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Sammanfattning 

Titel: Strategisk kompetensförsörjning inom den offentliga verksamheten 

Författare: Christian Nodelijk och Emma Saarenpää 

Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter som 

kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid designen av en strategisk kompetensförsörjning 

inom en stor offentlig organisation. 

 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen utfördes 

på Region Halland som befinner sig i designfasen av att samordna en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. Vi har identifierat att det är viktigt för strategidesignen att ta hänsyn 

till organisationens kontext, till exempel att toppstyrning inom Region Halland kan bli 

problematisk. Istället för att designen formas och styrs centralt kan det bli viktigt att snarare 

inkludera relevanta parter i designens utformning. 

De förutsättningar kring nuvarande kompetensförsörjningsarbete som har identifierats som 

hindrande är främst baserade på otydlighet, avsaknaden av en gemensam organisationskultur 

och ett gemensamt språk, ojämna maktförhållanden samt formella verktyg och processer som 

inte är ändamålsenliga. Möjligheterna bestod främst av den kompetenta personalen, 

samarbetsmöjligheter, organisationens relativa makt i förhållande till dess omgivning samt 

viljan och engagemanget till att arbeta med strategisk kompetensförsörjning gemensamt.  

Nyckelord: Strategisk kompetensförsörjning, Strategidesign, Offentlig verksamhet, 

Konfiguration, Organisationskultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Strategic human resource planning in the public sector 

Authors: Christian Nodelijk and Emma Saarenpää 

The purpose of this study is to gain an understanding of which constraining and enabling 

factors that may be necessary to take into consideration when designing a common strategic 

HR plan within a large public organization. 

The study was conducted with a qualitative research approach. The study was conducted at 

Region Halland, who is in design phase to coordinate a common strategic HR-plan. We have 

identified that it is important for the strategy design to consider the organization’s context, for 

example a top-down management in Region Halland may be problematic. Instead of centric 

shaping and management of the strategy design, it may be important to rather include relevant 

parties in the design formation.  

The circumstances surrounding the current HR-plan identified as constraining are mainly 

based on ambiguity, the lack of a common organizational culture and a common language, 

unequal power relations, and formal tools and processes that are inappropriate. The enabling 

factors consisted primarily of skilled staff, cooperation opportunities, the organizations 

relative power in relation to its surroundings, as well as the willingness and commitment to 

work with a common strategic HR-plan. 

Keywords: Strategic HR-planning, Strategy design, Public sector, Configuration, 

Organization Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Först och främst vill vi tacka Region Halland för ett vänligt bemötande under 

undersökningens genomförande. Ett extra stort tack vill vi rikta till de informanter som ställde 

upp på intervjuer. 

Vi vill även tacka vår handledare Jonas Carlsson för god vägledning och vår examinator Mats 

Holmquist för goda råd. Slutligen vill vi tacka vänner och familj för deras stöd och värdefulla 

synpunkter. 

Christian Nodelijk och Emma Saarenpää 

Halmstad 25-5-2015  
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1 Inledning 

Kompetensförsörjning är ett begrepp som blir allt mer aktuell i den moderna 

kunskapsbaserade ekonomin. Begreppet kompetensförsörjning innefattar hela processen kring 

en organisations underhåll av kompetens; att anskaffa, behålla, utveckla och avveckla 

kompetens (Arbetsgivarverket, 2008). Anttila (1997) menar att kompetensfrågor är 

organisationens viktigaste framgångsfaktorer och bör således uppmärksammas därefter, och 

eftersom kompetensförsörjning är omfattade och angelägen för organisationer i alla dessa 

former, kan en bristande kompetensförsörjning få allvarliga konsekvenser. Det är därför 

viktigt att ledningen inom alla organisationer ifrågasätter vilka kompetenser organisationen 

har tillgång till i dagsläget och vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden för att 

uppnå verksamhetens mål (Eriksson & Forsberg, 2007). Kompetensförsörjning är någonting 

som sker inom alla organisationer, oberoende om det är medvetet eller inte. En medveten 

process är formell och synlig, den berör till exempel de befintliga policydokument som finns 

kring kompetens och kompetensutveckling, planläggning av rekrytering samt olika typer av 

utbildningsprogram. Den omedvetna kompetensförsörjningen präglas däremot av den 

informella aspekten kring kompetensförsörjning, och innefattar hur kompetens utvecklas i 

praktiken. Detta sker i en naturlig process och handlar om den inre förmåga som individer och 

grupper besitter för att kunna utvecklas och skapa förutsättningar, för att därigenom klara de 

utmaningar de ställs inför (Anttila, 1997).  

 

För att kompetensförsörjningen ska vara effektiv krävs däremot en medveten strategi, menar 

Anttila (1997). Detta är innebörden av strategisk kompetensförsörjning; att 

kompetensförsörjningsarbetet sker medvetet, synligt och rationellt. Strategisk 

kompetensförsörjning präglas av ett långsiktigt perspektiv som är i enlighet med 

organisatoriska mål, där organisationen tar reda på vilka kompetenser de behöver nu och i 

framtiden (Anttila, 1997; Lindelöw, 2008). Ett långsiktigt perspektiv är angeläget när det 

gäller kompetensförsörjningsarbete, eftersom kompetens tar lång att bygga upp, framförallt 

inom kunskapsintensiva och komplexa organisationer. Därför är det viktigt att organisationen 

försöker göra framtidsprognoser. Prognoserna kan sedan fungera som basen till formulerade 

mål och strategier för att nå dessa mål. Trots att prognoserna och därmed strategin med största 

sannolikhet kommer att förändras och utvecklas med tiden, är den initiala prognosen ändå 

viktig för att kunna samla fokus (Eriksson & Forsberg, 2007). En strategisk 

kompetensförsörjning innebär således en formulerad och synlig, rationell process som är 

mätbar och ämnat att uppfylla mål (Belcourt & McBey, 2010). Trots vikten av strategisk 

kompetensförsörjning är det vanligt förekommande med en mer operativ 

kompetensförsörjning, vilket kan ge radikala negativa konsekvenser om dessa saknar en 

bakomliggande strategi eller ett långsiktigt tänkande. Därav är det angeläget att även operativ 

personal får det stöd som krävs för att arbeta mot en gemensam strategi (Eriksson & Forsberg, 

2007). En strategi uppstår inte ur ett vakuum, det finns omfattande arbete som bör göras innan 

en strategi implementeras. En vanligt förekommande metod är att först analysera behovet, 

sedan arbeta fram en strategisk design på ett övergripande plan, följt av en detaljutveckling 

för att fungera på en operativ nivå. Först när dessa faser är genomförda kan implementering 

och en senare utvärdering av strategin ske (Allen, 2006).  

 

Det finns alltså omfattande förarbete som ska utföras innan en ny strategi kan implementeras. 

Att införa en ny strategi är problematiskt, inte minst inom den offentliga sektorn. 

Problematiken med såväl analyser kring behovet och designen beror främst på offentliga 

verksamheters komplexitet och frekventa ledningsförändringar samt otydlighet från politikers 

sida (Cray & Rose, 2010). Detta innebär att offentliga organisationers strategi ska balansera 
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en långsiktig formell planering, vilket är nödvändigt för att förse sig med rätt kompetenser för 

att klara sitt uppdrag, men samtidigt ge stort utrymme för framväxande strategier där politiker 

snabbt kan ändra verksamhetens prioriteringsområden (Cray & Rose, 2010).  

 

Det finns mycket forskning kring kompetensförsörjning och dess olika komponenter. Däremot 

fokuserar stor del av tidigare forskning på kompetensutveckling eller andra specifika delar, 

snarare än på hela kompetensförsörjningsprocessen. Enligt Eriksson och Forsberg (2007) har 

en stor del av befintlig forskning kring strategisk kompetensförsörjning dessutom en tendens 

att antingen över- eller undervärdera vilka möjligheter en offentlig organisation och dess 

ledning har för att kunna påverka sin situation. Det finns en del forskning om hur strategier 

designas. Den forskning som finns har en deterministisk syn på strategidesign och exkluderar 

organisationers komplexitet, vilket innefattar strukturer och kulturen i kombination med andra 

kontexter som kan komma att påverka acceptansen för en gemensam strategi, samt hur en 

användbar strategi kan designas (Mintzberg, 1990). Även forskning om kompetensförsörjning 

rörande offentliga verksamheters strategidesign är bristfällig. Vår ambition med 

undersökningen är att bidra med en ökad förståelse kring vilka hinder och möjligheter som 

kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid designen av en gemensam strategi och hur strategin 

i sin tur kan designas och samordnas inom en offentlig verksamhet. Vidare försöker vi 

undvika att över- eller undervärdera organisationens möjlighet att påverka sin egen situation, 

genom att påvisa de möjligheter och hinder vi upptäckt och hur dessa i sin tur kan hanteras. 

Vi söker således inte att eliminera dessa hinder, utan snarare skapa en förståelse för hur de 

kan hanteras och eventuellt reduceras, samt vilka förutsättningar som kan utnyttjas i detta 

arbete. 

 

Undersökningen har skett på Region Halland, som idag befinner sig i designfasen av att 

samordna en gemensam strategisk kompetensförsörjning. Ledningen har identifierat ett behov 

av en gemensam strategisk kompetensförsörjning och denna strategi ska nu designas innan 

den vidare utvecklas och implementeras. Organisationen prioriterar kompetensförsörjning 

högt, det saknas dock ett gemensamt arbete inom detta område. Varje förvaltning inom 

organisationen har sitt sätt att arbeta på och saknar en gemensam strategi att ta stöd av. Detta 

ökar risken för ett kortsiktigt arbete eller en ineffektiv kompetensförsörjning, därför har 

Region Halland identifierat ett behov av att samordna en gemensam och långsiktig strategi. 

Region Halland är en stor, kunskapsintensiv organisation inom offentlig verksamhet med 

ungefär 7600 anställda inom 370 olika yrken. De olika verksamheterna i fråga är äldre och har 

tidigare haft egna strukturer och kulturer. Sammanslagningen av den nuvarande 

organisationen skedde år 2012. Det är således en relativt ung organisation, men med tidigare 

etablerade verksamheter. Region Halland består av nio olika förvaltningar (se bilaga 2). Dessa 

är: 

 Ambulanssjukvård och medicinisk diagnostik  

 Hälsa och funktionsstöd 

 Hallands sjukhus 

 Kultur i Halland 

 Närsjukvården Halland 

 Skolförvaltningen 

 Psykiatrin Halland 

 Regionkontoret 

 Regionservice  
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter som 

kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid designen av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning inom en stor offentlig organisation.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur kan en stor organisation inom offentlig verksamhet designa en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning? 

 

 Hur kan nuvarande kompetensförsörjningsförutsättningar påverka strategidesignen? 

 

 Vilka hinder och möjligheter kan identifieras när en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning samordnas? 

 

- Hur påverkar dessa hinder och möjligheter en samordning av en strategisk 

kompetensförsörjning? 

- Hur kan dessa hinder och möjligheter hanteras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Fallet i undersökningen är hur en stor offentlig organisation Region Halland? kan designa en 

gemensam strategisk kompetensförsörjning. Undersökningen fokuserar således på de aspekter 

som måste tas hänsyn till vid samordningen av en gemensam strategisk kompetensförsörjning. 

Det är inte inom undersökningens ramar att innefatta implementeringen av- eller operativ 

användning av strategisk kompetensförsörjning, utan fokus ligger på strategidesign. 

 

1.4 Disposition 

I undersökningens inledning ges en bakgrundsbeskrivning av undersökningsområdet, följt av 

undersökningens syfte, tillhörande frågeställningar och avgränsningar. Därefter kommer den 

teoretiska referensramen att behandlas. Här kommer tidigare forskning att presenteras, samt 

förklaringar på olika nyckelbegrepp. Dessa förklaringar sker i den löpande texten. I detta 

kapitel presenteras sedan de teorier som valts utifrån det empiriska materialet. Därmed 

kommer vi att presentera våra valda teorier samt en egen framtagen 

kompetensförsörjningsmodell. Detta kapitel följs upp av ett metodkapitel, där vi noggrant 

redogör undersökningens genomförande och olika metodologiska utgångspunkter. 

Följaktligen innefattar detta kapitel en diskussion om undersökningens pålitlighet och 

trovärdighet, samt olika etiska ställningstaganden. Slutligen genomförs en avslutande 

metoddiskussion. Detta kapitel följs upp av en presentation av det empiriska material vi 

erhållit i samband med det metodologiska genomförandet. I detta resultatavsnitt behandlas de 

formella och informella element som präglar organisationen. Nästkommande kapitel är en 

analys, där vi kopplar den teoretiska referensramen med det empiriska materialet samt 

presenterar hur resultatet förhåller sig till den framtagna modellen. Därefter kommer ett 

kapitel om undersökningens slutsats följt av ett diskussionskapitel. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier och tidigare forskning som vi ansett vara 

relevanta för att förstå det empiriska materialet som samlats in. Organisationer består av både 

formella och informella element. För att kunna analysera vilka hinder och möjligheter som 

finns för en samordning av strategisk kompetensförsörjning är det angeläget att ta hänsyn till 

båda dessa aspekter. Vi kommer således att undersöka hur både formella och informella 

element kan påverka en strategidesign för kompetensförsörjning, genom att förankra oss i 

tidigare forskning, Mintzbergs (1979) konfigurationsteori och Scheins (2010) teori om 

organisationskultur. Mintzbergs teori är omfattande, vilket innebär att vi främst valt att lägga 

fokus på den professionella byråkratin och faktorer som är relevanta för denna specifika 

konfiguration. Detta eftersom vi identifierar Region Halland främst som en professionell 

byråkrati. I Scheins (2010) teori om organisationskultur kommer vi att belysa vilka olika 

perspektiv som måste tas hänsyn till vid en analys av en organisationskultur samt vilken 

inverkan ledarskapet har på detta fenomen. Mintzbergs (1979) konfigurationsteori kommer 

behandla de formella elementen, till exempel kompetenskrav och stödjande verktyg. Scheins 

(2010) teori om organisationskultur kommer att behandla de informella elementen, till 

exempel organisationskultur och maktförhållanden. Detta kapitel kommer sedan avslutas med 

en egen framtagen kompetensförsörjningsmodell, som inkluderar Mintzbergs och Scheins syn 

på strategi, samt tidigare forskning kring kompetensförsörjning. Kompetensbegreppet i denna 

modell kommer följa Anttilas (1997) definition av kompetens som inkluderar både formell 

och funktionell. Den formella kompetensen innebär utbildningar och certifieringar, och 

funktionell kompetens innebär faktorer som är avgörande för att kunna hantera arbetet, till 

exempel personlighet, erfarenheter och drivkrafter. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Kompetens är ett begrepp som hörs i många sammanhang, samtidigt som definitionen av 

begreppet är mångtydigt. Kompetens återfinns hos individen i form av bland annat kunskaper 

och attityder. Dessa kan vara såväl formella som funktionella. Formella kompetenser är det 

som typiskt fås genom utbildningar och kan synas i form av legitimationer eller titlar. Den 

funktionella kompetensen är dock baserad på de reella kraven ett arbete ställer. Funktionell 

kompetens är således inte något definitivt, utan snarare något som är relativt till 

arbetsuppgiften (Anttila, 1997; Ellström & Nilsson, 2012). En nyanställds kompetens kan till 

exempel anses vara tillfälligt lägre än en mer erfaren medarbetares funktionella kompetens, 

trots att båda har samma formella kompetens. Med goda introduktionsprogram och rätt person 

på rätt plats kan detta kompetensgap snabbt minska. Formell kompetens tenderar dock inte att 

sänkas eller försämras (Anttila, 1997), detta kan exempelvis ske om individen förlorar sin 

formella kompetens genom att denna blir av med sin legitimation. Kompetensens tvåsidiga 

natur kan därmed vara en stor utmaning för en strategidesign att möta, på grund av att 

kompetens inte enbart består av definitiva kvantitativa termer utan även av kvalitativa och 

otydliga termer. Men där en strategi vanligen ämnar vara mätbar och rationell (Belcourt & 

McBey 2010). 

 

Planeringssystem och kartläggningar har en tendens att endast ta hänsyn till kvantifierbar 

data, vilket kan försvåra kompetensförsörjningsstrategier betydligt. Det är till exempel lättare 

att kartlägga antalet medarbetare med en viss certifiering, men att sedan synliggöra hur 

kompetenserna används i arbetet är betydligt svårare. De funktionella kompetenserna hanteras 

då främst genom dialog snarare än genom kartläggning (Granberg, 2011). Det kan därför vara 

viktigt för en organisation att se över hur medarbetarsamtal utförs och säkerhetsställa att 

samtliga parter har en förståelse kring vad kompetensförsörjning egentligen innebär och vad 
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deras roll i det hela är. Anttila (1997) menar att definitionen av kompetens är avgörande för 

att organisationer ska kunna tillämpa någon praktisk nytta av en 

kompetensförsörjningsstrategi. Är definitionen för specifik och omfattande saknar den 

flexibilitet och är svår att anpassa till olika yrkesgrupper inom organisationen. Är definitionen 

allt för svag och otydlig riskerar dock begreppet att feltolkas. En lämplig definition av 

begreppet innefattar individers, gruppers eller organisationens förmåga att lösa en specifik 

uppgift. Förmågan består således av kunskap, färdigheter och förhållningssätt som möjliggör 

en önskvärd målrelaterad prestation (Anttila, 1997; Lindelöw, 2008). Vidare menar Anttila 

(1997) att en gemensam syn på befintliga och framtida kompetenskrav och hur väl 

organisationen och dess medlemmar uppfyller detta, är en förutsättning för en fungerande 

kompetensförsörjning. Även Lindelöw (2008) uppmärksammar vikten av en gemensam syn 

på kompetensförsörjning, vilket kan skapas genom att inkludera relevanta grupper i 

framtagandet av en behovsanalys. Denna behovsanalys innehåller mål- och 

ansvarsbeskrivningar, till exempel vilka mål yrkesgrupper ska arbeta mot och hur dessa mål 

ska prioriteras. Detta är sedan grunden till kravspecifikationen för de olika yrkesgrupperna, 

där kompetenskrav, såväl formella som funktionella, kan listas (Lindelöw, 2008).   

 

Behovsanalysen kan vara en metod för att öka inkluderingen och den gemensamma synen 

kring kompetensförsörjningsarbetet. Det kan även förse organisationen med ett gemensamt 

språk och skapa fokus kring prioriterade områden. Behovsanalysen kan således bli ett viktigt 

strategiskt dokument för organisationen som kontinuerligt bör ses över (Lindelöw, 2008). 

Behovsanalysen är ett levande dokument som snabbt blir föråldrat om detta inte underhålls, 

därför kan det vara viktigt att någon ansvarar för att hålla detta dokument vid liv. Detsamma 

gäller för kompetenser. Ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning är avgörande, då 

funktionell kompetens är en färskvara som bör underhållas och ses över, samtidigt som sådan 

kompetens är en förutsättning för att medlemmar ska kunna uppfylla de mål som är satta för 

denna yrkesgrupp (Anttila, 1997). Det är således viktigt att kompetensförsörjningsarbetet 

präglas av inkludering. Inkluderingen bör gälla alla relevanta grupper, inte bara 

tillsvidareanställda inom organisationens största befattningsgrupper. Kompetensförsörjningen 

ska inte heller bara gälla horisontellt, utan även vertikalt och därmed gälla för ledning, 

mellanchefer, operativ personal och stabfunktioner. För att hela organisationen ska kunna 

arbeta med kompetensförsörjning, där olika grupper som representerar olika verksamheter ska 

inkluderas, är det viktigt att hitta gemensamma nämnare mellan de olika grupperna 

(Lindelöw, 2008).  

 

Strategi är som tidigare nämnts en rationell process, men denna ska användas av människor 

som inte alltid följer rationella tankesätt. Organisationens medlemmar är präglade av 

organisationskultur, olika maktförhållanden och intressen. Yrkesgrupper med mycket makt 

kan komma att forma strategin att följa personliga intressen. Ellström (2010) menar att det 

ofta finns interna motsättningar kring värderingar, normer och mål. Olika aktörer kan ha olika 

intressen, därför är det viktigt att ta hänsyn till maktförhållanden.  Kompetensförsörjning, till 

exempel i form av kompetensutveckling, är ofta ett styrningsinstrument där aktörer med 

mycket makt kan införa sina ideologier i detta arbete. Detta gäller inte per automatik 

ledningen, utan det kan även röra sig om fackliga organisationer eller professionella grupper 

som har mycket makt. Det kan även uppstå en bristande överensstämmelse mellan individens 

och organisationens behov, vilket i sin tur kan leda till felutbildning, underutbildning eller 

överutbildning (Ellström, 2010). Överutbildningar kan till exempel ske om en stark 

professionell grupp kräver mycket kompetensutveckling, men att organisationen senare inte 

kan erbjuda tillräckligt utmanande arbetsuppgifter för att möta denna kompetens, eller andra 

krav som är kopplade till personalens ökade kompetens. Felutbildningar kan därför öka risken 
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för resursavtappning både när det gäller resurser som lagts på fel typ av kompetensutveckling, 

men även att personal söker sig till en arbetsgivare som bättre kan möta de krav som den 

kompetenta personalen ställer (Ellström, 2010). Även Mintzberg (1990) menar att andra 

aktörer än ledningen kommer påverka strategin. Ledningen är inte alltid de som kan 

synliggöra behov eller formulera en strategi, utan detta kan även ha sitt ursprung från operativ 

personal, eller utvecklas kontinuerligt både nerifrån och uppifrån i hierarkin. Mintzberg 

(1990) har riktat kritik till hur traditionella modeller hanterar strategiplanering och 

implementering. En av de vanligaste modellerna är en ”designmodell”, där strategi ses som en 

begreppsförklarande process och formuleras genom formell planering och analys. Detta är en 

process som kan kontrolleras den är samtidigt medveten och styrs av ledningen. Mintzberg 

(1990) menar att detta synsätt är alldeles för simpelt och deterministiskt. Detta synsätt tar inte 

hänsyn till organisationers komplexitet och dess kontexter. Formuleringen kan nämligen 

utvecklas med tiden, samtidigt som strategin bör utvecklas med organisationen. En strategi 

snarare formas och utvecklas, än att en bestående formulering styr arbetet (Mintzberg, 1990).  

 

En stor utmaning för planeringen av en kompetensförsörjningsstrategi är hur förutsägbar 

framtiden egentligen är. Strategin behöver vara flexibel för att förändras i och med att 

organisationen lär sig och utvecklas (Mintzberg, 1990). Detta kräver att organisationen 

kontinuerligt och frekvent bör undersöka sina kompetensbehov nu och i framtiden och vara 

lyhörd på interna och externa behov (Axelsson, 1996). Belcourt och McBey (2010) menar att 

en ideal strategi har ett framtidsperspektiv på fem till tio år, men de påpekar att en framtidssyn 

på tre till fem år är mer realistisk. Organisationen bör sträva efter en balans mellan hur exakt 

och hur uppdaterad prognosen är. Läggs det för mycket fokus på att få prognosen exakt och 

detaljerad är risken att den inte blir särskilt uppdaterad. Är den däremot för inexakt blir det 

svårt för organisationen att dra nytta av prognosen (Belcourt & McBey, 

2010).                                                  

 

Granberg (2011) menar att det är lättare att misslyckas än att lyckas med en strategi. Införsel 

av en ny strategi kan misslyckas om strukturen förändras utan att ta hänsyn till kulturen. En 

vanlig fallgrop är att strategin endast formuleras av ledningen och externa experter, utan att 

inkludera övrig personal. Ledningen försöker således kommunicera ut en idé och har 

förväntningar att personalen ska internalisera denna idé. Det krävs ibland att en ny strategi 

innehåller styrning kring såväl formella som informella element, till exempel genom formella 

mål och kulturstyrning. Denna metod är lämpad för professionella grupper som präglas av 

hög grad av decentralisering som inte kan styras genom enbart formella element, till exempel 

läkare och ingenjörer. Informell styrning är däremot inte okomplicerat på professionella 

grupper, då dessa tenderar att ha egna etiska regler att förhålla sig till och den styrande 

kulturen bör vara kompatibel med dessa etiska regler. Är de inte kompatibla ökar risken för 

personalomsättning eller att den informella styrningen inte får någon reell verkan (Granberg, 

2011). Dessutom tenderar politiskt styrda organisationer att ha svårt att skapa en egen stark 

kultur på grund av politikers ofta otydliga budskap. Detta genererar starka subkulturer istället 

för en stark gemensam kultur, vilket ytterligare försvårar kulturstyrning.  Varken styrning 

med enbart formella eller informella element är därmed önskvärt i en professionell 

organisation, snarare är en kombination mellan dessa två åtråvärt. Granberg (2011) menar 

även att identiteten, profilen och imagen inte behöver vara samstämmig inom en organisation 

Identitet innebär hur organisationen och dess medlemmar uppfattar sig själva, medan profil 

innebär hur de säger att de är och image innebär hur de uppfattas av externa grupper. Imagen 

är således synonymt med organisationens varumärke. En viktig regel för organisationer som 

vill förbättra sitt arbetsgivarvarumärke är att börja inifrån och ut, det vill säga med 

utgångspunkt i identitet (Granberg, 2011). 
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Som framgår i ovanstående exempel av tidigare forskning så växer inte en fungerande 

kompetensförsörjningsstrategi fram genom enbart formell planering eller en formulerad 

strategi. Informella element, tillsammans med formella element är avgörande för en 

fungerande kompetensförsörjningsstrategi. Detta benämner Kock (2010) som en integrerad 

strategi. En integrerad strategi fokuserar både på hur individen och verksamheten kan 

utvecklas tillsammans, där utvecklingsarbete tar hänsyn till formellt såväl som informellt 

kompetensförsörjningsarbete. 

 

2.2 Mintzbergs konfigurationsteori  

En väl etablerad organisationsteori som främst fokuserar på organisationens formella struktur 

är Mintzbergs (1979) konfigurationsteori. Han har tagit fram fem ideala konfigurationer (se 

bilaga 3) som i sin tur består av olika formella faktorer. En effektiv organisation är enligt 

Mintzbergs konfigurationsteori (1979) en organisation där alla dessa faktorer är kompatibla 

med varandra. Han är dock noggrann med att påpeka att konfigurationerna är idealtyper och 

att dessa sällan återfinns i rena former i verkligheten, men att organisationer har en tendens att 

dras mot en av de fem konfigurationerna.  Mintzbergs (1979) konfigurationer består av 

följande fyra faktorer: 

 

 Komponenter 

 Mekanismerna för koordinering 

 Designparametrarna 

 Miljön 

 

2.2.1 Komponenter 

Figur 1 (Mintzberg, 1979:20) 
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Komponenterna som konfigurationerna består av är strategisk ledning, mellanchefer, operativ 

kärna, teknologistrukturer och stödfunktioner. Teknostrukturer och stödfunktioner hör till 

staben och övriga är inom linjeorganisationen. Stabfunktionerna har därmed sällan formell 

makt som tillåter dem att direkt påverka linjeorganisationen. Teknostrukturens uppgift är att 

analysera och standardisera andras arbeten samt att göra diverse analyser. Exempel på 

verksamheter inom teknostrukturen är strategisk planering och arbetsanalyser. De fokuserar 

på design och strukturella funktioner. I mindre organisationer standardiseras främst det 

operativa arbetet, medan standardisering i större organisationer kan ske på alla nivåer. 

Stödfunktionerna stöder det operativa arbetet indirekt. Många av dessa funktioner är ofta 

autonoma. Stödverksamheten kan finnas på olika plan inom hierarkin där mer strategiska 

uppgifter, såsom juridisk rådgivning och PR, återfinns högre upp i organisationen. I mitten av 

hierarkin återfinns de som stödjer beslutsfattare, till exempel forsknings- och 

utvecklingsarbete. Nära den operativa kärnan finns stödfunktioner som ofta är 

standardiserade, till exempel kafeteria och posthantering (Mintzberg, 1979). Mintzberg har 

förtydligat organisationers komponenter med en modell (figur 1). 

Den professionella byråkratins konfiguration (figur 2) präglas av den operativa kärnan och 

stödfunktioner. Detta eftersom den operativa kärnans kompetens är organisationens främsta 

resurs och att denna bör stödjas av organisationen i den mån det är möjligt. Mellanchefer och 

teknostrukturen är sällan omfattande, det vill säga att den professionella byråkratin ofta 

innefattar relativt platta organisationer med få standardiseringar av beteende (Mintzberg, 

1979).  

 

2.2.2 Mekanismer för koordinering 

Arbetet inom en organisation kommer kräva koordinering, vilket kan ske genom 

standardiseringar. Inom en professionell byråkrati är det standardisering av kompetenser som 

främst används. Kompetensstandardisering sker genom att organisationen klargör vilka 

kompetenskrav som de ska ställa på sina medarbetare. Höga formella kompetenskrav innebär 

vanligtvis långa utbildningar utanför organisationen som medför omfattande expertis. Denna 

typ av standardiserad kompetens kan sällan organisationen förse sig själv med. Uppgiften 

faller därmed till stor del utanför teknostrukturens ansvarsområde och läggs istället på externa 

utbildningsanordnare. Organisationen kommer då förvänta sig att denna yrkesgrupp har vissa 

internaliserade värden som har uppstått i samband med en viss utbildning, till exempel 

förväntas det att en läkare har vissa värderingar och etiska regler som denna tagit till sig under 

sin studietid. Detta är därmed kopplat till professionen snarare än organisationen, vilket 

innebär att organisationens möjlighet att påverka kompetensen är begränsad. Möjligheten är 

däremot inte obefintlig, då komplexa arbeten ofta kräver mycket arbetsplatslärande, samt att 

organisationens introduktionsprogram kan vara ett sätt att styra kompetensen (Mintzberg, 

1979).  

 

Figur 2 (Mintzberg, 1979:355) 
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Arbetets komplexitet bestämmer i hög grad vilken typ av standardisering som är mest lämpad; 

är arbetet enkelt kan arbetsuppgiftens utförande eller vilket resultat som förväntas 

standardiseras. Är arbetet komplext och svårt att standardisera på andra sätt kan 

standardisering av kompetenser vara att föredra. Koordineringen högre upp i hierarkin sker 

främst genom ömsesidig anpassning.  Ömsesidig anpassning innebär att anpassning kan ske 

genom samarbetande verktyg. Samarbetande verktyg innebär att en organisation uppmuntrar 

ömsesidig anpassning och informell kommunikation genom att se över formella element. 

Detta kan formaliseras genom till exempel förbindande positioner och integrerade chefer. 

Förbindande positioner innebär att individer från olika grupper fungerar som en 

kommunikationsväg mellan berörda grupper direkt, istället för att till exempel kommunicera 

genom ledningen. Dessa positioner innebär en hög grad av informell makt. När dessa 

positioner även innebär en formell makt, rör det sig snarare om integrerade chefer. 

Samarbetande verktyg ställer höga krav på kommunikation och lämpar sig därmed bäst för 

mindre grupper och tenderar att vara mest framgångsrika i mitten av organisationen, det vill 

säga för mellanchefer och stabfunktioner. Även om organisationer främst fokuserar på en viss 

typ av koordineringsmekanism, betyder det inte att endast denna är tillräcklig (Mintzberg, 

1979). 

 

2.2.3 Designparametrarna 

Hur arbetet senare designas är beroende av vilka koordinerande verktyg som krävs och hur 

komponenterna inom en organisation ser ut. Designen kan då innefatta graden av 

specialisering och hur den beslutsfattande makten ser ut inom organisationen samt hur 

organisationen grupperar sina medarbetare. Arbetet kan specialiseras både horisontellt och 

vertikalt. Horisontell specialisering innefattar hur många arbetsuppgifter arbetet består av 

(Mintzberg, 1979). Desto mer specialiserat det horisontella arbetet är, desto färre uppgifter 

återfinns inom detta arbete. Vertikal specialisering handlar däremot om hur mycket kontroll 

som återfinns inom arbetsuppgifterna, där hög specialisering innebär låg kontroll. Motsatsen 

till specialisering är arbetsutvidgning. Komplexa arbetsuppgifter kräver ofta en specialisering 

horisontellt, för att arbetstagaren ska bli expert inom ett specifikt område, samt en 

arbetsutvidgning vertikalt för att få tillräcklig makt att hantera de komplexa uppgifterna. 

Denna typ av design är typisk för en professionell byråkrati. Formaliserade beteenden är en 

designparameter som är synonymt med tidigare nämnda standardiseringar, men kan även 

förekomma i form av att arbetsflödet standardiseras eller genom organisationens regelverk, 

till exempel i frågor om vem som har formell makt att fatta strategiskt viktiga beslut. 

Regelverken kan röra arbetsuppgifterna, flödet och hela organisationen. Formalisering av 

beteenden underlättar för organisationen att synliggöra arbetsfördelning, vilket kan bidra till 

ett stadigt och konsekvent resultat samt en ökad likabehandling av kunder och klienter. 

Formalisering av beteende kommer påverka medarbetares makt och autonomi negativt, vilket 

inte är önskvärt inom en professionell byråkrati. Därför är formaliseringen av beteende sällan 

omfattande. Det kan förekomma formaliserade regler från organisationens sida, däremot är 

formalisering av kompetens och professionens tillhörande regler och etik betydligt mer 

omfattande (Mintzberg, 1979).  

 

Beslutssystem och makten att fatta beslut kan vara centraliserade i olika grad beroende på 

konfiguration. Beslutsfattande makt innebär att individen får information och kan hantera 

denna information för att sedan fatta ett beslut. Denna makt är således beroende av var i 

informationsflödet grupper befinner sig och vilket inflytande de har att fatta egna beslut. 

Centralisering och decentralisering kan vara såväl vertikal som horisontell (Mintzberg, 1979). 

Den vertikala centraliseringsgraden innebär hur formell makt fördelas ner i de formella 
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hierarkiska leden, det vill säga i linjen, medan den horisontella centraliseringsgraden innebär 

hur den informella beslutsmakten ser ut. Informell beslutsmakt innebär hur mycket makt som 

återfinns hos stabfunktionerna och den operativa personalen i förhållande till linjechefer. Den 

professionella byråkratin präglas av vertikal och horisontell decentralisering. Detta innebär att 

den operativa personalen har betydande informell beslutsmakt, samt att mellanchefer har 

omfattande formell och informell beslutsmakt. Mellanchefer måste däremot också vara 

professionella, gärna inom samma område som den professionella personalen, samt värna om 

personalens autonomi för att accepteras av den operativa kärnan som legitima ledare och 

därmed tilldelas även informell beslutsmakt (Mintzberg, 1979). 

 

Gruppering innebär hur organisationen format till exempel förvaltningar och avdelningar. 

Detta är ytterligare en faktor som kommer påverka konfigurationen. Grupperingar inom 

professionella byråkratier består vanligen av funktionsgruppering, det vill säga att 

organisationen samlar kompetenser som liknar varandra i en grupp, till exempel att samla 

marknadsföring i en enhet, HR i en och sjukvård i en annan. Denna typ av gruppering 

tenderar att vara fördelaktig för specialisering, där karriärmöjligheter ofta återfinns inom de 

olika områdena. Gruppering ger goda förutsättningar för koordinering inom gruppen, men kan 

försvåra koordinering mellan olika grupper. Även om till exempel karriärmöjligheter är 

tydliga inom gruppen är karriärvägar mellan grupper svåra att synliggöra och koordinera. 

Dessutom tenderar professionella byråkratier att präglas av stora samarbetssvårigheter mellan 

de olika grupperingarna, vilket ytterligare kan försvåra karriärmöjligheter mellan 

förvaltningar och avdelningar. Gruppstorleken påverkar vilken kontroll som kan utövas på 

gruppen. Direktövervakning kan fungera på små grupper, men ju större de blir desto större 

behov finns det av standardiserande mekanismer (Mintzberg, 1979). 

2.2.4 Miljö 

Slutligen kommer miljön att påverka vilken konfiguration som är mest effektiv. Miljön 

präglas bland annat av olika maktförhållanden samt olika grad av komplexitet och stabilitet. 

Har externa aktörer mycket makt över organisationen ökar också omfattningen av 

centralisering och formalisering inom organisationen. Detta eftersom externa aktörer lägger 

mycket ansvar på den strategiska ledningen, och ställer krav i form av olika standarder som 

organisationen ska leva upp till. Dessutom måste organisationen rättfärdiga sina beslut till 

andra än bara dess medlemmar. Externa aktörer kan till exempel vara regeringen, fackförbund 

och andra organisationer. Är det däremot organisationen som har mycket makt i förhållande 

till externa aktörer är organisationen mer decentraliserad. Professionella byråkratier tenderar 

att ha mycket makt i förhållande till externa aktörer. Miljöns komplexitet och stabilitet är två 

andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Hur komplex miljön är, innebär hur mycket kunskap 

organisationen måste ha för att möta krav. Är det en komplex miljö ställs höga kunskapskrav. 

Detta kan till exempel vara kunskap om kunder, produkter och tjänster. Stabilitet innebär till 

exempel att externa krav är lätta att förutse, medan en dynamisk miljö innebär att förändringar 

sker sporadiskt och att dessa förändringar är svåra att förutse. Det försvårar i sin tur 

organisationens möjlighet att förutse framtida krav. Är miljön dynamisk kan en byråkratisk 

organisation, med dess ofta omfattande regelverk, vara för långsam för att hantera detta. En 

professionell byråkrati fungerar bäst i en komplex och stabil miljö. Med andra ord är de 

uppgifterna som ska lösas komplexa och miljön så pass stabil att det finns omfattande externa 

utbildningar inom området som kan förse en organisation med den kompetens som krävs 

(Mintzberg, 1979).  
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2.3 Scheins organisationskultur 

Scheins (2010) teori om organisationskultur avser att synliggöra hur kultur kan analyseras på 

tre olika nivåer, där termen nivå innebär till vilken grad ett kulturfenomen är iakttagbart för 

den som observerar. Dessa nivåer berör alla olika typer av manifestationer i en organisation. 

Från de uppenbara och synliga, till de djupt inrotade grundläggande antagandena. De tre 

nivåerna benämns som artifacts, espoused values och basic assumptions (hädanefter 

artefakter, uttalade värderingar och grundläggande antaganden). För att kunna analysera en 

organisationskultur måste man först anskaffa sig en förståelse kring begreppet kultur. Scheins 

definition av begreppet är följande: 

 
[...] a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external 

adaption and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, 

therefore to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to 

those problems. (2010:18).  

 

 

Nedan följer en beskrivning av de tre kulturnivåerna (Schein, 2010). 

 

1. Artefakter 

 Synliga och påtagliga strukturer och processer 

 Observerat beteende 

- Svårt att tolka 

2. Uttalade värderingar 

 Mönster, mål, normer och ambitioner 

 Ideologier 

 Rationaliseringar 

- Kan men behöver inte vara överensstämmande med beteende och andra 

artefakter 

3. Grundläggande värderingar 

 Omedvetna, för-givet-tagna normer och värderingar 

- Bestämmer beteende, perception, känslor och tankar  

En ytterligare aspekt som är inkluderad i denna teori är ledarskapets betydelse i 

organisationskulturen. Ledare har möjligheten att påverka de underordnade att acceptera och 

godkänna olika typer av lösningar för att genom det effektivisera organisationen. Ledarskapet 

blir särskilt viktigt om organisationen står inför en förändring eller inför en implementering av 

nya idéer och lösningar (Schein, 2010). 

 

2.3.1 Artefakter 

Artefakter i en organisation innefattar de fenomen som observatören kan se, höra och känna 

under analysen av en kultur, det vill säga synliga och observerbara strukturer och processer. 

Artefakter inkluderar således till exempel arkitektur, språk, ritualer klädsel och styrdokument. 

Schein (2010) benämner de som observeras i en kulturanalys som en grupp. Oavsett storlek på 

organisationen tillhör dess medlemmar en och samma grupp. Det är genom organisations 

artefakter som gruppens ”klimat” dechiffreras. Detta klimat har sitt ursprung ur organisations 

grundläggande antaganden och är därför en manifestation av kulturen. Kulturen kommer 

således till uttryck genom organisationens artefakter.  En viktig faktor i denna nivå av 

kulturanalys är att den är okomplicerad att observera, men samtidigt oerhört svår att tolka. 

Schein (2010) utvecklar detta resonemang genom att dra paralleller till de pyramider som en 
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gång byggdes av egyptierna; det var alla observerbara, men innebörden av dessa pyramider 

skiljde sig avsevärt beroende kulturella referensramar.  Med andra ord, kan observatörer 

enbart beskriva vad de ser och känner. De kan däremot inte tolka vad de observerbara har för 

betydelse för en viss grupp. Vidare är det även problematiskt att försöka dra slutsatser utifrån 

artefakter på grund av att observatörens tolkningar endast kommer bli återgivanden av 

subjektiva antaganden. För att kunna tolka artefakterna i en organisation behöver man ta sig 

vidare till nästa nivå i kulturanalysen. 

 

2.3.2 Uttalade värderingar 

När en organisationskultur, alternativt en grupp, först skapas eller står inför nya utmaningar 

kommer en föreslagen lösning ursprungligen från en individs antaganden. De individer som 

sedermera kan påverka gruppen att gemensamt acceptera ett tillvägagångssätt på en 

föreslagen lösning, identifieras som ledare. När gruppen anammar detta tillvägagångssätt, som 

har sitt ursprung ur ledarens antaganden och ser positiva resultat utav det skapas det en 

gemensam värdering. Om detta tillvägagångssätt fortsätter att vara lyckosamt i olika 

situationer transformeras den gemensamma värderingen till ett grundläggande antagande. När 

denna transformationsprocess realiseras, tenderar gruppens medlemmar att glömma bort att 

tillvägagångssättet till en början var en föreslagen lösning från endast en individ. Detta sker 

på grund av att grundläggande antaganden i en organisation ses som självklara och naturliga. 

Däremot genomgår inte alla värderingar denna process. Endast de värderingar som kan testat 

empiriskt och fortsätter att bringa positiva resultat till de problem som gruppen ställs inför 

omvandlas till grundläggande antaganden. Det finns även särskilda värderingsdomäner som 

behandlar moraliska frågor, till exempel värdegrunder, som inte går att testa överhuvudtaget. 

Värderingar innefattar även organisatoriska mål och strategier. Dessa kan inte heller empiriskt 

testas, eftersom att sambandet mellan gruppens prestation och organisationens strategier och 

mål är svårt att bevisa (Schein, 2010). 

 

De gemensamma värderingar som finns inom en organisation är medvetna och skapar en 

tydlighet när det gäller normativa och moraliska funktioner som underlättar för hur 

medlemmarna klarar av vardagliga arbetsuppgifter. Dessa värderingar blir ofta inkluderade i 

organisations ideologi, vilket i sin tur fungerar som en guide för att reducera osäkerhet eller 

problematiska händelser. Samtidigt skapar värderingarna meningsfullhet och trygghet för 

organisationens medlemmar (Schein, 2010). Om värderingarna som skapar denna 

meningsfullhet och trygghet inte är förenade med de värderingar som korrelerar med effektiv 

prestation, kommer den som observerar att se att organisations tillvägagångssätt och 

beteenden inte överensstämmer med det som iakttas. Det kan till exempel handla om att en 

organisation benämner teamwork som en framstående värdering, men samtidigt enbart ger 

individuella belöningar– deras handlande motsäger således vad de benämner. Detta är vanligt 

förekommande fenomen i många organisationer. Det är därför viktigt att den som analyserar 

en organisationskultur skiljer på de värderingar som är förenade med de grundläggande 

antagandena, som är en del av organisations ideologi och de värderingar som korrelerar med 

strävan mot en effektiv prestation och rationalisering, då de kan vara missvisande. Vidare 

tenderar värderingar att lämna stora tomrum i och med en kulturanalys, vilket resulterar att 

man endast förstår sig på en del av kulturen. För att få en djupare förståelse och för att kunna 

möjliggöra en tolkning måste man anskaffa sig en förståelse av nästa nivå (Schein, 2010). 

 

2.3.3 Grundläggande antaganden 

Grundläggande antaganden uppstår, som tidigare nämnt, när ett tillvägagångssätt eller en 

process genererar upprepande positiva lösningar. Det som tidigare varit en värdering 
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transformeras således till en given sanning. Grundläggande antaganden kan bli så pass 

självklara för en grupp, att andra premisser anses vara fullständigt obegripliga (Schein, 2010). 

Vidare är de även så djupt inrotade i organisationens filosofi att de är omedvetna, vilket gör 

att de är mycket svårföränderliga eftersom att de inte går att konfrontera eller debattera. 

Denna nivå av kultur definierar vad en organisations medlemmar ska rikta sin uppmärksamhet 

emot, vad saker och ting har för betydelse, hur de ska reagera emotionellt i olika situationer 

samt hur de ska hantera dessa situationer. När dessa grundläggande antaganden integreras i 

organisationen utvecklar dess medlemmar en maximal bekvämlighet i förhållande till 

gruppen. Kultur på denna grundläggande nivå förser även organisations medlemmar med en 

känsla av tillhörighet och identitet, vilket i sin tur definierar de värderingar som frambringar 

individuellt självförtroende (Schein, 2010). 

 

Under en kulturanalys av en organisation måste observatören bortse från sina egna personliga 

antaganden för att kunna möjliggöra en tolkning av organisationskulturen. Detta för att 

organisations grundläggande antaganden är unika och skiljer sig från utomstående premisser. 

Att inte bortse från egna antaganden gör att det kan påverka vad som egentligen observeras 

(Schein, 2010). 

 

2.3.4 Kulturnivåernas samverkan 

De tre nivåerna av kultur är inbördes relaterade till varandra. För 

att kunna förstå och tolka artefakterna och de uttalade 

värderingarna i en organisation, måste först en förståelse kring de 

grundläggande antagandena anskaffas. Det är således genom de 

givna och självklara grundläggande antagandena som kulturen 

kommer till uttryck i form av uttalade värderingar och artefakter 

(Schein, 2010). De grundläggande antagandena ligger till grund 

för de uttalade värderingarna, som i sin tur har en inverkan på 

artefakterna. Artefakterna blir därmed organisationskulturens 

yttre faktorer. Detta fenomen illustrerar Schein (2010) med hjälp 

av en framtagen modell (figur 3). Vidare måste observatören ha 

en förståelse för de kulturdimensionerna som organisationen 

verkar i. Organisationer präglas kraftigt av den nationella 

kulturen, den så kallade macrokulturen och det måste tas hänsyn 

till. Vidare har organisationer även subkulturer, som har sitt 

ursprung ur specifika yrkesgrupper. Dessa subkulturer har sina 

egna specifika antaganden utanför den organisatoriska kontexten. Starka subkulturer återfinns 

ofta hos professionella yrkesgrupper, såsom läkare. Dessa har ett stort inflytande i 

organisationen (Schein, 2010). Således måste den som observerar först skapa en förståelse för 

dessa kulturdimensioner, för att i sin tur kunna göra en korrekt analys av de tre kulturnivåerna 

inom en specifik organisation.  

 

2.3.5 Ledarskapets betydelse 

Ledarskapet i en organisation har en stor inverkan på dess kultur (Schein, 2010). Som tidigare 

nämnts, har de uttalade värderingarna och de grundläggande antagandena sitt ursprung ur en 

ledares individuella antaganden. Chefer och andra befattningshavare har flera olika 

mekanismer tillgängliga för att kunna möjliggöra ett godkännande av egna värderingar och 

tankar från de underordnade. Schein (2010) rubricerar tolv olika mekanismer som chefer 

Figur 3 (Schein, 2004:26) 
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tillämpar för att integrera sina individuella antaganden i organisationer. Det finns följaktligen 

sex primära- och sex sekundära mekanismer. Dessa är följande: 

 

1. Primära inbäddade mekanismer 

 Vad ledare dagligen riktar uppmärksamhet emot, mäter och kontrollerar 

 Hur ledare reagerar när det uppstår kritiska incidenter eller kriser 

 Hur ledare tillhandahåller resurser 

 Genomtänkt planering av lärande och coachande 

 Hur ledare fördelar belöning och status 

 Hur ledare rekryterar, väljer, befordrar och exkommunicerar 

 

2. Sekundära artikulerings- och fördelningsmekanismer 

 Organisatorisk design och struktur 

 Organisatoriska system och procedurer 

 Riter och ritualer i organisation 

 Design av den fysiska miljön, fasader och byggnader 

 Historier om viktiga event och personer 

 Formella uttalanden av organisationsfilosofin, tron och stadgar 

De primära mekanismerna är de huvudsakliga ”verktygen” som chefer använder sig av. Dessa 

inbäddade mekanismer är de observerbara artefakterna som ligger till grund för 

organisationens ”klimat”. Vidare interagerar dessa mekanismer med varandra och tenderar att 

förstärka varandra om ledarens individuella antaganden och värderingar är konsistenta. I 

nybildade, unga organisationer är organisatorisk design, strukturer, procedurer, ritualer och 

formella uttalanden en förstärkning av organisationskulturen, snarare än kulturskapande. När 

nybildade organisationer sedermera har stabiliserats blir dessa mekanismer restriktioner för 

dess ledare. Men i äldre och växande organisationer är dessa sex mekanismer sekundära, då 

de enbart fungerar när de är konsistenta med de primära mekanismerna. När både de primära 

och sekundära mekanismerna är konsistenta inom en organisation, börjar organisations 

ideologi att formas. Även dessa sekundära mekanismer är artefakter, däremot är det mycket 

svårare att tolka på grund av att man först måste ha en förståelse av ledarens beteende 

(Schein, 2010). 

 

Om en organisations står inför en förändring, är det dessa tolv mekanismer som chefer och 

andra befattningshavare måste fokusera på för att få ett inflytande över de underordnades 

förståelse och samtidigt implementera de nya idéerna i gruppen. Det är ett ofrånkomligt krav 

att främst de primära mekanismerna är konsistenta med varandra, för att i sin tur inkludera de 

sekundära mekanismerna i processen. När detta blir framgångsrikt och den nya lösningen 

accepteras av organisationens medlemmar, blir de överordnade uppfattade som ledare. En 

organisationskultur är tämligen problematiskt att förändra, men den går att påverka och det är 

främst organisationsmedlemmar i ledande positioner som besitter denna möjlighet att påverka 

organisationskulturen (Schein, 2010). 
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Figur 4 (Nodelijk & Saarenpää, 2015) 

2.4 Kompetensförsörjningsmodellen 

Vi har tagit fram en kompetensförsörjningsmodell som är baserad på tidigare forskning, 

Mintzbergs (1990; 1979) och Scheins (2010) teorier (figur 4). 

 

Modellen består av en horisontell och en vertikal process. Den horisontella processen (figur 5) 

innebär hur kompetensförsörjningsarbetet kan hanteras, medan den vertikala (figur 6) innebär 

hur strategin kan designas. 

 

 

Inflöde innebär extern informationsinsamling och kompetenstillförsel, det vill säga hur 

organisationen bevakar omvärlden och dess förändringar, samt hur organisationen förser sig 

med den kompetens som kommer krävas nu och i framtiden. Här bör organisationen kunna ta 

till sig information från omvärlden och forma en strategi för att möta dessa (Anttila, 1997). En 

viktig förutsättning är också att organisationen kan samla in, översätta, sålla och sprida 

relevant information på ett sätt så att mängden information blir hanterbar (Eriksson & 

Forsberg, 2007). Förändringar i omvärlden kan till exempel påverka hur yrkesgruppers 

kravspecifikation bör se ut, eller vilka förväntningar olika målgrupper har på organisationen. 

Inflöde handlar även om hur organisationen kan ta till sig kompetens från omvärlden, till 

Figur 5 (Nodelijk & Saarenpää, 2015) Figur 6 (Nodelijk & Saarenpää, 2015) 
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exempel genom att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. För att kunna möjliggöra detta är 

det bland annat viktigt att veta vilka förväntningar denna grupp har på organisationen 

(Lindelöw, 2008).  Att attrahera rätt kompetens korrelerar med arbetsgivarvarumärket, 

däremot är det viktigt att även kunna rekrytera in rätt person på rätt plats, vilket kräver en väl 

utarbetad kravspecifikation (Lindelöw, 2008). Arbetsgivarvarumärket baseras på 

organisationens attribut, som kan bestå av kultur och karriärmöjligheter, och hur dessa attribut 

kommuniceras ut till relevanta grupper. Arbetsgivarvarumärket är således ett strategiskt 

verktyg som ska hjälpa organisationen att attrahera de kompetenser som behövs samt för att 

behålla personal. Det strategiska arbetet ligger i att kommunicera ut organisationens image åt 

potentiella och befintliga medarbetare. Hur väl dessa medarbetare senare upplever att de 

passar in i kulturen eller hur attraktiva de möjliga karriärvägarna är, kommer påverkar hur 

attraktiv organisationen upplevs vara och hur länge medarbetare stannar i organisationen 

(Chhabra & Sharma, 2014).  

 

Utflöde innebär såväl resultat som avveckling. Med resultat menas det slutliga resultatet av 

kompetensförsörjningen, till exempel kvalitén på den slutliga tjänsten. Medan avveckling av 

kompetens innebär att kompetens avvecklas, eller att personal av någon anledning lämnar 

organisationen. För att koppla resultat till kompetensförsörjning är det viktigt med 

välformulerade kompetenskrav som direkt kan påverka resultat. Kompetenskraven bör 

synliggöra vem som är beroende av olika gruppers kompetens, varför de är beroende och 

vilka uppgifter grupperna bör kunna hantera för att möta behoven (Anttila, 1997). 

Avvecklingen av personal kan innebära att viktig kompetens lämnar organisationen och för att 

undvika detta bör organisationen ha system för att överföra kompetenser innan personen 

lämnar organisationen (Davidson, Nilsson, Rönnqvist & Wallo, 2011). Lindelöw (2008) 

påpekar vikten av att alla processer kring kompetensförsörjning sker på ett kvalitativt och 

etiskt sätt. Görs inte detta kan det bli mycket kostsamt för organisationen, till exempel om 

avvecklingen sker felaktigt, kan arbetsgivarvarumärket påverkas negativt. 

Organisationen ska då kunna balansera alla dessa faktorer för att kunna hantera sina befintliga 

kompetenser på ett effektivt sätt, samt utvecklas i rätt riktning. Då handlar det om hur 

organisationen hanterar befintliga kompetenser, till exempel kompetensutveckling, 

introduktionsprogram och processer för att behålla personal eller personalens interna rörlighet 

(Anttila, 1997; Davidson et al., 2011), där organisationen bör synliggöra hur väl befintlig 

kompetens möter nutida och framtida behov och vilka mål organisationen ska arbeta mot. Det 

måste alltså finnas en genomarbetad behovsanalys (Lindelöw, 2008).  

 

Det kommer krävas en gemensam strategi inom organisationen för att hantera 

kompetensförsörjningsarbetet på ett ändamålsenligt sätt, där strategin i fråga bör formas efter 

organisationens formella och informella förutsättningar. Mintzbergs (1979) och Scheins 

(2010) teorier belyser hur formella och informella element kan komma att påverka 

strategidesignen. Mintzbergs (1990) menar att olika formella konfigurationer kommer 

innebära olika förutsättningar för strategidesign. I en professionell byråkrati kan strategin 

komma från såväl ledning som operativ personal, dock tenderar allt för toppstyrda strategier 

möta stort motstånd. I sådana organisationer bör strategiformuleringen vara en kontinuerlig 

lärandeprocess, där organisationen och strategin tillåts utvecklas tillsammans. Det är således 

angeläget att strategin är flexibel, samt att den operativa personalen tillåts vara delaktiga. 

Trots personalens autonomi och inkludering förväntas en strategi att vara styrande i någon 

mening. En professionell byråkrati är beroende av kompetent arbetskraft och styrning genom 

standardisering av formella kompetenser (Mintzberg, 1979). Även standardisering av vilka 

kompetenser organisationen söker, såväl funktionell som formell kan vara ett sätt för 
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organisationen att styra arbetet. Detta genom att till exempel klargöra vilka drivkrafter och 

värderingar som är lämpliga för att en yrkesgrupp ska passa i organisationen.  

Schein (2010) menar att organisationens kultur i stor utsträckning bestämmer vilken strategi 

som är lämplig och vilket genomslag strategin kommer få. Detta gör det svårt för externa 

aktörer att forma en strategi åt en organisation, eftersom denna strategi måste anpassas till 

organisationens och medlemmarnas bild av sig själva. En formulerad strategi måste 

överensstämma med medlemmarnas antaganden, deras identitet samt deras bild av 

organisationens uppdrag och funktion. En strategi innebär en evolution av organisationens 

uppdrag. För att en organisation ska kunna fullfölja sitt uppdrag och uppnå uppsatta mål, bör 

det finnas en tydlig konsensus kring hur mål ska uppfyllas. För att uppnå detta krävs det att 

organisationen har ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för viktiga begrepp och 

deras innebörd (Schein, 2010).  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras en genomförlig beskrivning av undersökningens ansats, följt av 

urval, datainsamling och analysmetod. Vi kommer även att diskutera undersökningens 

trovärdighet och pålitlighet, samt vårt etiska förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

3.1 Ansats 

Med utgångspunkt i undersökningen syfte bedömdes det att en kvalitativ fallstudie var bäst 

lämpad för undersökningen. Detta tillvägagångssätt gav en djupgående förståelse för det 

empiriska materialet, samtidigt som vi tilläts anpassa designen på forskningen utifrån den 

empiri som insamlades (Ahrne & Svensson, 2011). Valet av att göra en fallstudie baserades 

på att fokus har legat på endast en undersökningsenhet, där målet var att skapa en förståelse 

för denna specifika enhet för att sedermera få en mer övergripande förståelse för helheten 

(Denscombe, 2009). Vidare har även en hermeneutisk ansats använts, vilket inneburit att vi 

sökt att förstå och tolka, snarare än att förklara det empiriska materialet (Boolsen, 2007). 

Undersökningen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

(Denscombe, 2009). Att genomföra semistrukturerade intervjuer gav både informanterna och 

oss i vår roll som intervjuare en betydelsefull flexibilitet, vilket var angeläget eftersom vi 

följde en induktiv logik. Informanterna gavs således möjlighet att ge en detaljerad beskrivning 

kring de frågor de ansåg vara av stor vikt, samtidigt som vi tilläts att följa upp intressanta 

områden som dök upp under intervjuerna. Detta var ändamålsenligt i förhållande till syftet, 

eftersom att undersökningen avser skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter som 

kan vara nödvändiga att ta hänsyn till i samband med designen av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. 

 

3.2 Urval 

För att samla in data användes ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Detta för att det var 

angeläget att inkludera nyckelpersoner som erhöll kompetensförsörjningsrelaterade 

arbetsuppgifter, i undersökningen. Vi strävade efter att dessa nyckelpersoner skulle komma 

från olika förvaltningar, för att hela organisationen skulle representeras. Dessa nyckelpersoner 

skulle således fungera som representant för vederbörande förvaltning. Vidare avsåg vi att 

genomföra intervjuer med minst två nyckelpersoner som främst arbetar strategiskt eller 

organisationsövergripande. De nyckelpersoner som vi sedermera valde att intervjua bestod 

därmed av personalstrateger, personalkonsulter, personalchefer och HR-strateger. Valet av att 

inkludera dessa i undersökningen berodde på att vi ansåg att det skulle generera mest 

värdefull data, samtidigt som det var ändamålsenligt i förhållande till undersökningens syfte. 

Det slutliga urvalet bestod följaktligen av åtta nyckelpersoner. Eftersom att Region Halland är 

en mycket stor och komplex organisation, var det problematiskt för oss som utomstående att 

på egen hand uppsöka de nyckelpersoner som skulle fungera som representanter för 

respektive förvaltning. Av den orsaken fick HR-chefen ge förslag på informanter, som vi 

senare selektivt valde ut. Vi efterfrågade kontaktuppgifter till minst två nyckelpersoner per 

förvaltning. Detta för att bevara deltagarna anonyma. Efter att ha fått tillgång till 

kontaktuppgifter strävade vi efter en mångfald bland befattningar och tillförfrågade därefter 

valda nyckelpersoner att agera som representant för sin förvaltning. 

 
3.3 Datainsamling 

Undersökningen tar ansats i det empiriska material som samlats in. Vi har inte utgått från 

någon tydlig teori i samband med datainsamlingen, utan den teoretiska referensramen och vår 
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kompetensförsörjningsmodell har snarare arbetats fram efter att empirin samlats in och 

analysen påbörjat. Undersökningen är därmed av induktiv karaktär (Boolsen, 2007). Efter att 

ha fått tillgång kontaktuppgifterna till de föreslagna informanterna skickade vi ut ett följebrev, 

där vi presenterade oss själva samt gav en beskrivning av syftet med undersökningen. Vi 

underströk att intervjuerna skulle ske konfidentiellt, samt att deltagande var frivilligt. Vi gav 

även informanterna själva möjlighet att ge förslag på en lämplig tid och plats där intervjuerna 

skulle komma att äga rum. Däremot under en begränsad enmånadsperiod. 

 

Innan intervjuerna påbörjades gav vi ytterligare en kort presentation av oss själva och syftet 

med undersökningen. Vi bad om tillåtelse att spela in intervjuerna och försäkrade att alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Rollerna under genomförandet av intervjuerna var 

uppdelade på så sätt att en ställde frågor, och en observerade och förde anteckningar. Detta för 

att inte gå miste om värdefulla uttryck. Samtidigt var bådadera observanta och ställde 

följdfrågor när det lämpades. Rollfördelningen varierade från intervjutillfälle till 

intervjutillfälle. Intervjuerna påbörjades med ett fåtal bakgrundsfrågor angående informanten 

och dennes yrkesroll, för att sedermera behandla de teman som strategisk 

kompetensförsörjning innebär. Intervjuguiden (se bilaga 1) var disponerad med ett antal 

öppna huvudfrågor, alla ordnade i enlighet med undersökningens syfte. Den innehöll även ett 

antal underfrågor som skulle fungera som stöd ifall informanterna skulle ge mindre utförliga 

svar. Intervjuerna avslutades med att informanten tillfrågades om denne hade något att 

tillägga som var av relevans för undersökningens. Vi använde samma intervjuguide till 

samtliga intervjuer. Däremot avvek vi från intervjuguiden om informanterna förde något på 

tal om var av relevans för undersökningen. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och 

varade mellan 30-60 minuter. De spelades in med hjälp av en diktafon, som kompletterades 

med förda fältanteckningar. Efter intervjuerna transkriberades materialet. 

 

3.4 Analysmetod 

Det transkriberade materialet var basen för analysen och analyserades i enlighet med 

undersökningens syfte.  För att analysera det transkriberade materialet tillämpades en grundad 

teori som ansats (Boolsen, 2007). Genom denna analytiska process, anpassades den teoretiska 

referensramen utifrån det empiriska materialet. Ett första steg i den analytiska processen 

skedde genom öppen kodning av det transkriberade materialet (Boolsen, 2007), där vi 

identifierade de begrepp som var i enlighet med vårt formulerade syfte. Vi formade tre 

övergripande kategorier för att få ett helhetsperspektiv på insamlad data. Dessa kategorier 

bestod av negativa faktorer, positiva faktorer och övriga faktorer, där positiva faktorer främst 

innehöll möjligheter och faktorer som informanterna uttryckte att de fungerade bra i dagsläget 

och negativa faktorer motsvarade därmed utmaningar och faktorer som beskrevs som mindre 

funktionella i dagsläget. Under övriga faktorer placerades endast ett fåtal uttalanden som var 

svåra att värdera. Dessa övergripande kategorier genererade sedan ett antal underkategorier, 

vilket i sin tur underlättade att analysera det transkriberade materialet. Därefter fortsatte vi 

med en selektiv kodning (Boolsen, 2007), vilket innebar att vi sökte efter påståenden som 

konkret var i enlighet med vårt formulerade syfte. Utifrån detta utformade vi sedan den 

teoretiska referensramen och vår kompetensförsörjningsmodell. 

3.5 Trovärdighet och pålitlighet 

För att höja trovärdigheten i undersökningen har vi lagt ett stort fokus på att befatta oss med 

en övergripande förståelse av tidigare forskning i utformandet av vår intervjuguide. Detta för 

att försäkra oss om att mäta det vår undersökning faktiskt avser att mäta, samt att göra 

datainsamlingen ändamålsenlig. Efter varje intervju, transkriberades de i sin helhet och 

kompletterades med de förda fältanteckningarna. Detta för att minimera eventuella 
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feltolkningar och på så sätt stärka giltigheten. Under datainsamlingen fick vi även möjlighet 

att ta del av interna dokument; dels en rapport kring kompetensförsörjning och dels 

dokumentation kring olika processer och verktyg som fanns tillgängliga för informanterna. 

Rapporten var särskilt användbar, då den tillät oss att jämföra vårt insamlade material med 

rapportförfattarnas. 

 

Att inkludera nyckelpersoner i urvalet som hade kompetensförsörjningsrelaterade 

arbetsuppgifter, samt kunskaper som var av relevans för undersökningen, var ytterligare ett 

tillvägagångssätt för att höja trovärdigheten (Denscombe, 2009). Eftersom undersökningen 

syftar till att skapa en förståelse för vilka hinder och möjligheter som kan vara nödvändiga att 

ta hänsyn till i samband med designen av en gemensam strategisk kompetensförsörjning, har 

intervjuerna med de utvalda informanterna fokuserat på att fånga information angående hur 

respektive förvaltning, samt hur hela organisationen förhåller sig till strategisk 

kompetensförsörjning och dess innebörd. I enlighet med att vi använde en hermeneutisk 

ansats för att fånga informanternas upplevelser, samtidigt som vi ville erhålla en 

organisationsövergripande bild, var vi noggranna i utformandet av intervjuguiden. 

Intervjufrågorna formulerades således så att de inte skulle vara ledande. De formulerades även 

på ett sätt som skulle inkludera både informanternas upplevelser om strategisk 

kompetensförsörjning, samt hur organisationen och dess förvaltningar förhåller sig till det. 

Vidare var vi noga med att ta upp både negativa och positiva aspekter kring ämnet under 

intervjuernas gång. Detta för att förhålla intervjuguiden neutral. Detta tror vi stärker 

sannolikheten i att undersökningen skulle få samma resultat om den gjordes på nytt, vilket i 

sin tur stärker tillförlitligheten.  

 

3.6 Etik 

Eftersom att HR-chefen tillhandahöll oss kontaktuppgifterna till de informanter som deltagit i 

undersökningen var vårt etiska ställningstagande av särskild vikt för att bevara den 

anonymitet som utlovades vid deltagande. Därav utelämnades de deskriptiva karaktäristika 

som återfinns i intervjuguiden (se bilaga 1). De frågorna var enbart till för vår egen förståelse 

av resultatet. HR-chefen fick heller inte tillgång till det slutliga urvalet. Till samtliga deltagare 

i undersökningen lämnades information om vilka vi är, vad det är för undersökning vi ämnar 

göra, undersökningens syfte och att de kommer få tillgång till den färdiga fallstudien. Denna 

information lämnades först i det följebrev som skickades ut till varje informant, samt innan 

varje intervju påbörjades. Vidare gavs även underrättelse om att uppgifterna behandlas 

konfidentiellt. Av den orsaken har vi varit noggranna med att presentera resultatet på ett sätt 

som inte kan avslöja vilken representant, från vilken förvaltning som har yttrat sig. Det 

empiriska materialet som införsamlats ute i de olika förvaltningarna har enbart använts för att 

framställa denna undersökning.   Således har vi försökt att möta de fyra etiska krav, som all 

forskning inom samhällsvetenskaperna ofrånkomligt måste möta: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

3.7 Metoddiskussion 

Att ha en kvalitativ undersökningsmetod var ändamålsenlig i förhållande till undersökningens 

syfte, då vi ville skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter som kan vara 

nödvändiga att ta hänsyn till i samband med designen av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. Att vi dessutom gjorde en fallstudie, var förenligt med 

undersökningens komplexa, men naturligt förekommande fenomen i den mån att vi gavs 

möjlighet att få en ökad förståelse kring det vi avsåg att undersöka (Denscombe, 2009). Valet 

att göra en fallstudie gav oss även chansen att öka undersökningens analytiska 

generaliserbarhet, då fallstudier avser att utvidga och generalisera teorier. Dessutom är 
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fallstudier lämpade för undersökningar som baseras på frågeställningar kring hur ett fenomen 

ter sig, där forskaren har få eller inga möjligheter att påverka fenomenet samt att forskaren 

vill ta hänsyn till undersökningsenhetens kontextuella verklighet (Yin, 2011). Således var 

valet att göra en fallstudie angeläget för vårt ändamål. Till skillnad från en bred och 

kartläggande surveyundersökning eller en jämförande undersökning gav en fallstudie oss 

möjligheten att gå in på djupet och fokusera på den organisatoriska kontexten som präglade 

undersökningsenheten. Fallstudien innebar alltså fokus på ett naturligt förekommande 

fenomen hos Region Halland, där vi undersökte en pågående komplex process (Denscombe, 

2009).  Fallstudier får ofta kritik kring dess generaliserbarhet eftersom fokus ligger på en enda 

undersökningsenhet samt att denna strategi tar mycket hänsyn till det enskilda fallets kontext, 

till skillnad från andra kvalitativa och kvantitativa strategival. Dock menar Yin (2011) att 

denna kritik är missriktad och att en fallstudie går att generalisera men på annan basis än 

många andra strategier. En fallstudie ämnar som sagt utvidga och generalisera teorier. Det 

specifika resultatet kan alltså bli svårt att generalisera på undersökningsenheter inom en 

annorlunda kontext, men använd teori och teoriernas utveckling kan däremot bli desto mer 

användbar för undersökningsenheter som befinner sig i helt andra kontextuella verkligheter 

(Yin, 2011). Resultatet kan alltså generaliseras till viss del beroende på hur snarlik kontexten 

är, men det verkliga värdet ligger i den teoretiska generaliserbarheten. 

  

De fördelar som valet av semistrukturerade intervjuer har inbringat, har noga övervägts med 

de nackdelar som kan förekomma, till exempel tillförlitligheten och intervjuareffekten 

(Denscombe, 2009). Eftersom vi genomförde intervjuer med nyckelpersoner inom 

organisationen som hade kompetensförsörjningsrelaterade arbetsuppgifter gavs vi möjligheter 

att få en mer detaljerad data. Att förena detta med en hermeneutisk ansats gav oss utrymme att 

ta hänsyn till att informanternas uttalanden inte behövde vara ren fakta, utan att det kunde 

finnas en underliggande självcensur eller befintliga normer som kunde påverka deras 

resonemang. Det hermeneutiska tillvägagångssättet gav således utrymme för rimliga 

tolkningar av det empiriska materialet (Boolsen, 2007).  Vidare innebar detta tillvägagångssätt 

att vi innan vi inledde undersökningen, hade anskaffat oss en förförståelse kring strategisk 

kompetensförsörjning. Den förförståelse vi befattade oss med baserades på den teoretiska ram 

vi anskaffat kring strategisk kompetensförsörjning, som bestod av både kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar och diverse rapporter. Men vi utgick, som tidigare nämnt, inte ifrån 

några tydliga teorier. Att anskaffa denna förförståelse var angeläget, eftersom att syftet med 

undersökningen är att just skapa en bättre förståelse kring ämnet. Under sådana förhållanden 

är det därmed lämpligt att utgå från en redan etablerad vetenskap. 

 

Anledningen till att vi valde att utesluta intervjuer med den operativa personalen berodde dels 

på att det finns en stor risk att de inte erhöll tillräckliga kunskaper om kompetensförsörjning 

och dess innebörd och dels för att vi fick förhålla oss till de förutsättningar som Region 

Halland tillhandahöll oss. Det var både utanför vår- och Regions Hallands tidsram att kunna 

inkludera operativ personal i undersökning. Men framförallt eftersom det inte var i enlighet 

med syftet. Undersökningen fokuserar på strategidesign, snarare än själva implementeringen 

och operativ tillämpning. De nyckelpersoner som har deltagit i undersökningen arbetade 

delvis operativt, men även strategiskt. De hade dessutom goda övergripande kunskaper om 

förhållandena kring kompetensförsörjning i respektive förvaltning, samt 

organisationsövergripande insikter som var av betydelse för undersökningens syfte. Det fanns 

således en mättnad i det empiriska materialet, vilket gav upphov till att vi kunde göra en 

vetenskaplig analys.  
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Användningen av grundad teori i metodanalysen gav sedermera förutsättningar för en 

empirinära och praktiknära teoretisk utformning. Den tillät även ett utforskande perspektiv på 

redan etablerade teorier, utan att bli för teoristyrd (Hylander, 2003). En stor utmaning i 

dataanalysfasen var att kunna värdera om vissa yttranden var positiva eller negativa. Stor del 

av uttalandena var ambivalenta och bestod av såväl möjligheter som utmaningar, positiva som 

negativa. För att kunna möjliggöra en kategorisering av dessa uttalanden undersöktes 

kontexten som de uttrycktes i, samt om något noterats i de förda fältanteckningarna. Detta 

resulterade i att majoriteten av det som uttrycktes under intervjuerna kunde kategoriseras som 

antingen positivt eller negativt. De få uttalandena som var svårvärderade kategoriserades som 

övriga faktorer.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera ett resultat av en tidigare rapport som gjorts 

inom Region Halland. Sedan kommer vi presentera de formella och informella element som 

vi identifierat som viktiga att ta hänsyn till vid designen av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. Resultat presenteras enbart utifrån informanternas uttalanden och 

kommer inte innehålla några teoretiska utgångspunkter eller några slutsatser från vår sida. 

 

4.1 Tidigare rapport 

Tidigare rapporter inom Region Halland kring strategisk kompetensförsörjning har gjorts. 

Fokus har då legat på rekryteringssvårigheter och hur ledningen bedriver 

kompetensförsörjningsarbetet, främst inom hälso- och sjukvård (Folkeson & Prytz, 

2014).  Studien visade på att det finns en stor medvetenhet kring 

kompetensförsörjningsfrågorna; att sträva efter konkurrenskraftiga löner samt att ett arbete 

med arbetsgivarvarumärket är och har varit, viktiga verktyg i kompetensförsörjningsarbetet. 

Ledare inom organisationen har inte alltid förutsättningarna, det vill säga ansvar, befogenheter 

och tid att arbeta med kompetensförsörjning i större utsträckning. Ekonomin har påvisats vara 

en stor utmaning och kräver starkare fokus, där arbetet behöver organiseras på det mest 

effektiva sättet. Folkesson och Prytz (2014) menar att ett sätt för att öka medvetenheten kring 

ekonomin är att synliggöra vad kompetenser kostar. Kopplingen mellan ekonomi, personal 

och verksamhet måste således förstärkas och synliggöras, men det saknas verktyg för att göra 

detta på ett bra sätt. Det finns till exempel 450 olika IT-system inom Region Halland, vilket 

anses vara alldeles för komplext för att kunna användas på ett effektivt sätt. Ett av de mest 

omnämnda systemen är OLIVIA, som ska fungera som ett kompetenskartläggande verktyg, 

men som bara används i en mindre uträckning av Region Halland. Detta verktyg fokuserar på 

avdelningsnivåer, snarare än att det används på organisationsnivå. Vad gäller 

kunskapsöverföring mellan oerfarna och erfarna medarbetare sker det främst informellt i det 

operativa arbetet, vilket riskerar att det blir ostrukturerat. Ett ytterligare bristområde är hur 

kompetensen från medarbetare som lämnar organisationen tillvaratas. Detta sker endast i form 

av enkätinsamling och avgångssamtal (Folkesson & Prytz, 2014). 

 

4.2 Arbetsgivarvarumärket och organisationskulturen 

Ett stort och återkommande problemområde, som kräver en gemensam strategi vad gäller 

kompetensförsörjning är varumärket. En stor del av de anställda känner ingen tillhörighet till 

Region Halland, utan uppfattar sig snarare tillhöra respektive förvaltningar. Organisationen 

strävar efter att ses som en arbetsgivare, men det saknas förutsättningar för detta. 

Arbetsgivarvarumärket behöver ett gemensamt strategiskt arbete och ledningen har tydligt 

rubricerat budskapet om att vara en gemensam arbetsgivare. Arbetet med varumärket upplevs 

som centralt styrt i dagsläget. Det är däremot inte denna styrning som anses vara grunden till 

problemet, utan problematiken ligger i att det inte sker någon uppföljning med tydliga 

processer, ramverk eller aktiviteter som alla inom organisationen ska förhålla sig till. Det blir 

således endast uttalat att det ska arbetas med arbetsgivarvarumärket, utan att det sker i någon 

form av stöd eller med hjälp av verktyg i hur man ska förhålla sig till detta på ett gemensamt 

sätt. Risken med detta är att olika förvaltningar rubricerar olika budskap om 

arbetsgivarvarumärkets innebörd, vilket i sin tur innebär att bilden av varumärket blir 

fragmenterad, snarare än gemensam. Det finns även en risk för att varumärket hanteras 

felaktigt, eller inte hanteras överhuvudtaget. Om cheferna inom de olika förvaltningarna 

således inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera varumärket och inte får 

det stöd och verktyg som behövs, riskeras varumärket att bli antingen bortglömt eller 
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felhanterat. En informant menar däremot att det finns tillgängliga verktyg i form av 

webverktyg, som är avsedda att stötta strategisk. Däremot finns det för lite kunskap om detta. 

Att arbeta med arbetsgivarvarumärket anses vara ett viktigt strategiskt arbete. I detta arbete är 

det angeläget att se till att hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till avveckling, sker 

på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Det interna arbetet med varumärket anses vara viktigt. 

En av informanterna menar att Region Halland måste kunna marknadsföra sig på ett bra sätt, 

men understryker vikten att detta måste ha sin grund inifrån organisationen. Det är nämligen 

medarbetarna som är ambassadörer för organisationen och det är de som spider och förmedlar 

bilden av varumärket i stor uträckning. Således bör interna förhållanden ha en hög prioritet i 

arbetet med varumärket. Informanterna beskriver dock att varumärket är bra och att det finns 

goda förutsättningar för ett gemensamt arbete inom det område. Ett villkor för detta är 

ledningen förser cheferna med de rätta verktygen för att kunna arbeta med detta och samtidigt 

synliggöra hur hela organisationen kan arbeta med varumärket. 

Eftersom att organisationen är en relativt ung i nuvarande form, med tidigare etablerade 

verksamheter, är respektive förvaltningar vana att arbeta på sitt sätt vad gäller 

kompetensförsörjning. Det finns således en stor spridning inom organisationen vad gäller 

detta. Att förvaltningarna är vana att arbeta med kompetensförsörjning på sitt sätt, gör att det 

kan bli problematisk att designa en gemensam strategi, menar en informant. Det är först och 

främst är viktigt att de anställda uppfattar att det är anställda via Region Halland, som en 

gemensam arbetsgivare, oavsett vilken förvaltning de arbetar på. Varje förvaltning har alltså 

en egen historia och en egen organisationskultur, och vissa distanserar sig från själva 

organisationen. För att kunna införa en gemensam strategisk kompetensförsörjning är det 

viktigt att alla känner en tillhörighet till Region Halland, med en gemensam 

organisationskultur, inte nio olika. Tillhörigheten är viktig vad gäller kompetensförsörjningen, 

så att organisationens medlemmar ser det ur ett större perspektiv än bara det som sker runt 

omkring på varje förvaltning. En av informanterna menar att organisationskulturen är en 

mycket viktig aspekt och att det måste läggas fokus på att skapa en gemensam kultur inom 

organisationen. Informanterna menar att det finns en vilja och ett engagemang för att arbeta 

gemensamt med strategisk kompetensförsörjning. Vidare finns det även en vilja att ha en 

regionsövergripande strategi för att locka medarbetare till organisation, behålla personal samt 

stärka arbetsgivarvarumärket. Det finns även ett stort ansvar centralt att arbeta med dessa 

frågor. En av informanterna uttrycker viljan att arbeta med en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning på följande vis: 

Viljan till en gemensam strategi finns. Det finns en förhoppning om ett aktivt regionsövergripande 

kompetensförsörjningsarbete. Det kan ge stora möjligheter för organisationen. 

Något som påverkar organisationskulturen är politiken, vilket i sin tur har gett avtryck på 

kompetensförsörjningen. I dagsläget präglas dessa frågor av ad-hoc-lösningar och kortsiktiga 

beslut. Kompetensförsörjningsfrågorna väcks enbart i och med personalchefmöten, där det 

råder en öppenhet i mån om att dela med sig av olika metoder och strategier gällande 

kompetensförsörjning. Detta fungerar olika beroende på vilken förvaltning det berör. En 

informant menar att problematiken med vad som sägs under dessa personalchefsmöten är att 

det inte får någon större inverkan, utan förvaltningarna fortsätter att arbeta på samma vis som 

tidigare.  

Strävan mot ett gemensamt arbete med varumärket och att bli en attraktiv arbetsgivare, är 

däremot något som kan integreras i organisationskulturen. Hit tillhör dels arbetsmiljön, men 

även personalpolitiken, som exempelvis innefattar strategier för att behålla personal. Detta 

sker bland annat via vidareutbildningar som bekostas av arbetsgivaren, berättar en av 

informanterna. Varumärket beskrivs som en av organisationens största möjligheter gällande 
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kompetensförsörjning, då de kan erbjuda en varierande arbetsplats med många olika 

arbetsuppgifter. Några förvaltningar saknar goda utvecklings- och karriärmöjligheter, däremot 

finns det en relativt hög intern rörlighet inom organisationen, vilket gör att Region Halland 

som arbetsgivare kan erbjuda dessa komponenter, menar en del informanter. Däremot delas 

inte denna syn av alla informanter, då vissa uttryckt att den interna rörligheten är bristande. 

Informanterna menar att genom att vara en attraktiv arbetsgivare, kan stora delar av 

kompetensförsörjningsproblematiken lösas. Kan Region Halland rekrytera in rätt kompetenser 

i verksamheten, samt att arbetsmiljön, ledarskapet och medarbetarskapet är bra, kommer i sin 

tur kompetensförsörjningen att fungera, beskriver en informant. 

 

4.3 Samarbete och konkurrens 

Samarbete med externa aktörer finns, men detta beskrivs som bristfälligt. Region Halland 

beskriv som en organisation med relativt mycket makt att påverka sin externa miljö. Men 

samtidigt är organisationen inte kapabel att kompetensförsörja sig själv, därför är det viktigt 

att ser över hur organisationen bättre kan samarbeta med externa aktörer, menar en av 

informanterna. Samarbetet med till exempel andra regioner och kommuner måste därför 

förbättras. En stor del av kompetensförsörjningsarbetet idag baseras på framtida 

pensionsavgångar, inom såväl Region Halland som hos andra offentliga organisationer. Detta 

tillåter ett proaktivt arbetssätt med att ersätta vissa kompetenser, samt att förutse konkurrens 

om olika yrkesgrupper. Det kan till exempel handla om att både Region Halland och 

kommuner har stora pensionsavgångar av samma yrkesgrupp, vilket kan göra att 

konkurrensen blir omfattande. Denna framtida konkurrens på arbetskraft kan komma att ställa 

höga krav på samarbetsförmåga, även mellan de som konkurrerar om samma yrkesgrupper. 

En ytterligare aspekt gällande samarbete, beskrivs vara med olika utbildningsanordnare. 

Organisationen arbetar i dagsläget med att få unga individer intresserade av viktiga 

yrkesgrupper, till exempel sjuksköterska. De främsta konkurrerande aktörerna beskrivs idag 

vara organisationer som är beroende av samma professioner, till exempel kommuner och 

privata arbetsgivare inom våden. 

Traineeprogram och andra interna utbildningsprogram är sätt för organisationen att bli 

självförsörjande av viss kompetens och därmed en strategi för att möta konkurrensen. 

Däremot har den personal som deltagit i dessa program blivit väldigt eftertraktade av andra 

arbetsgivare och därmed blivit headhuntade, menar en av informanterna. Det är således 

problematiskt att behålla personal som genomgått en värdefull utbildning inom organisation. 

Detta kan bero på att olika yrkesgrupper ser Region Halland som en utbildningsanordnare och 

kan ses som ett steg i en framtida karriär, men ser inte en karriär inom organisationen, 

uttrycker en informant. Informanterna menar att Region Halland bör skifta fokus och se över 

hur organisationen arbetar för att behålla personal, men även hur de kan återrekrytera attraktiv 

personal som gått vidare i sin karriär utanför organisationen. 

Samarbetet vad gäller kompetensförsörjningen inom organisationen fungerar inte heller 

felfritt, vilket försvårar den interna rörligheten och leder till att personal söker sig utanför 

organisationen för att utvecklas. Trots att det finns karriärmöjligheter inom organisationen, 

synliggörs dessa inte tillräckligt för medarbetarna. Informanterna beskriver vikten av intern 

rörlighet som betydande, då detta kan kompetensutveckla organisation genom att flytta runt 

på olika kompetenser. Det saknas däremot verktyg för att synliggöra personalens interna 

rörlighet. En informant beskriver denna problematik på följande vis: 

Det är enkelt att följa pensionsavgångar, men det borde även vara enkelt att följa personalens 

interna rörlighet– vilket det inte är i dagsläget. 



26 
 

Karriärmöjligheter beskrivs mer synliga för stabfunktioner än för operativ personal. Detta 

beror på att de som arbetar inom stabfunktioner har ett nära samarbete och en god kännedom 

om varandras arbeten, vilket i sin tur underlättar interna lösningar. Detta gör att den interna 

rörligheten till viss utsträckning är god, vilket underlättar för organisationen att använda sig 

av omplaceringar istället för uppsägningar när det till exempel sker nedskärningar. Däremot 

kräver detta att linjefunktionen har ett nära samarbete med just stabfunktioner. 

Tidigare erfarenheter av samarbetsförsök mellan förvaltningar, mellanchefer och 

stabfunktioner har inte alltid varit positiva. Ledningen behöver förtydliga vilka ramar 

personalen har att hålla sig inom, samtidigt som personalen måste ha hög autonomi inom 

dessa ramar. Rollfördelningen behöver vara tydlig och koordineringen genomtänkt innan en 

samarbetsaktivitet genomförs. Ett tidigare samordningsförsök beskrivs så här: 

Man var inte förberedd centralt sett och hade inte tänkt igenom vad arbetet egentligen innebär. Det 

blev mycket rörigt för oss och arbetet gick mycket långsammare eftersom alla möjliga insatser skulle 

kollas av. Till slut tänkte man att det vore bättre att göra det själva.  

 

4.4 Processer och verktyg 

Återkommande upplevda hinder för kompetensförsörjningsarbetet på förvaltningarna, är 

svårhanterliga verktyg och processer. De processer som beskrivs som undermåliga är 

framförallt sådana som rör rekrytering och hur behovsanalyser genomförs. Ett viktigt steg i en 

gemensam strategisk kompetensförsörjning är att förvaltningarna kan beskriva sina behov på 

ett sätt så både de själva och andra inom organisationen enkelt kan se var förvaltningarna 

befinner sig nu och hur de ska möta framtiden, beskriver en informant. För att kunna 

möjliggöra detta krävs ett stöd i att såväl synliggöra, som att beskriva behoven. Kan behoven 

sedan beskrivas på ett enkelt och välformulerat sätt, kommer detta underlätta för ledningen att 

fatta beslut, samtidigt som behoven inom organisationen kan synliggöras. För att synliggöra 

vilket behov som finns i dagsläget samt i framtiden, behövs däremot indikatorer att följa. 

Dessa indikatorer behöver kunna belysa till exempel vilken kvantitet av en viss kompetens 

som krävs och var den krävs. Idag saknas sådana verktyg. Visserligen är det möjligt att mäta 

var och hur många med en viss kompetens finns, men det finns inga riktlinjer om hur många 

med denna kompetens som behövs för att klara uppdragen. Vilken kvantitet som krävs av 

kompetenser är således svårt att avgöra och därmed är det också svårt att identifiera 

kompetensgap och kompetensmål. Det måste därför undersökas hur många med en viss 

kompetens som behövs och varför, menar några informanter. 

Ett stort hinder för behovsanalysen är otydlighet från politiker, det saknas till exempel 

tydlighet kring långsiktiga mål och prioriteringsområden, men även att personalens kunskap 

kring kravspecifikationer är bristfällig. Chefer tenderar till exempel att utgå från redan 

framtagna mallar för olika yrkesgrupper, utan att ifrågasätta vad de egentligen vill ha. Risken 

blir att den formella utbildningen och legitimeringen får så pass stort utrymme att andra 

kompetenser förbises. Detta är inte bara riskfyllt; att organisationen rekryterar in en person 

som inte passar för tjänsten. En annan minst lika påtaglig risk är att individen som söker 

tjänsten enbart betraktar sig själv som bäraren av en legitimation och att organisationen inte är 

intresserad av varken dennes personlighet eller drivkrafter. Detta kan dels leda till att 

personen i fråga väljer att tacka nej till tjänsten, men även sprider en negativ bild av 

organisationen, vilket i sin tur påverkar varumärket negativt. En av informanterna menar att 

detta är en stor utmaning när det gäller bristyrkena, då det oftast behövs en legitimation, 

snarare än rätt person på rätt plats. Informanten uttrycker sig så här: 

Till en del tjänster är det svårt att sträva efter rätt person på rätt plats. Är det ett bristyrke så är 

man glad om man får tag i en legitimation. 
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En informant underströk att akutrekryteringar är vanliga. Detta försvårar det ytterligare för 

chefernas strävan efter rätt person på rätt plats. Det blir således svårt för cheferna att rekrytera 

med ett långsiktigt och strategiskt tänk. I denna process måste cheferna få stöd, menar en 

annan informant. 

Avvecklingsprocesser beskrivs också som bristande i dagsläget. Avslutningssamtal ska hållas 

för de som av någon anledning lämnar organisationen, oavsett om det är av frivilliga eller 

ofrivilliga anledningar som personen lämnar organisationen. Dessa samtal varken 

dokumenteras eller följs upp, vilket kan vara värdefullt att göra, för att till exempel HR-

representanter inom förvaltningarna skulle kunna ta del av detta och anskaffa sig kunskaper 

om varför någon väljer att lämna organisationen. Enkäter skickas visserligen ut till personer 

som lämnar organisationen, däremot beskrivs det finnas brister även i den processen. Att 

svarsfrekvensen tidigare har varit låg är ett problem, men tidigare förbättringsåtgärder har lett 

till högre svarsfrekvens. Ett större problem är att dessa enkäter och avslutningssamtal endast 

görs på de som varit tillsvidareanställda och de som haft längre vikariat, menar en informant. 

Detta gör att organisationen missar viktiga grupper som timanställda och sommaranställda. 

Dessa kan till exempel ha upplevt mottagandet helt annorlunda än tillsvidareanställda och 

kanske haft negativa upplevelser som de berättar om i sina nätverk. Därmed kan 

organisationen genom att förbise dessa grupper missa viktig kunskap om hur dessa grupper 

upplever organisationen. 

Det finns även avvecklingsproblem gällande chefer. En informant menar att Region Halland 

bör bli bättre på att ta hand om dem, både när chefsförordnandet som ligger på fem år tar slut, 

men också om de väljer att sluta på egen begäran. En del chefer går då tillbaka till sitt tidigare 

uppdrag och detta kan bli problematiskt både för individen men även för arbetsgruppen. Det 

finns således en osäkerhet kring vad som kommer hända då chefsförordnandet tar slut, vilket 

kan avskräcka medarbetare att söka sig till dessa positioner och de chefsutbildningsprogram 

som organisationen erbjuder. 

Befintliga verktyg kring kompetensförsörjningsarbetet, till exempel OLIVIA-verktyget 

beskrivs vara allt för fokuserat på hälso- och sjukvården och är således opraktiskt för andra 

yrkesgrupper. Det saknas lätthanterliga verktyg som är applicerbara på alla yrkesgrupper, som 

kan användas av hela organisationen. Andra verktyg är för omfattande och opraktiska att 

använda, vilket leder till att förvaltningarna föredrar att använda sina egna metoder över de 

befintliga. Men samtliga förvaltningar skulle gärna ta del av gemensamma system, förutsatt 

att de är praktiska, användarvänliga och går att anpassa till olika verksamheter. Det finns även 

mycket manuell hantering kring befintliga verktyg, vilket kan vara avskräckande. De verktyg 

som finns tillgängliga för att kartlägga och analysera kompetensen, måste vara lätthanterliga 

eftersom detta arbete bör ske kontinuerligt. 

De förvaltningar som tagit till sig av befintliga verktyg, till exempel OLIVIA-verktyget 

beskriver däremot denna i mycket positiva termer. Detta verktyg används för att synliggöra 

kompetenser och vilka behov som finns. Därmed är detta en viktig bas för bland annat 

medarbetarsamtal. Att detta verktyg inte fått genomslag i hela organisationen beror på att alla 

förvaltningar inte har varit med i utformningen av det, vilket gör att det har svårt att applicera 

den menar en av informanterna. Men trots de tillgängliga verktygen som finns för att 

kartlägga kompetens är det svårt att identifiera brister. Detta beror på att det saknas 

indikatorer kring hur den optimala sammansättningen ser ut. Denna avsaknad av tydliga 

indikatorer och mål, kommer påverka processer och verktyg negativt. Oberoende hur 

användarvänliga dessa än är, kommer de inte kunna hanteras på bästa sätt om det inte finns 

mål och indikatorer att sträva efter, menar en informant. 
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4.5 Kommunikation och delaktighet 

Kompetensförsörjningen synliggörs främst genom intranätet eller vid direkt kommunikation. 

Genom bland annat medarbetarsamtal kan chefer synliggöra kompetensförsörjningsarbetet åt 

övrig personal, eller så förs det en diskussion om detta på chefsmöten. Däremot finns det en 

avsaknad av ett gemensamt språk och en förståelse kring vad kompetensförsörjning innebär i 

sin helhet. De termer som används i nuläget beskriver mer ett kortsiktigt 

kompetensförsörjningsarbete, samt hur individen ska utvecklas. Detta måste lyftas till ett mer 

strategiskt perspektiv, samt ett helhetsperspektiv för alla yrkesgrupper, där alla bör se sin roll 

och känna ett ansvar för organisationens kompetensförsörjning och den individuella 

utvecklingen, menar flera informanter. 

Det är många som förväntas jobba med kompetensförsörjning, inte bara den strategiska 

ledningen. Stabfunktioner, linjefunktionen och den operativa personalen bör alla arbeta med 

detta i olika utsträckningar. Synen på den operativa personalens roll är delad inom 

organisationen. En informant påpekar att det är mycket viktigt att inkludera personalen i 

kompetensförsörjningsarbetet för att de ska se sin del i helheten och bli medvetna över denna 

roll och att organisationen har ett gemensamt språk.  Andra menar att det inte är nödvändigt 

för operativ att se på kompetensförsörjning i andra termer än individers egen 

kompetensutveckling. Vem som bär ansvaret för kompetensförsörjningen är varierande, det 

finns inte alltid dokumenterat vem det är som ska ansvara för detta eller vad 

kompetensförsörjning egentligen innebär.  

Mycket fokus ligger på hälso- och sjukvården. Informanterna beskriver att en gemensam 

strategi är främst viktig för dessa grupper och kanske inte lika viktigt för de förvaltningar som 

ligger utanför hälso- och sjukvården. Även organisationens insatser riktas ofta mot just denna 

del och en informant menar att det bör finnas en acceptans för att vissa områden kommer 

prioriteras över andra; att organisationen därför inte bör sträva efter en fullkomlig konsensus 

kring vilka områden som ska prioriteras. Yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården beskrivs 

ha mycket makt och befogenheter att påverka kompetensförsörjningsarbetet samtidigt som de 

prioriteras av några informanter. 

Trots att förvaltningarna har olika sätt att arbeta med kompetensförsörjning beskrivs ändå 

grunden som väldigt lik. Utmaningen blir snarare att samordna dessa, än att hitta nya 

arbetssätt.  Nyckeln till ett funktionellt samarbete anses vara dialog. Dialogen bör ske mellan 

förvaltningarnas HR-representanter, samt mellan chefer och personal. Denna dialog bör 

innefatta hur organisationen ska attrahera, rekrytera och behålla personal, menar en av 

informanterna. Vidare menar informanten att det från stabfunktionernas och ledningens sida 

bör finnas en tydlighet med att synliggöra och kommunicera ut vilka verktyg och stöd som 

finns tillgängliga. Dialogen beskrivs som viktig för att en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning ska få genomslag.  Detta kan öka tydligheten inom organisationen, 

samt synliggöra behov. Dialogen bör därmed ske såväl nerifrån-och-upp, som uppifrån-och-

ner. Detta för att göra operativ personal delaktiga och öka stödet för strategin, men även för 

att ledningen ska kunna vara lyhörd angående synpunkter från övrig personal. Denna 

tvåvägskommunikation sker redan i viss utsträckning, men kan utvecklas mer för att 

ytterligare synliggöra kompetensförsörjningsarbetet och få stöd för en gemensam strategi. 

Däremot menar en av informanterna att denna dialog i praktiken sker främst på ledningsnivå 

för att sedan sjunka nedåt i organisationen, snarare än att det är en tvåvägskommunikation. 

4.6 Kompetensförsörjning och strategidesign 

Kompetensförsörjning beskrivs som ett viktigt område för organisationen och det enda som 

eventuellt kan anses vara viktigare är ekonomin. Detta perspektiv genomsyrar alla 

förvaltningar, åtminstone i den övre och mellersta delen av hierarkin. Behovet av en 
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gemensam strategi för att arbeta med kompetensförsörjningen är stort och det är främst inom 

de större grupperna, det vill säga inom hälso- och sjukvård, som behovet upplevs vara 

påtagligt. Det finns önskemål om ett gemensamt språk, högre grad av att inkludera 

medarbetare och att kompetensförsörjningsarbetet synliggörs inom organisationen. En 

förutsättning för en väl fungerande kompetensförsörjning, beskrivs vara ledarskapet. Är 

cheferna handlingskraftiga och bra kommer kompetensförsörjningsarbetet ske väldigt 

naturligt. Trots dialog med chefer kring kompetensförsörjning sker sällan en reell förändring, 

de återgår snarare till tidigare arbetssätt. För att kunna behålla och locka till sig personal 

menar informanterna att det interna samarbetet måste förbättras, till exempel genom att 

synliggöra karriärmöjligheter mellan förvaltningarna samt att få en tydlighet i hur 

arbetsgivarvarumärket ska hanteras. En viktig förutsättning för att kunna samordna en 

gemensam strategi är vilja och engagemang kring kompetensförsörjning, vilket informanterna 

menar är regionsövergripande. Det krävs även användarvänliga verktyg, tydliga mål och 

indikatorer, för att underlätta samt att skapa en gemensam syn kring 

kompetensförsörjningsarbetet. 

Informanterna upplever sig ha stora befogenheter att påverka det kompetensförsörjande 

arbetet. En aspekt som måste tas hänsyn till är organisationens vision och mål, samt 

förvaltningarnas uppdrag. Men en samordning av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning anses vara genomförbar. Framtagandet av en gemensam strategi anses 

ha mycket god potential att bli framgångsrik. Det finns ett stort intresse för 

kompetensförsörjning och även en medvetenhet kring hur viktigt det är att arbeta med detta 

gemensamt. Det som framkom som Region Hallands främsta förutsättningar, som bör 

utnyttjas är organisationens storlek och dess kompetens. Storleken kan få organisationen att 

verka aningen svårhanterlig, men om dess processer och verktyg skulle bli mer 

användarvänliga och praktiska, samt att personalen lär sig hur dessa kan användas i 

kompetensförsörjningssyfte, kan organisationen storlek vara en tydlig fördel. Det kan till 

exempel underlätta för chefer att hitta interna lösningar istället för uppsägningar, samtidigt 

som organisationen kan upplevas som en stor och attraktiv arbetsgivare med omfattande 

utvecklingsmöjligheter för olika yrkesgrupper. En annan förutsättning som bör utnyttjas är 

organisationens kompetenta personal, menar en av informanterna. De kan dels ha värdefulla 

idéer om hur en strategi för kompetensförsörjning kan utformas för att bli praktiskt 

användbar. Personalen har även ett driv och ett genuint intresse för den egna professionen, 

vilket kan bli en viktig drivkraft att utnyttja i en gemensam strategisk kompetensförsörjning. 

Det framkom under några intervjuer en medvetenhet kring att olika yrkesgrupper kommer ha 

olika makt att påverka kompetensförsörjningsarbetet, vilket beskrivs som ett hinder om detta 

påverkar arbetet endast till denna grupps fördel på bekostnad av en annan grupp. Därmed bör 

beslut kring prioriteringar och behov baseras på fakta snarare än vilken grupp som anses ha 

mer att säga till om. Viktigt är att alla förvaltningar inkluderas och vill inkluderas, i en 

gemensam kompetensförsörjning. Även de som i dagsläget inte står inför större utmaningar 

kring deras kompetensförsörjningsarbete. Dessa kan nämligen ha goda idéer att sprida vidare i 

organisationen, samt att de kan stå inför en utmaning som inte synliggjorts. Om alla ska 

inkluderas i ett gemensamt kompetensförsörjningsarbete, måste värdet i detta samarbete 

synliggöras. Cheferna förväntas ofta att engagera sig i frågor som är utanför deras område, 

eller inte rör deras uppdrag. Därför borde organisationen försöka synliggöra värdet av att han 

en gemensam strategi kring kompetensförsörjning även för de som inte står inför 

rekryteringssvårigheter.  

En framtida kompetensförsörjningsstrategi bör ske i form av ramverk som de olika 

förvaltningarna ska förhålla sig till. Strategin ska även kunna anpassas till olika verksamheter. 

Trots att inte detaljstyrning är önskvärt, krävs det däremot en viss styrning, samt mycket stöd 



30 
 

från både ledning och stabfunktioner. Detta beror på att det inte finns någon yrkesgrupp som 

specifikt arbetar med kompetensförsörjning ute på de olika förvaltningarna. Däremot 

förväntas cheferna att arbeta med detta i viss utsträckning, menar en av informanterna. Det 

krävs draghjälp och en viss styrning från centralt håll, för att försäkra sig om att 

kompetensförsörjningsarbetet genomförs, samt att förutsättningarna finns där. Prognoser 

anses vara betydelsefulla och framtidsprognosen måste kunna se fem år framåt samt kunna 

belysa vilka områden som ska prioriteras menar en informant. Andra menar att prognosen bör 

ha ett perspektiv på närmare tio år. Att kunna analysera flöden på ett bra sätt, samt att kunna 

se att rätt personer gör rätt saker, måste också kunna inkluderas i strategin menar en 

informant. 

Region Halland borde däremot inte ta fram denna strategi helt på egen hand. Både interna och 

externa experter behöver vara delaktiga, samt att ett bra samarbete med utbildningsanordnare 

krävs. Ett flertal interna aktörer bör engageras, för att undvika att det inte enbart blir en HR-

fråga menar en informant. Det borde även bli en verksamhets- och ledningsfråga. Tydlighet 

och enkelhet beskrivs vara nyckeln till en lyckad en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. En tydlighet i form av indikatorer, fakta och resonemang. Att kunna 

påvisa siffror, kan vara ett sätt för att underlätta bemötandet av politiker kring beslut som ska 

fattas och prioriteringar som ska göras. 

För att genomförandet av en gemensam strategisk kompetensförsörjning ska kunna 

möjliggöras bör Regionstyrelsen (se bilaga 2) vara en drivkraft, menar informanterna. 

Cheferna på respektive förvaltning måste ta ansvar genom att kontinuerligt stämma av så att 

de uppsatta målen fungerar, både uppåt och neråt i hierarkin. Ledningen och förvaltningarna 

borde även skapa sig en översikt i hur kompetensförsörjningsarbetet fungerar i hela 

organisationen, menar en av informanterna. Vidare anses det att en bra strategi måste ta 

hänsyn till både långsiktiga och kortsiktiga aspekter, till exempel hur organisationen kan säkra 

sitt behov idag och i framtiden. HR-avdelningen kommer också spela en viktig roll, de måste 

ha ett mycket nära arbete med chefer och tydliggöra hur kompetensförsörjningsarbetet ska 

fungera i praktiken. En informant beskriver att HR-avdelningen är de som ska ge stöd och 

riktlinjer, men att det är cheferna som bär ansvaret att sprida detta vidare ut i organisationens 

förvaltningar. En gemensam strategi för kompetensförsörjning måste vara flexibel och 

anpassningsbar, då är målstyrning snarare än detaljstyrning att föredra, beskriver en 

informant. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet vi presenterat i vårt resultat 

med hjälp av tidigare forskning och den teoretiska referensramen. De informanter som 

inkluderats i undersökningen identifierar vi som stabfunktioner i en professionell byråkrati. 

Mintzberg (1979) har inte överhuvudtaget behandlat HR-funktionen i någon större 

utsträckning, men beskriver bland annat att personalutveckling och strategiplanering tillhör 

teknostrukturen. Den består främst av analytiker som standardiserar både arbete och resultat 

(Mintzberg, 1979). Region Hallands HR- och personalfunktion passar bättre in på 

beskrivningen av stödfunktionen. Trots att deras arbetsuppgifter riktar in sig på både 

personalutveckling och strategiplanering sker detta inte i syfte att standardisera och analysera, 

utan snarare för att stödja den operativa verksamheten och dess långsiktiga utveckling.  Av 

denna anledning kommer vi att benämna HR- och personalfunktionen som en stödjande 

funktion i en professionell byråkrati. 

 

5.1 Arbetsgivarvarumärket och organisationskulturen 

Mintzberg (1979) lägger stor tyngd på att en professionell byråkratis främsta resurs är den 

operativa personalens kompetens. Det är därför av stor vikt att ha tillgång till kompetent 

personal, vilket ställer krav på arbetsgivarvarumärket. Denna mening är något som Region 

Halland delar. Organisationen har en god grund att bygga en gemensam strategi kring 

arbetsgivarvarumärket, då varumärket överlag beskrivs som attraktivt trots vissa hindrande 

faktorer. En stor hindrande faktor är otydligheten i de befintliga processerna, vilket har 

medfört att detta arbete inte utförts på ett så effektivt sätt som möjligt. Varumärket baseras på 

de attribut som organisationen vill kommunicera ut för att upplevas som attraktiva (Chhabra 

& Sharma, 2014). Tydlighet kring arbetsgivarvarumärket kan då till exempel skapas om 

organisationen kan synliggöra vilka attribut som är attraktiva för diverse yrkesgrupper, och 

utifrån detta förtydliga åt chefer vad som skall kommuniceras ut. Däremot menar en 

informant att det redan finns tillgängliga webbaserade verktyg, som ska stötta arbetet med 

varumärket. Däremot är vetskapen om dessa verktyg väldigt låg. När personalen ska arbeta 

med arbetsgivarvarumärket saknas det en insyn om hur de ska arbeta med det på ett 

ändamålsenligt sätt, samt vilken roll de har i processen. Lindelöw (2008) menar att personalen 

måste ha en tydlig bild av sin egen roll för att kunna hantera varumärket. 

Informationsspridningen inom Region Halland kan vara en bidragande orsak till varför 

vetskapen om dessa webbaserade verktyg är låg och rollfördelningen otydlig. En tidigare 

rapport belyste att Region Halland har 450 olika IT-system. Ett så pass komplext system 

försvårar för personalen att ha vetskapen om vilka stöd som finns, hur dessa fungerar och hur 

personalen förväntas hantera dem. Dessa IT-system kunde därför bli mer användarvänliga, 

samt att den personal som ska hantera dessa kan kompetensutvecklas, till exempel 

mellanchefer och stabfunktioner. Eriksson och Forsberg (2007) belyser problematiken med att 

överösa personal med information, här är det viktigt att personal som förväntas sprida 

information vidare i organisationen, till exempel inom stabfunktionerna, kan sålla vilken 

information som är relevant för diverse olika verksamheter. 

Problem gällande arbetsgivarvarumärket rör inte nödvändigtvis enbart ändringar i systemet 

eller att kompetensutveckla personalen, det kan även grunda sig i att mellanchefer arbetar mitt 

emellan operativ personal och strategisk ledning och därmed ska hantera motstridiga 

intressen. Kommunikationen om att Region Halland ska vara en arbetsgivare och inte nio 

olika, är en tydlig envägskommunikation från ledningens sida. Mellanchefer i den 

professionella byråkratin ska i detta fall hantera de krav som arbetsgivaren ställer, men 

samtidigt värna om de professionella grupperna autonomi (Mintzberg, 1979).  Detta kan bli 
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problematiskt för organisationen, eftersom respektive förvaltningar har egna professionella 

grupper att värna om. Mellanchefer, tillsammans med stabfunktionerna kommer således vara 

mycket beroende av samarbetande verktyg och ömsesidig anpassning för att lyckas hantera 

arbetsgivarvarumärket på ett ändamålsenligt sätt (Mintzberg, 1979). För att exemplifiera detta 

kan arbetsgrupper formas och ta fram strategier för att profilera sig och samtidigt stärka 

arbetsgivarvarumärket. Att forma en strategi kring varumärket är däremot komplicerat i en 

professionell byråkrati. Eftersom den främsta resursen är kompetent personal som utbildats 

utanför organisationen och snarare är lojal mot professionen än mot organisationen, är det 

viktigt att Region Halland kan synliggöra varumärket utifrån de krav som olika professioner 

ställer på sin arbetsgivare. Professionella byråkratier som är beroende av samma kompetens 

har ofta snarlika strategier och har därför svårt att hävda sig bland konkurrenter. För att 

undvika detta kan organisationen ge goda förutsättningar för strategin att växa fram från den 

operativa kärnan också, snarare än endast från den strategiska ledningen. Den operativa 

kärnan kan komma med initiativ och förslag som är starkt kopplade till verksamheten och 

organisationens kontext, detta kan underlätta för ledningen att identifiera områden som kan 

bidra till att organsationen utmärker sig (Mintzberg, 1979).  

 

Att Region Halland saknar en gemensam organisationskultur och att organisationens 

medlemmar snarare känner en tillhörighet till vederbörande förvaltning än till Region Halland 

som arbetsgivare, försvårar samordningen av en gemensam strategisk kompetensförsörjning. 

Problematiken beror till stor del på sammanslagningen av tidigare etablerade verksamheter i 

Region Halland. Men kan även delvis bero på politikers otydliga krav som därmed innebär en 

otydlighet inom organisationen (Granberg, 2011). Ett sätt att hantera detta på är att 

organisationen själva försöker skapa tydlighet samt formulera sina behov för att enkelt 

synliggöra dem till politiska beslutsfattare. Formella element kan därmed vara en metod för 

att sträva mot en tydlighet och förhoppningsvis en starkare organisationskultur. Detta är 

däremot inte tillräckligt, former av kulturstyrning kan bli nödvändigt. För skapa en gemensam 

kultur krävs det att organisationens medlemmar har gemensamma uttalade värderingar och 

grundläggande antaganden (Schein, 2010). Region Halland saknar däremot dessa 

grundläggande antaganden. För att kunna samordna en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning och sedermera få strategin att fungera ändamålsenligt behöver först och 

främst fokus ligga på att skapa en gemensam organisationskultur och få de anställda att känna 

tillhörighet. Strategin måste överensstämma med organisationens uttalade värderingar och 

grundläggande antaganden, samt medlemmarnas bild av organisationens mål och uppdrag 

(Schein, 2010). Vidare måste även organisationens medlemmar acceptera designen av den 

gemensamma strategiska kompetensförsörjningen. En acceptans av organisationens 

medlemmar gör att strategin kan bli en uttalad värdering, som sedermera kan integreras i 

organisationskulturen, förutsatt att den är effektiv. Eftersom att strategier är svåra att mäta, är 

det svårt att avgöra om den uttalade värderingen sedermera skulle kunna transformeras till ett 

grundläggande antagande, men att få en strategi att bli en gemensam värdering i 

organisationen är fullt möjligt (Schein, 2010). Om Region Halland således lyckas samordna 

en gemensam strategisk kompetensförsörjning och integrera strategin i organisationskulturen, 

kommer det att uttryckas i organisationens artefakter, vilket i sin tur kan komma att bli 

fördelaktigt för arbetsgivarvarumärket. Detta för att en väl fungerande kompetensförsörjning 

skapar möjligheter när det gäller att till exempel attrahera arbetskraft (Anttila, 1997).  

 

5.3 Samarbete och konkurrens 

Det kan vara viktigt för Region Halland att se över sitt samarbete med externa aktörer för att 

kunna förhindra en framtida fientlig miljö. En fientlig miljö präglas av hård konkurrens om 
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viktiga resurser, där organisationen konkurrerar med andra aktörer istället för att utveckla 

samarbeten. För att överleva i en fientlig miljö kan en omfattande centralisering av 

beslutsmakt vara nödvändigt för att effektivt kunna fatta beslut utan en omfattande 

kommunikation (Mintzberg, 1979). Dessa förhållanden har en professionell byråkrati ofta 

svårt att möta, vilket leder till att organisationen blir tvungen att ändra organisationsstrukturen 

radikalt, till en annan konfiguration tillfälligt för att säkra sin överlevnad. Att genomgå denna 

strukturförändring är krävande och något som bör undvikas (Mintzberg, 1979). Av denna 

orsak är det angeläget att Region Halland skaffar sig en översikt om vilka parter de kan 

samarbeta med. Det kan till exempel handla om externa aktörer i form av fackförbund, 

utbildningsanordnare, samt andra organisationer som konkurrerar om samma kompetenser. 

Samarbete har många fördelar för en professionell organisation. Det ökar bland annat 

stabiliteten i miljön, samt att de långsamma byråkratiska systemen inte blir något större 

hinder, jämfört med i en fientlig miljö, där beslut om processer sker hastigt (Mintzberg 1979). 

Region Halland kan således i en samarbetande miljö tillåtas ha ett mer långsiktigt perspektiv. 

 

Konkurrens om kompetens påverkar inte bara tillgången till kompetent personal för Region 

Halland, utan också att det finns en hög risk att viktig personal blir headhuntade av 

konkurrerande verksamheter. Ökat samarbete kan därför vara ett tillvägagångssätt för att 

minska denna risk, men även ett förbättrat internt samarbeta är viktigt för att undvika detta. 

Genom ett fungerande internt samarbete kan organisationen till exempel synliggöra möjliga 

karriärvägar, vilket är angeläget för att behålla professionell personal. Detta beror på att 

personal som är mer lojal mot professionen än organisationen förknippar karriärutveckling 

med att utvecklas inom den specifika professionen snarare än inom organisationen 

(Mintzberg, 1979). En nyckel för Region Halland gällande detta är medarbetarsamtalen. 

Dessa kan vara avgörande verktyg i kompetensförsörjningsarbetet som länkar individen med 

organisationen och kan synliggöra medarbetarnas framtid inom organisationen (Lindelöw, 

2008). Den stödjande funktionen har goda kunskaper om de olika förvaltningarna inom 

Region Halland. Detta är däremot bristande på chefsnivåerna inom de olika förvaltningarna. 

Detta kan leda till att det uppstår problematik gällande att synliggöra personalens 

karriärmöjligheter inom organisationen som helhet och inte endast inom respektive 

förvaltning. Det är viktigt att stödfunktionen sprider dessa kunskaper till cheferna inom de 

olika förvaltningarna, för att i sin tur sprida vidare det till vederbörande personal. 

 

Tidigare erfarenheter kring samarbetsförsök beskrivs som negativa. De beskrivs som mycket 

röriga och otydliga. En orsak till detta kan vara att organisationen försökte använda sig av 

liknande samarbetande verktyg som Mintzberg (1979) beskriver, det vill säga samarbetande 

verktyg som i stor grad är beroende av informell kommunikation och ömsesidig anpassning. 

Sådana verktyg kan vara användbara på mindre grupper, men är inte ändamålsenliga om de 

ska styra större grupper. I framtida samordningsförsök kan det därmed vara viktigt att se över 

hur stora grupper som ska samordnas samt vilka kompetenser dessa grupper består av. 

Professionella grupper tenderar att ha svårt att samarbeta (Mintzberg, 1979), då kan det bli 

viktigt att styra samarbetet genom såväl formella som informella element (Granberg, 2011). 

 

5.4 Processer och verktyg 

En stor utmaning hos Region Halland är hur en behovs- och kravspecifikation tas fram. 

Processen för att ta fram en behovsanalys bör initieras med en analys kring hur framtida krav 

kommer se ut och hur organisationen fråga kan möta dessa (Lindelöw, 2008). Detta arbete 

kräver således att organisationen tydligt kan kartlägga vilka interna kompetenser de har i 

dagsläget och hur dessa förhåller sig till både framtida och nutida krav. Region Halland har 
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tillgång till verktyg som ska synliggöra befintliga kompetenser, men eftersom dessa verktyg 

inte tillämpas i särskilt stor utsträckning, bidrar det till en fragmenterad bild av 

organisationens kompetenser. Den första utmaningen i detta fall blir således att arbeta fram ett 

gemensamt kartläggningsverktyg som ska kunna appliceras av alla förvaltningarna. Anttila 

(1997) menar att en fungerande kartläggning av kompetenser är en förutsättning för en 

effektiv kompetensförsörjning. Detta tillåter organisationen att identifiera 

prioriteringsområden. Vidare är det även en metod för att skapa en gemensam bild av olika 

kompetenskrav, befintlig kompetens och diverse behov. Råder det oenigheter inom 

organisationen gällande dessa områden kommer det strategiska komptensförsörjningsarbetet 

att bli problematiskt (Anttila, 1997). Organisationen bör därför satsa på att skapa delaktighet 

och en övergripande förståelse till varför beslut fattas. Ett sätt att skapa delaktighet och 

förståelse är att formulera en behovsanalys. Region Halland kan således formulera en 

behovsanalys där relevanta gruppers perspektiv inkluderas, till exempel externa 

representanter, ledning, stödfunktioner och operativ personal. En behovsanalys innehåller 

mål- och ansvarsbeskrivningar samt kravspecifikationer, där mål- och ansvarsbeskrivningar 

innefattar de mål som olika yrkesgrupper och organisationen ska arbeta mot och vem som 

ansvarar för olika områden. Vidare inkluderas även vilka aktiviteter som krävs för att nå dessa 

mål samt vilka områden som ska prioriteras. Mål- och ansvarsbeskrivningen bör kunna 

formuleras så att det blir mätbara och går att utvärdera, samt att organisationen synliggör de 

olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter och ansvar (Lindelöw, 2008). Region Hallands 

befintliga verktyg fyller däremot inte dessa krav. OLIVIA-verktyget är främst riktad till 

personal inom hälso- och sjukvård, vilket har lett till att andra yrkesgrupper har svårt att ta till 

sig det. Detta på grund av bristande delaktighet och för att den inte är praktiskt användbar 

inom verksamheter utan för hälso- och sjukvård. Mål- och ansvarsbeskrivningar är visserligen 

mätbara till stor del, men eftersom att kompetensmålen inte är tydlig framtagna har 

mätbarheten ingen större inverkan. Detta eftersom att organisationen endast kan mäta hur 

många av viss kompetens som finns, men eftersom att det saknas indikatorer på hur den 

optimala sammansättningen ser ut, spelar det ingen större roll.  

 

Mål- och ansvarsbeskrivningar är grunden till kravspecifikationen. Kravspecifikationen bör 

inte enbart ta hänsyn till formella kompetenskrav som ställs på olika yrkesgrupper, utan även 

vilka erfarenheter, övriga kompetenser samt drivkrafter som finns (Lindelöw, 2008). Att 

kunna beskriva sammansättningen på formell kompetens och dess kvantitet är en 

förutsättning. Däremot glöms ofta övriga kompetenser, samt kvalitén på samtliga 

kompetenser bort. Region Halland tenderar att lägga stort fokus på endast formell kompetens, 

vilket kan leda till att viktiga faktorer såsom medarbetares personlighet och drivkrafter 

hamnar i skymundan. Om en medarbetares drivkrafter inte passar i den organisatoriska 

kontexten, finns det en övergripande risk att dennes anställning inte blir långvarig i 

organisationen. Lindelöw (2008) menar att en behovsanalys, som inkluderar mål och 

ansvarsbeskrivningar samt kravspecifikationen bör vara en levande dokument som 

kontinuerligt ses över inom en tre- till femårsintervall. Detta kan bli ett väldigt viktigt 

strategiskt dokument i det gemensamma kompetensförsörjningsarbetet för Region Halland. 

Däremot är det utmanande att inkludera flera parter i detta arbete. Att finna indikatorer för en 

optimal personalomsättning, samt tillvägagångssätt för att nå dit är ytterligare en utmaning. 

Otydlighet och avsaknaden av långsiktiga önskemål från politiken, gör detta arbete 

komplicerat. Otydlighet från politiken kring prioriteringsområden och i vilken riktning 

organisationen ska utvecklas i, kan leda till strategisk ambivalens. Detta är ett vanligt 

förekommande fenomen i offentliga organisationer, vilket försvårar organisationens möjlighet 

att förutse framtiden och därmed formulera en bestående strategi. En strategi i en offentlig 

organisation måste vara medvetet flexibel för att till exempel kunna anpassas till nya politiska 
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riktlinjer, men även för att processer kontinuerligt ska kunna tillåtas att förbättras (Cray & 

Rose, 2010). När en strategi således har designats, måste denna design kontinuerligt anpassas 

och utvecklas tillsammans med organisationen.  

 

Mintzberg (1990) menar att en strategi inom en professionell byråkrati är mer lik en 

lärandeprocess än det är en bestående formulering. Designen på Region Hallands strategi kan 

därför vara betydligt influerad av kontinuerlig utveckling och värna om sina kompetenser. Ett 

område som är i behov av förbättring för att tillåta detta är hur kompetenser avvecklas. Denna 

process beskrivs som bristfällig, kunskapsöverföringen från personal som lämnar 

organisationen sker främst informellt och i olika omfattning. Detta försvårar till exempel att 

synliggöra varför medarbetare valt att lämna organisationen och därmed är det svårt att 

identifiera förbättringsområden. När personal lämnar organisationen är det fördelaktigt om 

organisationen har formella system som tillåter organisationen att ta tillvara medarbetarens 

kompetens innan denna slutat (Davidson et. al., 2011). Att dessutom endast ta hänsyn till 

tillsvidare anställda, och därmed missa till exempel sommarvikariat, kan viktiga lärdomar gå 

förlorade. 

 

5.5 Kommunikation och delaktighet 

En flexibel och formbar strategi ska kunna påverkas av både ledning och övrig personal, 

vilket ställer höga krav på kommunikation. Detta beror på att designfasen bör inkludera de 

grupper som berörs av strategin och att dessa parter bör föra en kontinuerlig dialog (Cray & 

Rose, 2010). Dialogen kan synliggöra kompetensförsörjningsarbetet och inkludera 

medarbetare i detta. Region Halland för denna dialog genom att ge ut informationen via deras 

intranät, samt genom medarbetarsamtal. Intranätet underlättar till viss del för organisationen 

att sprida information och kunskap, men det bidrar även till ett överflöd av information. 

Värdet i informationsspridning ligger inte i att överföra det, utan det skapas genom att 

informationen bearbetas (Eriksson & Forsberg, 2007). Detta är bristande inom Region 

Halland. Även dialogen, som främst sker i form av medarbetarsamtal är bristande. Operativ 

personal saknar medvetenhet om deras roll i kompetensförsörjningsarbetet, vilket leder till att 

de inte inkluderas i särskilt stor utsträckning. Det råder även oenighet kring vilken roll den 

operativa personalen bör ha i kompetensförsörjningsarbetet, vilket riskerar att 

medarbetarsamtalen som rör kompetensförsörjning ser mycket annorlunda ut hos olika 

yrkesgrupper. Om inte medarbetarsamtalen görs på ett ändamålsenligt sätt riskerar vissa 

grupper att informellt exkluderas från kompetensförsörjningsarbetet, samtidigt som dessa 

samtal är viktiga verktyg för att synliggöra och styra funktionella kompenser (Granberg, 

2011). Anttila (1997) betonar vikten av att ha en gemensam förståelse och språk kring 

kompetensförsörjning. Detta ska inte endast finnas hos den strategiska ledningen, utan även 

hos övrig personal. Det är även angeläget att ha en gemensam begreppsdefinition av vad 

kompetens och kompetensförsörjning innebär. Organisationens definition bör vara 

lättförståelig, så att alla berörda parter kan relatera till begreppet, samt att det ska vara mätbart 

och möjligt att analysera. En välformulerad begreppsdefinition underlättar arbetet av 

kartläggning och analys av kompetenser (Anttila, 1997). Schein (2010) menar att ett 

gemensamt språk kring begrepp och mål är en viktig förutsättning för att en strategi ska 

accepteras inom en organisation. Detta gemensamma språk kan till stor del utvecklas i och 

med att inkludera grupper i behovsanalys och kravspecifikationer (Lindelöw, 2008).  

 

Region Halland bör således anskaffa sig en gemensam syn på både kompetensbegreppet och 

hela kompetensförsörjningsprocessen, samt klargöra vilka som ska bara delaktiga i arbetet 

mot en gemensam strategisk kompetensförsörjning och varför de ska vara delaktiga. Det är 
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viktigt att inkludera fler parter än bara de största yrkesgrupperna och de tillsvidareanställda i 

detta arbete. Dessutom är det viktigt att organisationen är medvetna om vilka 

maktförhållanden som kan påverka kompetensförsörjningsarbetet och strategidesignen 

(Lindelöw, 2008; Ellström, 2010). I Region Halland har personal inom hälso- och sjukvård 

stor makt. Professionella grupper som har mycket makt i en organisation kan införa sina 

ideologier i hur kompetensförsörjningsarbetet bör fungera, samt vilka prioritering som ska 

göras (Ellström, 2010). Detta kan leda till att kompetensförsörjningsarbetet fokuserar på de 

mål som de grupperna med mycket makt har, istället för organisations övergripande mål och 

verksamhetsplan. Därav är det angeläget att inkludera hela organisationen i 

kompetensförsörjningsarbetet. Region Halland kan i det avseendet dra nytta av sin storlek och 

agera som en arbetsgivare, istället för nio olika. Att inkludera alla grupperna i organisationen 

genererar till att det gemensamma varumärket stärks. Hur varumärket kommuniceras ut måste 

vara kompatibelt med hur det ser ut i verkligenheten. Däremot är inte alltid identiteten, 

profilen och imagen kompatibla, vilket orsakar problem. Identitet innefattar hur 

organisationen och dess grupper uppfattar sig själv, profilen innebär hur organisationen 

kommunicerar ut arbetsgivarvarumärket och imagen innebär hur organisationen uppfattas av 

externa aktörer. För att stärka varumärket krävs det ett inifrån-och-ut-perspektiv, det vill säga 

att det måste råda en viss konsensus inom organisationen och dess grupper om vilka de är och 

varför de finns till. Först då kan arbetsgivarvarumärket kommuniceras ut och påverka imagen 

(Granberg, 2011). Denna konsensus är däremot svag i Region Halland. Det kommuniceras ut 

ett budskap om att vara en arbetsgivare, även om många av de anställda inte upplever detta, 

vilket kan bero på att de inte erbjuds vara delaktiga i kompetensförsörjningsarbetet samt 

avsaknaden av en gemensam organisationskultur. Behovet av att inkludera alla parter i det 

gemensamma kompetensförsörjningsarbetet måste kommuniceras ut tydligt. Saknar det en 

enighet om behovet, kommer en framtida strategisk kompetensförsörjning inte få genomslag. 

 

5.6 Kompetensförsörjning 

Region Halland har gemensamma mål när det gäller att arbeta med strategisk 

kompetensförsörjning, till exempel rekrytering inom bristyrkena. Alla förvaltningar arbetar i 

dagsläget med kompetensförsörjning i olika utsträckning. Utmaningen är således att samordna 

Figur 7 (Nodelijk & Saarenpää, 2015) 
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en gemensam strategisk kompetensförsörjning. De finns både formella och informella element 

som kommer påverka hur kompetensförsörjningsstrategin bör designas för att få genomslag, 

samtidigt som nuvarande arbete kring kompetensförsörjning ska samordnas och förbättras. 

Kompetensförsörjningsprocessen en organisation kan använda sig av innehåller tre element 

att ta hänsyn till vid arbete med strategisk kompetensförsörjning (figur 7). Alla dessa kan 

påverka varandra. Om till exempel det interna samarbetet är bristfälligt, kan karriärvägar 

mellan förvaltningar vara otydliga, vilket kan leda till att personal sägs upp. Om avvecklingen 

inte görs på ett bra sätt kan arbetsgivarvarumärket skadas, vilket i sin tur försvårar 

rekryteringsarbetet (Lindelöw, 2008).  

5.6.1 Intern hantering  

Som framkommit i resultatet och i tidigare forskning är några interna förutsättningar för en 

gemensam kompetensförsörjning ett gemensamt språk, samarbete mellan förvaltningarna, 

användarvänliga och praktiska verktyg och processer, ändamålsenlig kommunikation och 

delaktighet. Ett viktigt arbete för att nå dessa förutsättningar är behovsanalysen, som 

inkluderar mål- och ansvarsbeskrivning och kravspecifikationer.  Behovsanalysen kan bidra 

till minskad personalomsättning, reducerade akutrekryteringar, öka inkludering och 

samsynen, underlätta för chefer att fatta objektiva beslut och bidra till ett gemensamt språk 

(Lindelöw, 2008; Skorstad, 2011). De faktiska utbildnings- och rekryteringsbehoven kan till 

exempel synliggöras, vilket minskar felutbildningar eller felrekryteringar och därmed bidrar 

till minskad personalomsättning. Olika grupper kommer ha olika makt, vilket kan innebära att 

en grupps upplevda utvecklingsbehov kan prioriteras före ett reellt behov (Ellström, 2010). 

Därför är det viktigt att Region Halland tar sig tid att ta fram en användbar behovsanalys som 

ska baseras på fakta och organisationens mål. Behovsanalysen kan således sammanfoga 

formella element, till exempel formulerade behov och mål, med informella element, till 

exempel acceptans och ömsesidig anpassning. För att behovsanalysen ska bidra till någon 

praktisk nytta är det dock viktigt att det finns tydliga indikatorer som tillåter organisationen 

att synliggöra hur de förhåller sig till de uppsatta målen (Lindelöw, 2008). En välformulerad 

behovsanalys tillåter inte endast organisationen att identifiera åtgärdsområden och 

prioriteringar som behöver åtgärdas nu, till exempel kompetensgap inom yrkesgrupper, utan 

det kan även synliggöra potentiella framtida områden som måste åtgärdas. Därmed kan ett 

proaktivt förhållningssätt tillämpas (Lindelöw, 2008). Det kan till exempel handla om att 

behovet av en viss kompetens ser ut att minska i framtiden, vilket gör att organisationen redan 

nu får möjlighet att se över möjliga omskolningar och omplaceringar. Behovsanalysen tillåter 

även organisationen att sträva efter rätt person på rätt plats (Lindelöw, 2008) istället för att 

endast sträva efter rätt formell kompetens, vilket kan innebära att personen i fråga har rätta 

formella kvalifikationer, men saknar den funktionella kompetensen som krävs (Anttila, 1997).  

Alla förvaltningar inom Region Halland, tillsammans med externa aktörer, till exempel 

utbildningsanordnare, kan inkluderas i behovsanalysen. Då kan ett gemensamt språk, 

acceptans kring mål, befintliga kompetenser och kompetensbehov uppnås. Om detta arbete 

inkluderar förvaltningar från olika verksamhetsområden är det viktigt att de gemensamma 

nämnarna först synliggöras (Lindelöw, 2008).  

Genom en behovsanalys och kravspecifikation kan dessutom kompetenser standardiseras, 

vilket kan vara ett sätt att styra och koordinera kompetensförsörjningsarbetet. Kunskap om 

varandras kompetenser, både inom och mellan de olika komponenterna, till exempel mellan 

stödfunktionen och operativ personal, kan främja samarbetet och förtydliga roll- och 

ansvarsfördelningen (Mintzberg, 1979). Standardisering av kompetenser bör även inkludera 

begrepp, kompetensstyrning och arbetsplatslärande. Detta för att organisationen ska kunna 

koordinera och styra arbetet, samt minska risken att klienter får olika behandling. Det är 

viktigt att påpeka att detta fenomen ska beröra organisationens alla nivåer, inte endast 
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operativ personal (Anttila, 1997; Lindelöw, 2008). Eftersom professionell personal är mer 

lojal mot professionen än organisationen, är det viktigt att kompetensförsörjningsarbetet tar 

hänsyn till detta. Väl utarbetade introduktionsprogram är viktigt för att socialisera in 

medarbete och i kombination med goda interna utvecklingsmöjligheter för olika 

professionella karriärer, kan lojaliteten gentemot organisationen förbättras (Mintzberg, 1979). 

 

Region Halland kan koordinera det interna arbetet på andra sätt än bara genom 

standardisering av kompetenser och tillhörande behovsanalys. Organisationen kan 

standardisera enkla formella processer, till exempel hanteringen av enklare IT-verktyg. 

Formalisering av arbetsflödet, till exempel vilka faser en rekrytering ska gå igenom och 

synliggörandet av vem som har beslutsfattande makt kan med användas, förutsatt att dessa 

inte blir för detaljstyrande (Mintzberg, 1979). I detta avseende är det viktigt att formella 

styrningsmekanismer baseras på gemensamma nämnare och därmed är anpassningsbara till 

alla verksamheter inom organisationen. Är dessa processer för komplexa eller har fokus på 

endast de största yrkesgrupperna, finns det en risk att de inte kommer få genomslag i hela 

organisationen (Granberg, 2011; Lindelöw, 2008). Enligt Anttila (1997) måste 

kompetensförsörjningsarbetet formaliseras inom en stor organisation för att det skall fungera 

effektivt, men för att dessutom vara praktisk och accepteras bör kopplingen till den egentliga 

verksamheten vara stark. En formalisering av kompetensförsörjningsarbetet kan dock 

innebära att kopplingen till verksamheten försvagas, framförallt om det är många hierarkiska 

led som skall kommunicera ut denna till den operativa verksamheten (Anttila, 1997). Kraven 

på en kompetensförsörjningsstrategi är således att denna är tydligt kopplad till 

verksamheternas förutsättningar och att denna bjuder på en lösning på ett upplevt problem. 

Som tidigare nämnts finns det en medvetenhet kring problematiken, i alla fall hos personal 

som finns inom stabfunktionerna hos Region Halland. Finns denna syn bland andra aktörer 

inom organisationen är förutsättningarna goda för samordningen av en gemensam 

kompetensförsörjningsstrategi. För att fylla verksamheternas reella behov krävs såväl ett 

långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Om strategin endast fokuserar på det långsiktiga 

kommer denna inte se som lösningen på verksamhetsnära behov, till exempel akuta 

rekryteringsbehov. För att uppnå ett verksamhetsnära perspektiv kan det därmed vara viktigt 

med en dialog där endast ett fåtal hierarkiska led är delaktiga, detta för att minimera risken att 

information omformuleras eller tappas i någon större utsträckning i och med att den färdas 

upp och ner i de hierarkiska leden (Anttila, 1997). 

 

Strategisk kompetensförsörjning kommer kräva viss styrning, vilket ställer krav på chefer och 

dess ledarskap. Mellanchefer har formell makt i en professionell byråkrati, men för att bli 

legitima krävs det att de har liknade formell kompetens som de underordnade har, vilket leder 

till att de även får informell makt (Mintzberg, 1979). Det kan därför vara viktigt att 

mellancheferna inom Region Halland har likande formell kompetens som deras personal har. 

Detta får däremot inte ske på bekostnad av den funktionella kompetensen, det vill säga 

kompetenser som krävs för att kunna hantera en chefsposition, till exempel kompetens kring 

kulturstyrning, kunna tillämpa ett tydligt ledarskap samt synliggöra för medarbetare varför 

vissa beslut har tagits (Schein, 2010; Anttila, 1997). Lyckas Region Halland hantera formella 

element som kan innebära en viss tröghet, till exempel samarbetssvårigheter mellan 

förvaltningarna, kan organisationen dra stor nytta av sin storlek. Professionella grupper kan se 

möjligheter att utvecklas inom denna organisation och därmed minskar risken att de söker sig 

utanför organisationen för sin karriärutveckling. Som tidigare nämnts präglas en professionell 

byråkrati av kompetent personal som värderar karriärutvecklingen inom professionen högre 

än att klättra hierarkiskt i organisationen (Mintzberg, 1979). 
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5.6.2 Inflöde 

En professionell byråkrati är beroende av att externa aktörer förser dem med rätt kompetenser, 

därför är externt samarbete viktigt (Mintzberg, 1979). Eftersom standardisering sker till stor 

del genom de formella kompetenserna som yrkesgrupper anskaffar sig utanför 

organisationens ramar, där lojalitet ligger hos professionen för dessa yrkesgrupper, är det 

viktigt att organisationen kan möta deras krav och förväntningar (Mintzberg, 1979). Men det 

är inte bara organisationen som ska möta de professionella gruppernas krav. En professionell 

byråkrati tenderar att ha mycket makt i förhållande till externa aktörer och kan därmed 

fungera som en viktig representant för olika professioner, men även som en viktig 

samarbetspartner för andra aktörer (Mintzberg, 1979).  Har organisationen mycket makt kan 

denna även påverka utbildningsanordnare att forma sin utbildning till viss del efter 

organisationens krav. Huruvida andra aktörer är villiga att samarbeta med organisationen kan 

bero på organisationens image, det vill säga arbetsgivarvarumärket. Granberg (2011) menar 

att denna image bör formas inifrån-och-ut. Detta innebär att de kan vara viktigt att de verkliga 

interna förhållandena ses över innan organisationen försöker profilera sig för relevanta 

yrkesgrupper. När interna förhållanden sedan möter upp den image som organisationen vill 

sända till olika externa aktörer kan Region Halland gå ut med budskapet om hur de fungerar 

som arbetsgivare (Granberg, 2011). Att ha ett tydligt och attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar 

tillgången till kompetent arbetskraft, vilket i sin tur är en förutsättning för en funktionell 

kompetensförsörjning (Lindelöw, 2008). Denna arbetskraft kan bestå av såväl nyrekryteringar 

som återrekryteringar. Det kan vara nödvändigt för Region Halland att se över hur de kan 

sträva efter rätt person på rätt plats snarare än att bara försöka få tag i en legitimation. Hur en 

potentiell medarbetare bemöts i intervjusituationen kan ha betydelsefull inverkan på hur de 

upplever organisationen som arbetsgivare samt om de kommer vilja förknippas med denna 

arbetsgivare (Lindelöw, 2008). 

Inflödet handlar även om hur organisationen samlar upp information från sin omvärld för att 

kunna göra en omvärldsanalys eller behovsanalys. De medlemmar inom organisationen som 

ska ta in denna information för att sedan sprida den kommer behöva ha goda kompetenser 

kring informationshantering och kommunikation för att kunna behandla vilken information 

som är relevant för vilka grupper och kommunicera ut detta på ett tydligt sätt, detta för att 

undvika överväldigande informationsspridning (Eriksson & Forsberg, 2007). Inom Region 

Halland beskrivs just detta problem, det finns ingen brist på information snarare tvärtom, det 

finns för mycket information. Det blir därmed svårt att se vad som är relevant för 

förvaltningen, eller vad som är relevant inom olika kontexter. Region Halland kan där med 

fördel se över hur information från omvärlden samlas in, hur denna behandlas och översätts 

samt hur denna sprids. 

 

5.6.3 Utflöde 

Hur kompetenser avvecklas kommer att påverka både Region Hallands förmåga att lära och 

arbetsgivarvarumärket. Sker avvecklingen på ett felaktigt sätt, till exempel om organisationen 

inte visar något intresse för att söka omplaceringsmöjligheter inom organisationen innan 

uppsägningar blir aktuella, kan arbetsgivarvarumärken påverkas negativt (Lindelöw, 2008). 

Organisationen kan även synliggöra områden som är i behov av förbättring genom att 

undersöka till exempel varför medarbetare valt att sluta eller hur de har upplevt Region 

Halland som arbetsgivare. Att en medarbetare lämnar organisationen betyder inte 

nödvändigtvis att även kompetens försvinner ur organisationen. Har organisationen goda 

verktyg och processer som tillåter kunskapsöverföring kan organisationen tillvarata viktiga 

kompetenser, till exempel kunskaper om organisationens IT-system, så att de inte försvinner 

när personal lämnar organisationen (Davidson et al., 2011).  
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Att sträva efter samarbete snarare än konkurrens är som tidigare nämnts något som också kan 

vara fördelaktigt i en professionell byråkrati (Mintzberg, 1979). Personalen i en sådan 

byråkrati är sällan lojal mot organisationen och finns det viktiga områden som konkurrenter 

gör bättre, till exempel att de erbjuder värdefulla karriärmöjligheter, kan det vara nödvändigt 

att se över hur Region Halland kan möta denna konkurrerande faktor. 

Utflödet handlar inte bara om hur kompetenser avvecklas, detta innebär även hur resultatet av 

organisationens kompetenser ser ut (Anttila, 1997). Resultatet av komplexa arbeten är 

betydligt svårt att mäta och fastställa (Mintzberg, 1979). Däremot krävs det att det åtminstone 

görs uppskattningar kring detta i kombination med formulerade mål för att till exempel 

behovsanalyser ska bli användbara.  Det resultatmål som önskas kan baseras på analyser kring 

vilka kompetenser som krävs för att klara av specifika uppdrag, till exempel om det finns rätt 

kvantitet och kvalitet av kompetenser på rätt plats, för att fylla en kunds behov.  

Organisationen tar följaktligen fram ett resultatmål och indikationer kring hur de kan uppnå 

detta mål (Anttila, 1997). För att detta ska kunna möjliggöras är det nödvändigt att veta vem 

som är beroende av en viss kompetens och varför, samt vilka uppgifter som bör kunna 

hanteras för att fylla kundens behov. Med kund i detta avseende menas den som är beroende 

av kompetensen, till exempel att stabfunktionerna kunder kan vara mellanchefer och operativ 

personal. Således är en förutsättning för såväl indikatorer som mål kring 

kompetensförsörjning att det är klargjort för vem kompetensen är viktig, varför och i vilken 

situation denna kompetens är nödvändig samt hur och vilka uppgifter som bör utföras för att 

fylla behovet (Anttila, 1997). Att dessa indikatorer beskrivs som bristande hos Region 

Halland och försvårar därmed kompetensförsörjningsarbetet. 

 

5.7 Strategidesign 

Hur en strategi ska designas för att vara funktionell och att få acceptans av organisationens 

medlemmar beror på organisationens formella och informella kontext. Nedan synliggörs de 

faktorer som en strategidesign kan vara tvungen att anpassas till inom den organisatoriska 

kontexten innan denna kan samordnas (figur 8). 

Figur 8 (Nodelijk & Saarenpää, 2015) 
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5.7.1 Formella element 

En professionell byråkrati präglas av problematik när det gäller att samordna och koordinera 

strategier. Snabba lösningar är sällan funktionella och den professionella personalens egna 

mål tenderar att prioriteras över organisationens mål (Mintzberg, 1979). Toppstyrning 

kommer troligen möta motstånd och för att en ny strategi ska få genomslag i en organisation 

är det ett ofrånkomligt krav att majoriteten av organisationen medlemmar accepterar denna 

förändring. En styrande och allt för detaljerad strategi kan till exempel ses som ett hot mot 

den professionella personalens autonomi, vilket kan leda till att kompetent personal söker sig 

till andra organisationer som präglas av mer decentralisering (Mintzberg, 1979). 

Professionella byråkratier har med andra ord svårigheter när det gäller att standardisera och 

koordinera arbetet, vilket kan leda till att klienter får olika behandling av de professionella 

grupperna. Vidare tenderar professionella byråkratier att värdera formella kompetenser högt, 

vilket kan ske på bekostnad av funktionella kompetenser, det vill säga de faktiska 

kompetenserna som krävs för att klara arbetet. Om den personal som rekryteras in besitter en 

formell utbildning som inte matchar de reella krav som arbetet i sig ställer, oberoende på om 

de reella kraven är högre, lägre eller inkompatibla med individens kompetens, kommer detta 

leda till personalomsättning (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Ellström, 2010). 

Kompetensstandardisering är således en nyckelfråga som kan vara viktig för Region Halland 

att ta hänsyn till. Däremot har professionella byråkratier även fördelar när det handlar om 

strategidesign. De professionella grupperna tenderar att värna om sina egna professioner och 

har därmed ett eget intresse för att kompetensförsörjningen ska vara effektiv. En av de främsta 

förutsättningarna inom den professionella byråkratin är hög kompetens och standardisering av 

kompetenser (Mintzberg, 1979). Kompetensförsörjningsarbetet är således viktigt för att kunna 

koordinera arbetet inom en professionell byråkrati. Eftersom en strategi inom en professionell 

byråkrati bör vara flexibel och fungera likt en lärandeprocess (Mintzberg, 1990) är det 

fördelaktigt om organisationen utvecklar processer som inkluderar informationsinsamling och 

bearbetning på ett enkelt och synligt sätt. Detta kan göras genom att se över de befintliga 

processerna och verktygen samt hur kommunikationen fungerar inom organisationen. 

Kompetensförsörjningsstrategin ska gälla för alla komponenter inom organisationen, såväl 

horisontellt som vertikalt (Lindelöw, 2008). Detta innebär att behovsanalysen och 

kravspecifikationen ska göras för såväl operativ personal som chefer och stabfunktionerna.  

 

5.7.2 Informella element 

Oberoende hur väl en strategi möter de strukturella behoven kommer denna inte få genomslag 

förrän den integreras i organisationskulturen, eller i Region Hallands fall– subkulturerna. 

Ledningen kan inte bara kommunicera ut en idé och förvänta sig att personalen ska anamma 

denna idé (Granberg, 2011). De olika förvaltningarna har olika mycket makt och olika 

förutsättningar. Det kan därmed hända att en förvaltning med mycket makt endast går med på 

en gemensam strategi om denna möter förvaltningens krav, på bekostnad av en förvaltning 

med mindre makt. De förvaltningarna med en högre grad av makt kan påverka strategin att 

följa deras mål och kulturella värderingar (Ellström, 2010), medan en annan förvaltning med 

andra mål och värderingar inte har mycket att vinna på en sådan strategi, och kanske inte 

heller förutsättningarna att använda denna strategi. Förvaltningar som består av högt antal 

professionella grupper kommer dessutom att tydligt värna om personalens autonomi och 

decentraliserade beslutsmakt (Mintzberg, 1979). Om en gemensam strategi hotar detta finns 

det möjlighet att vederbörande förvaltningar kommer bemöta strategin med motstånd. 

Viljan att samordna en gemensam strategisk kompetensförsörjning genomsyrar Region 

Hallands alla förvaltningar. Denna organisationsövergripande vilja kan således betraktas som 

en rationalisering. För att det senare ska kunna bli en av organisationens uttalade värderingar, 
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krävs det att det följaktligen genererar goda resultat (Schein, 2010). Fokus bör däremot först 

och främst ligga på att skapa en medvetenhet och en gemensam förståelse på vad strategisk 

kompetensförsörjning innebär och inkludera medarbetare i denna process. Annars kan det bli 

problematiskt att få acceptans av organisationens medlemmar. Om den gemensamma 

strategiska kompetensförsörjningen blir en del av organisationens uttalade värderingar, 

kommer det att skapa en tydlighet för organisationens medlemmar, vilket i sin tur kan komma 

att inkluderas i organisationens ideologi (Schein, 2010). Trots att strategier, som tidigare 

nämnts, är svåra testas empiriskt och därav inte kan transformeras till ett grundläggande 

antagande, kan däremot viljan och engagemanget att skapa en bättre arbetsplats genomgå 

denna process. Schein (2010) menar att när ett tillvägagångssätt blir ett grundläggande 

antaganden, blir det en självklar och för-given-tagen sanning. Trots att en formell strategi inte 

kan genomgå denna transformationsprocess, kan det omedvetna och osynliga 

kompetensförsörjningsarbetet, det vill säga den naturliga processen som innefattar individens 

förmåga att utvecklas och klara av olika utmaningar bli ett grundläggande antagande (Schein, 

2010; Anttila, 1997). Det krävs däremot att ledningen kan få acceptans av organisationens 

medlemmar för att kompetensförsörjningsarbetet överhuvudtaget kan bli en gemensam 

värdering, eller till viss del ett grundläggande antagande. 

 

Cheferna kommer ha ett stort ansvar i samordningen av den gemensamma strategiska 

kompetensförsörjningen i Region Halland. Det är chefer som har möjligheten att påverka 

medarbetare till ett godkännande av en föreslagen lösning eller en ny idé (Schein, 2010). 

Eftersom Region Halland, trots att det är en offentlig organisation med politisk styrning, har 

stora befogenheter att påverka kompetensförsörjningsarbetet kommer chefer och olika 

stödfunktioner ha ett stort ansvar. Detta på grund av att en organisations uttalade värderingar 

och grundläggande antagande har sitt ursprung ur ledares antaganden (Schein, 2010). För att 

kunna påverka medarbetarna bör således cheferna och HR-funktionen tillämpa de primära och 

sekundära mekanismerna för att integrera den gemensamma strategin i organisationen. 

Eftersom att Region Halland står inför en förändring gällande kompetensförsörjningen, 

kommer dessa mekanismer ha en viktig inverkan när det gäller att integrera det nya 

förhållningssättet i organisationen och dess medlemmar. De primära mekanismerna måste 

främst vara konsistenta med varandra för att detta ska kunna möjliggöras (Schein, 2010). 

Vidare har dessa befattningshavare och stödfunktioner möjlighet att integrera det 

gemensamma kompetensförsörjningsarbetet i organisationskulturen, vilket är ett ofrånkomligt 

krav för att en strategi ska kunna fungera. Detta eftersom att strategin måste korrelera med 

organisationsmedlemmarnas antaganden och identitet (Schein, 2010). Region Halland är i ett 

avseende som tidigare nämnts, en ung organisation. Därför kan de sekundära mekanismerna 

endast fungera som kulturförstärkande, snarare än kulturskapande. Den gemensamma 

organisationskulturen kommer därför ha sitt ursprung ur ledarskapets primära mekanismer. 

 

5.7.3 Strategidesignens förutsättningar 

Strategidesignen kan inkludera en väl utarbetad behovsanalys och kravspecifikation för 

organisationens yrkesgrupper, där den strategiska ledningen, operativ personal och andra 

aktörer inkluderas i utformningen av strategin och den kontinuerliga utvecklingen av detta 

strategiskt viktiga dokument. Strategin ska, likt behovsanalysen, vara en levande process som 

kontinuerligt formas och omformas i och med att organisationen eller omvärlden förändras. 

Den formulerade strategin behöver således inte följas slaviskt, utan vara öppen för revidering 

från relevanta aktörer (Mintzberg, 1990). För att en strategi ska få genomslag i en 

professionell byråkrati krävs det att den är flexibel och öppen för förändringar från ledning, 

mellanchefer, stabfunktioner och framförallt från operativ personal. Strategin ska därför inte 
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betraktas som något definitivt, utan snarare som en lärandeprocess som utvecklas i 

kombination med organisationens lärande och utveckling. Delaktighet är essensen i 

strategiformulering inom professionella byråkratier (Mintzberg, 1979). Därav är de informella 

elementen som Region Halland präglas av angeläget att ta hänsyn till. I resultatet framkom en 

önskan från informanterna om att inkludera såväl interna som externa aktörer i designen av en 

kompetensförsörjningsstrategi. Detta kan visserligen vara fördelaktigt, dock bör 

organisationen ha i åtanke att externa representanter har svårt att anpassa strategier till 

organisationskulturen (Schein, 2010). Därför är det viktigt med en god intern kunskap om hur 

organisationskulturen ser ut och vilken typ av strategi som kan tänkas möta på motstånd. 

Strategins framtidsperspektiv är inte avgörande, den kan ha ett perspektiv på fem år och 

uppåt, men i och med att strategin utvecklas bör dess mål och framtidsperspektivet utvecklas 

parallellt. Det är viktigt att framtidsperspektivet inte censurerar verkligheten, där ett 

perspektiv på fem år skulle innebära att strategin inte ses över på fem år (Mintzberg, 1990). 

En strategi behöver således inte vara hållbar i fem år. Den måste vara öppen för 

förändringsindikatorer. För att strategin ska fungera styrande inom en professionell byråkrati 

som präglas av starka subkulturer, är det viktigt att denna strategi ämnar styra såväl formella 

som informella mekanismer (Granberg, 2011; Mintzberg, 1979). De formella 

styrningsmekanismerna kan bestå av standardisering av kompetenser, till exempel att 

organisationen erbjuder utbildningar som krävs för att kunna hantera 

kompetensförsörjningsstrategin eller ser över hur organisationen och grupperna kan lära och 

utvecklas tillsammans med den gemensamma strategin. En behovsanalys och 

kravspecifikationer kan vara ett sätt att standardisera kompetenser, såväl formella som 

funktionella. Detta kan synliggöra områden som bör prioriteras och genom att inkludera 

relevanta parter kan detta vara en viktig standardisering som medför rollförtydning och 

acceptans för en gemensam strategi. Det kan även synliggöra behoven för beslutsfattare 

(Mintzberg, 1979; Anttila, 1997; Lindelöw, 2008).  Informella styrningsmekanismer, till 

exempel kulturstyrning och värdegrundstyrning, kommer vara viktiga för att skapa en 

acceptans för en gemensam strategi (Granberg, 2011). 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att försöka besvara undersökningen syfte och tillhörande 

frågeställningar. Vi kommer även framföra hur vi anser att undersökningen bidrar. 

 

6.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte var att skapa en förståelse för kring vilka hinder och möjligheter som 

kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid designen av en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning inom en stor offentlig organisation. För att skapa denna förståelse 

utgick vi från våra formulerade frågeställningar. Frågeställningarna berörde designen av en 

gemensam strategisk kompetensförsörjning och vilka faktorer som kan komma att påverka 

hur strategin designas, samt hur dessa faktorer kan hanteras.   

Vi har funnit att hinder och möjligheter som är viktiga att ta hänsyn till präglas av såväl 

formella som informella element. En strategidesign måste således anpassas till dessa element, 

om inte elementen kan ändras till strategins fördel. De elementen vi identifierat som kommer 

att påverka designen av en gemensam strategisk kompetensförsörjning är organisationens 

konfiguration och dess organisationskultur. Konfigurationen ställer olika krav på vilka 

koordinerande verktyg och samordningsmekanismer som är ändamålsenliga att använda, 

medan organisationskulturen påverkar vilken acceptans en strategidesign kommer att få och 

hur väl denna kan koordineras. Undersökt organisation identifierade vi som en professionell 

byråkrati, vilket innebär att samordning av strategisk kompetensförsörjning och en 

strategidesign kan bli utmanade om denna inte lever upp till den operativa kärnans krav. 

Möjligheterna till samordning är baserade på kompetenser och hur dessa kan standardiseras 

och styras mot en gemensam kompetensförsörjningsstrategi. Organisationen är starkt 

beroende av organisationskulturens utformning. Således är en förståelse kring 

organisationskulturen viktigt för att kunna anpassa en strategi så denna får acceptans av 

organisationens medlemmar, eller för att kunna styra organisationskulturen så den möter 

strategin. Därmed kan antingen strategin designas utifrån de formella och informella 

elementen, eller så kan vissa förutsättningar inom elementen hanteras för att passa strategin, 

det är dock sällan möjligt att ändra elementen i sin helhet för att passa in i strategin. 

Organisationens konfiguration är problematisk att ändra, då det skulle innebär en revolutionär 

och kostsam förändring. Detsamma gäller organisationskulturen, som är komplex och ofta 

osynlig. Det kan därav vara mer realistiskt att de formella och informella elementens måste 

kunna styras till en viss grad, men att det ändå är strategidesignen som måste vara flexibel och 

möta dess förutsättningar. De formella och informella elementen kan däremot hanteras, dock 

sällan separat utan att de påverkar varandra. Om till exempel organisationens medlemmar har 

svårt att acceptera tillgängliga verktyg, kan det bero på att de inte upplevs generera önskvärda 

resultat. För att erhålla acceptans kan organisationen då utveckla dessa verktyg, så det möter 

de krav som organisationsmedlemmarna har. Detta innebär däremot snarare en evolution av 

befintliga arbetssätt. Om organisationen strävar efter en evolution, samt att undvika 

omfattande och kostsamma förändringar är det viktigt att strategidesignen och samordningen 

av en gemensam strategisk kompetensförsörjning är flexibel och tar hänsyn till den 

organisatoriska kontexten i högre grad än att de kontextuella förhållandena förändras för att 

passa strategin. Strategidesignen måste således ta hänsyn till vilken typ av styrning som är 

bäst lämpad, vilka yrkesgrupper och subkulturer organisationen består av och så vidare. Detta 

är alltså snarare en evolution av befintliga arbetssätt än en radikal förändring. 

Nedan presenteras de främsta hinder och möjligheter för Region Halland att designa en 

gemensam strategisk kompetensförsörjning. 
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Identifierande hinder: 

 Otydlighet 

 Avsaknad av en gemensam organisationskultur och ett gemensamt språk 

 Ojämna maktförhållanden 

 Formella verktyg och processer 

Identifierade möjligheter: 

 Organisationens storlek 

 Kompetent personal 

 Samarbetsmöjligheter 

 Organisationens relativa makt i förhållande till externa aktörer 

 Vilja och engagemang att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 

De nämnda hindren går att hantera. Hanteras det på ett lämpligt sätt kan de istället 

transformeras till möjligheter. Om till exempel processer och verktyg kring 

kompetensförsörjning blir mer funktionella kan Region Halland dra nytta av sin storlek, vilket 

kan generera till att de inte upplevs som en trög byråkrati. Eftersom de nämnda möjligheterna 

redan finns i Region Halland och därför kan utnyttjas, samt om de lyckas hantera nämnda 

hinder, finns det möjlighet att samordna en gemensam strategisk kompetensförsörjning. 

 

6.2 Undersökningens bidrag 

När empirin hade samlats in och analyseringen av materialet påbörjades kunde vi identifiera 

flera områden kring nuvarande kompetensförsörjningsarbete som kunde bjuda på såväl 

möjligheter som utmaningar. För att analysera detta vidare tog vi hjälp av tidigare forskning 

vilket har gett kunskap om hur kompetensförsörjningsarbete kan göras på ett strategiskt vis. 

Dock såg vi snart att denna forskning knappt tog någon hänsyn till den organisatoriska 

kontexten. Av den anledningen valde vi att komplettera detta med teorier som ger en 

förståelse kring formella och informella element.  Undersökningens teoretiska ramverk har 

bidragit till en djupare förståelse kring hur komplext en strategisk kompetensförsörjning kan 

vara, framförallt om denna ska designas för att möta organisationens kontext. Det räcker inte 

bara med en formulerad strategi, denna måste upplevas som ändamålsenlig och passa in i 

relevanta gruppers uppfattning om sig själva och deras roll i organisationen för att få 

genomslag och acceptans. Detta har hjälpt oss att ta fram en egen modell kring 

kompetensförsörjning som hanterar såväl vad som krävs av strategidesignen och vilka 

kompetensförsörjningsprocesser som är viktiga att ta hänsyn till. Denna modell förväntas 

kunna synliggöra strategidesign i förhållande till kompetensförsörjning på ett enkelt sätt, där 

senare identifierade områden kan analyseras på djupet för att hitta metoder att hantera dessa. 

Hantering kan innebära att strategin anpassas till kontexten, eller att kontexten styrs för att 

möta strategin. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera undersökningens resultat, generaliserbarhet, samt hur 

effektivt det egentligen är för Region Halland att samordna en gemensam strategisk 

kompetensförsörjning. Vidare kommer vi även att föra diskussion om den teoretiska 

referensramen. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Undersökningen resultat 

Resultatet av vår undersökning har präglats av begreppet strategisk kompetensförsörjning, 

samt de formella och informella element som vi identifierat hos Region Halland. Vi har under 

hela processen fokuserat på definitionen av strategisk kompetensförsörjning, samt förhållit oss 

till undersökningens syfte, vare sig det har handlat om utformningen av den teoretiska 

referensramen eller analysen av det empiriska materialet. Resultat av dataanalysen gav 

upphov till den teoretiska referensramen, i och med att undersökningen är av induktiv 

karaktär. Att vi även tillämpade en hermeneutisk ansats och därmed försökte förstå och tolka 

datainsamlingen, har satt sin prägel på undersökningens resultat. Dock har vi försökt att ta 

hänsyn till vad informanterna uttrycker och i vilken kontext i så stor utsträckning som möjligt 

innan vi började skala ner all data för att senare analysera den.  Även analysmetoden baserad 

på en grundad teori kan ha påverkat analysen. Användningen av denna analysmetod gjorde att 

vi identifierade Region Halland som en professionell byråkrati, vilket är en betydelsefull 

aspekt som präglar hela undersökningen. En ytterligare aspekt som har påverkat resultatet av 

undersökningen är att den utfördes på Region Halland. Organisationen i fråga är väldigt 

komplex, med tanke på att det är en sammanslagning av tidigare etablerade verksamheter. 

Hade undersökningen genomförts på en annan stor offentlig organisation är det möjligt att de 

formella och informella elementens karaktär hade varit annorlunda. Däremot tror vi att 

undersökningen grundläggande logik hade förblivit detsamma. 

 

Vad gäller generaliserbarheten, upplever vi att vår undersökning kan appliceras på andra 

verksamheter- både offentliga och privata. Förståelsen för de formella och informella 

förutsättningarna som kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid en strategidesign, samt hur de 

kan påverka och hanteras, kan fungera som en utgångspunkt när en strategisk 

kompetensförsörjning samordnas. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att den 

organisatoriska kontexten kan påverka vilka formella och informella förutsättningar som 

upplevs som hinder respektive möjligheter. Ett av Region Hallands största hinder är de starkt 

präglade subkulturerna. Organisationskulturen kan vara en möjlighet i en annan organisation, 

det vill säga en gemensam organisationskultur där dess medlemmar känner en stark 

tillhörighet. Organisationers förutsättningar kan således vara både hinder respektive 

möjligheter beroende på rådande kontextuella förhållanden. Vidare tror vi att genomförandet 

av vår forskningsprocess och våra metodologiska utgångspunkter går att överföra på andra 

organisationers samordning av strategisk kompetensförsörjning. Detta baserar vi på att 

undersökningens metodologiska genomförande har varit empiri- och verksamhetsnära, vilket 

lett att det den organisatoriska kontexten tagits hänsyn till. Detta innebär dock att själva 

resultatet kan bli betydligt annorlunda beroende på vilken organisation som undersöks. 

 

Antilla (1997) menar att det krävs en formulerad strategi för att kompetensförsörjningsarbetet 

ska vara effektivt, framförallt i stora organisationer. Det går dock att ifrågasätta om en 

gemensam strategi är effektiv eller om verksamhetsbaserade strategier skulle vara effektivare. 

Risken finns att en gemensam strategi fortfarande skulle fokusera på de yrkesgrupper som har 

mer makt, det vill säga personal som är verksamma inom hälso- och sjukvården. Därmed 

skulle det inte vara ändamålsenligt att inkludera verksamheter utanför detta om de inte har 
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möjlighet att använda sig av strategin till sin fördel. Det har inte varit inom undersökningens 

ram att skapa en djupare förståelse kring behovet av en gemensam strategi, detta är någonting 

organisationen i fråga har identifierat. Men det kunde vara relevant för designen att se över 

hur detta behov har beskrivits och vilka element som organisationen tagit hänsyn till när detta 

behov identifierades. Sådan information kan påverka resultatet och hur strategin kan designas 

ytterligare. 

 
7.2 Teoretiska referensramen 

I enlighet med att vår undersökning är av induktiv karriär, valdes de teorier som vi bedömde 

mest lämpliga för undersökning ut efter att det empiriska materialet införsamlats. 

Mintzbergs (1979) konfigurationsteori behandlar de formella strukturer som en organisation 

består av, vilket har bidragit till en ökad förståelse av de formella elementen i en organisation. 

Problematiken gällande valet av denna teori var att avgöra vilken konfiguration som passade 

bäst in på Region Halland. Som tidigare nämnts, är dessa konfigurationer endast ideal, vilket 

gör att en organisation inte behöver passa in i någon av dem. Hälso- och sjukvården var det 

område som uppmärksammades mest av samtliga informanter, samt i den rapport vi fick ta 

del av (Folkesson & Prytz, 2014). Hade detta varit organisationens enda verksamhet hade 

Region Halland enkelt kunnat identifieras som en professionell byråkrati. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) menar att ett sjukhus är ett typexempel på en professionell byråkrati. 

Däremot kunde Region Halland vid en första anblick identifieras som en divisionaliserad 

struktur (se bilaga 3). Eftersom organisationen består av nio olika förvaltningar, och är 

verksamma även utanför hälso- och sjukvården, alltså är Region Halland uppdelar i olika 

divisioner. Detta överensstämmer med en divisionaliserad struktur (Mintzberg, 1979). Man 

kan argumentera för att Region Halland är en divisionaliserad organisation som präglas av 

professionella byråkratier. Detta eftersom en divisionaliserad organisation kan innefatta olika 

konfigurationer inom de olika nivåerna (Mintzberg, 1979). Utifrån det empiriska materialet 

gjorde vi däremot bedömningen att Region Halland benämns som en professionell byråkrati. 

Detta gjorde vi dels på grund av organisationens byråkratiska karaktär med höga 

kompetenskrav men även eftersom Mintzberg (1979) menar att divisionaliserade 

organisationer i verkligheten främst består av maskinbyråkratier snarare än professionella 

byråkratier. 

 

Ett återkommande område under intervjuerna var avsaknaden av en gemensam 

organisationskultur och gemensamma värdegrunder inom organisationen. Scheins (2010) teori 

om organisationskultur har bidragit till en ökad förståelse kring detta fenomen. En gemensam 

organisationskultur, innefattar som vi tidigare nämnt, en organisations artefakter, uttalade 

värderingar och grundläggande antaganden. Eftersom att Region Halland består av nio olika 

förvaltningar som alla har sina egna förhållningssätt, både när det gäller värderingar och 

arbetet med kompetensförsörjning, var valet av denna teori angelägen för att kunna förstå 

organisationens informella element. Med utgångspunkt ur en mindre kulturanalys har vi utgått 

från Scheins (2010) teoretiska definitioner, samt de olika aspekterna som en 

organisationskultur består av.  Att utföra en omfattande kulturanalys är en undersökning i sig. 

Vidare tror vi även att det är problematisk att genomföra en kulturanalys på Region Halland 

på grund av dess storlek och komplexitet, samt olika subkulturer. Eftersom att organisationen 

i fråga består av redan tidigare etablerade verksamheter, med starkt präglade 

organisationskulturer, behöver varje specifik förvaltning analyseras utifrån dess kontextuella 

förhållanden. Schein (2010) menar att organisationskulturen är ett svårföränderligt fenomen; 

som snarare går att påverka än förändra. Eftersom att Region Halland, med avseende i att det 
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består av en sammanslagning av olika verksamheter, i den bemärkelsen inte kan identifieras 

som en ny organisation, tror vi att först och främst att en analys av de tidigare verksamheterna 

hade vara nödvändig att genomföra. 

 

Vi upplever att Mintzbergs (1979) och Scheins (2010) teorier, kombinerat med tidigare 

forskning som assimilerades i den kompetensförsörjningsmodell som vi på egen hand tagit 

fram, har bidragit till att vi kunna utföra en vetenskaplig analys och svara på undersökningen 

syfte. Detta eftersom att Region Hallands formella och informella element har kunnat 

appliceras på innebörden av strategisk kompetensförsörjning och hur en strategi designas. 

 

7.3 Framtida forskning 

I inledning belyste vi att det är problematisk att införa nya strategier i en offentlig 

organisation på grund av dess komplexitet och frekventa ledningsförändringar. Vad gäller 

designen av en gemensam strategisk kompetensförsörjning är det området relativt outforskat. 

Det är många aspekter att ta hänsyn till, bland annat organisationskultur, maktförhållanden 

och strukturella kontexter. Intressanta framtida undersökningsområden skulle vara kring hur 

strategisk kompetensförsörjning fungerar i praktiken i en offentlig verksamhet jämfört med 

den formulerade strategin, samt hur effektiv en gemensam strategi är jämfört med 

verksamhetsspecifika strategier. Detta för att kunna redogöra för huruvida strategin innebär 

någon praktisk nytta eller inte. Det skulle vara intressant med vidare forskning kring vilken 

roll den operativa personalen bör ha inom en organisations kompetensförsörjning. För att följa 

upp vår undersökning, skulle framtida forskning kunna innebära hur en offentlig organisation 

kan implementera den strategiska kompetensförsörjningen i dess olika verksamheter, det vill 

säga när kompetensförsörjningen är samordnad och strategin designad– vilka hinder och 

möjligheter kan vara nödvändigt att ta hänsyn till vid implementeringen av en strategisk 

gemensam kompetensförsörjning. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrund Vilken befattning har du? 

 

Hur länge har du haft denna befattning? 

 

Hur många anställda är det inom er förvaltning? 

 

Begrepp & nuvarande metod Vad innebär kompetensförsörjning för er? 

 

Hur arbetar ni med kompetensförsörjning i praktiken? 

 

Vilka är era största utmaningar? 

 

Vilka är era största möjligheter? (som utnyttjas nu eller kunde 

utnyttjas i framtiden) 

 

Hur synliggör ni kompetensförsörjningsarbetet för era 

medarbetare? 

 

Hur ser samarbetet kring kompetensförsörjning ut mellan 

förvaltningarna? 

 

Hur ser samarbetet kring kompetensförsörjning ut mellan 

förvaltningen och regionstyrelsen(Regionkontor och utskott)? 

 

Vilka befogenheter har ni inom er förvaltning att påverka 

kompetensförsörjningsarbetet? 

– Hur ser beslutsordningen ut? 

 

Vilket ansvar har ni på förvaltningen att arbeta med 

kompetensförsörjning? 

 

Vilka förutsättningar har ni för att arbeta med 

kompetensförsörjning? 

 

Vilka förutsättningar saknar ni för arbeta med 

kompetensförsörjning? 

 

Kompetens till, inom och från 

organisationen 

Hur arbetar ni med att skaffa kompetens till 

organisationen/förvaltningen? (ex kompetensutveckling, 

rekrytering) 

 

Hur hanterar ni kompetensen inom organisationen/ 

förvaltningen? (ex förutsättningar att använda kompetenser, 

behålla personal) 



 

 
 

 

Hur hanterar ni kompetenser som försvinner ur organisationen/ 

förvaltningen? 

 

Utvecklingsmöjligheter 

& hinder 

Arbetar ni kring någon form av kompetensförsörjningsstrategi i 

dagsläget (Policy, riktlinjer, mål )? 

 

Hur skulle ni beskriva en effektiv 

kompetensförsörjningsstrategi? 

-Vad krävs för att nå dit? 

 

Hur viktigt är det med en gemensam 

kompetensförsörjningsstrategi? 

 

Finns det något av er nuvarande kompetensförsörjning som ni 

skulle vilja sprida inom organisationen? 

 

Vilka fördelar ser du med en gemensam 

kompetensförsörjningsstrategi? 

 

Vilka problem ser du med en gemensam 

kompetensförsörjningsstrategi? 

 

Vilka interna förutsättningar finns det för att implementera en 

gemensam strategi? 

 

Vilka interna hinder finns det för att implementera en 

gemensam strategi? 

 

Finns det en vilja inom förvaltningen att arbeta med gemensam 

strategisk kompetensförsörjning? 

– Hur då, på vilket sätt, ge exempel? 

 

Hur skulle det ideala kompetensförsörjningsarbetet se ut enligt 

er? 

-Vad skulle krävas av organisationen för att ta er dit? 

 

Avslut  

Någonting ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Region Hallands organisationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Mintzbergs konfigurationer (1979). 

 Nyckel 

komponent 

Koordinerings-

mekanismer 

Viktigaste 

designparametrar 

Miljö 

Den enkla 

strukturen 

Strategisk 

ledning 

Direkt 

övervakning 

Centraliserad 

beslutsmakt och 

outvecklad/ minimala 

formella strukturer. 

Miljön är 

enkel och 

dynamisk.  

Maskinbyråkrati Teknostruktur Standardisering 

av arbetet 

Specialiseringen är 

horisontellt och 

vertikalt hög. 

Formalisering av 

beteende omfattande. 

Grupperingen är 

funktionell med stora 

grupper. Begränsad 

horisontell 

decentralisering av 

beslutsmakt.  

Miljön är 

enkel och 

stabil. 

Professionell 

byråkrati 

Operativa 

kärnan 

Standardisering 

av kompetenser 

Specialiseringen är 

vertikalt låg och 

horisontellt hög. 

Standardisering av 

kompetens med höga 

kompetenskrav 

Gruppering enligt 

funktion. 

Decentralisering av 

beslutsmakt. 

Miljön är 

komplex och 

stabil. 

Divisionaliserad 

form 

Mellanchefer Standardisering 

av resultat 

Individuella designer 

varierar beroende på 

division (består 

vanligen av 

maskinbyråkratier) 

Gruppering enligt 

marknad. 

Begränsad vertikal 

decentralisering av 

beslutsmakt. 

Diversifierad 

marknad. 

Adhocrati Samordnande 

mekanismer 

Ömsesidig 

anpassning 

Arbetsspecialiseringen 

är horisontellt hög och 

vertikalt låg. Höga 

kompetenskrav. 

Gruppering enligt 

funktion eller 

marknad. Selektiv 

decentralisering.  

Miljön är 

komplex och 

dynamisk. 
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