenterna menar att det handlar om att hitta rätt typ av person 

snarare än specifika kunskap eller kompetens. Att vissa medarbetare avslutar sina anställningar 

kan som tidigare nämnt inte bara medföra negativa aspekter i form av förlorad arbetskraft, då det 

även öppnar upp för nya medarbetare att inta företaget. Det är däremot värt att nämna att varje 

uppsägning och nyanställning medför mobilitetskostnader vilket gör att en hög 

personalomsättning kan resultera i höga mobilitetskostnader. 
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7. Slutsats  

______________________________________________________________________________ 

I ett avslutande avsnitt presenteras studiens slutsats, där författarna besvarar forskningsfrågan 

och avslutningsvis redogör för förslag på framtida forskning inom ämnet. --------------------------- 

______________________________________________________________________________  

Genom att applicera det teoretiska perspektiv på studiens empiriska underlag har författarna 

studerat hur fallföretaget arbetar för att behålla sina medarbetare, samt dess förmåga att uppnå 

varaktiga konkurrensfördelar. Författarna kan konstatera att det empiriska underlaget och 

studiens teoretiska perspektiv till viss del stämmer överens. Författarna finner inte att det 

empiriska underlaget stödjer teorin när det gäller humankapitalets förutsättning för immobilitet, 

inte heller stödjer det empiriska underlaget kriteriet att vara en icke substituerbar resurs. Studien 

styrker, likt tidigare forskning, att det föreligger brister i RBV-teorin när det gäller 

humankapitalets förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Studien visar att teorin kan 

kompletteras med det teoretiska perspektivet SHRM för att förklara hur humankapitalet kan 

utgöra varaktiga konkurrensfördelar. Genom att arbeta adaptivt, möta nuvarande och framtida 

behov samt ha ett långsiktigt perspektiv kan företag minska medarbetares mobilitet. Studien 

finner däremot svårigheter i att säkerställa humankapitalets immobilitet eftersom företag aldrig 

kommer kunna garantera medarbetarnas absoluta immobilitet. Att studien påvisar att 

humankapitalet inte uppfyller kriteriet icke substituerbar och därmed är utbytbar, har däremot lett 

författarna till slutsatsen att det, i det specifika fallet, inte behöver vara till företagets nackdel. 

Detta eftersom företaget i dagsläget kan hantera en viss nivå av personalomsättning och 

humankapitalets substituerbarhet således inte bedöms minska företagets förmåga att uppnå 

varaktiga konkurrensfördelar. Slutligen kan studien påvisa att ett aktivt SHRM arbete kan bidra 
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men inte säkerställa humankapitalets förmåga att uppnå varaktiga konkurrensfördelar. Vidare 

kan resultatet från studien sannolikt tillämpas på andra företag, organisationer och branscher där 

humankapitalet är avgörande för verksamheten. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Utmaningen att attrahera, utveckla och behålla talanger har aldrig varit svårare, men är trots detta 

är av ytterst vikt för att företag skall bli konkurrenskraftiga. Därför är fortsatt forskning inom 

området av stor betydelse för framtiden. Författarna har valt att endast studera ett företag inom 

konsultbranschen och för framtida forskning anser därför författarna att det hade varit intressant 

att jämföra fler företag inom vald bransch för att studera och granska likheter och skillnader 

mellan företag. Detta hade lagt grund för slutsatser kring hur SHRM kan vara mer eller mindre 

effektivt för vissa företag inom en specifik bransch. Författarna anser även att det skulle vara 

intressant att sätta litteraturen i relation till andra branscher och länder för att få ett bredare 

perspektiv. Författarna har valt att utgå från ett ledningsperspektiv i studien och anser att det 

även hade varit intressant att studera ämnet ur ett medarbetarperspektiv eftersom det skulle 

resultera i andra insikter och perspektiv av SHRM. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är 

att komplettera rapporten med en kvalitativ del som fångar in aspekter som en kvantitativ studie 

inte redovisar. Detta för att komma åt fler perspektiv med nya insikter samt att ytterligare öka 

förståelsen när det kommer till att attrahera, utveckla samt behålla medarbetare.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
1. Allmänna frågor 

● Ålder, utbildning 
● Antal år på företaget, position på företaget 
● Vilka visioner och mål finns i organisationen?  

 
2. Strategic Human Resource Management  
Skulle du vilja beskriva… 
● … vilken roll HR har på Fallföretaget? 
● … hur länge en nyanställd stannar på Fallföretaget? Har det förändrats över tiden? 
● … vilket HR-arbete som bedrivs för att behålla er personal? 
● … om du upplever att dessa HR strategier är kopplade till ert mål och visioner och i så 

fall på vilket sätt?  
● … om ni har förändrat ert HR-arbete över de senaste åren och i så fall hur?   

 
3. Attrahera 
Skulle du vilja beskriva… 

● … om ni arbetar med Employer Branding internt och i så fall hur?  
● … er image i branschen och i förhållande till era konkurrenter?  
● … hur ni arbetar med Employer Branding externt? 
● … hur ni arbetar med rekrytering?  
● … om ert arbete med rekrytering förändrats över tiden och i så fall hur? 
● … vilka utmaningar upplever ni existerar vid rekrytering? Är det några positioner/tjänster 

som är svårare att fylla än andra? 
 
4. Utveckla 
Skulle du vilja beskriva… 

● … hur ni arbetar med allmän/generell utbildning av personal? 
● … hur ni arbetar med företagsspecifik kunskap? 
● … om det finns nyckelpersoner på företaget som kan anses extra viktiga för företagets 

utveckling?  
● … om ni arbetar med speciella strategier för att behålla dessa? 
● … hur ni jobbar med att sprida kunskap i organisationen mellan kontor och regioner men 

även mellan anställda på olika avdelningar?  
 
5. Behålla 
Skulle du vilja beskriva… 

● … varför du tror att de anställda väljer att stanna?  
● … vad du tror kan vara anledningen till att medarbetare slutar?  
● … företagets specifika förmåner till era anställda? 
● … om och i så fall hur du upplever att de olika kontoren skiljer sig åt? 

Är det något vi inte har berört som du skulle vilja lyfta eller som du tycker är relevant för 
studien?  
Tack för du tog dig tiden! 


