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Kompetensförsörjning  
i det 21:a århundradet
Goda nyheter! Sveriges befolkning blir allt äldre. Välfärden ökar stadigt, folk lever längre och mår 
bättre. Men det finns också en baksida av det. Det ökade åldrandet kräver att vi anpassar oss till 
en förändrad befolkningsstruktur och att det görs aktiva och modiga val av politiker och företags-
ledare, val som kommer att ge effekter decennier framöver.
Siffrorna är allvarligare än många tror. Inom den kommande 
tioårsperioden kommer drygt 11 000 chefer i kommunerna 
nå pensionsåldern och det ser ungefär likadant ut inom nä-
ringslivet. Vid 2025 kommer drygt 35 % av dagens arbetskraft 
ha gått i pension. Inom offentlig sektor är medelåldern högre 
än i det privata näringslivet och man kommer därför märka 
av den generella demografiska trenden i ännu större utsträck-
ning. Hela 44 % av den yrkesverksamma arbetskraften inom 
offentlig sektor kommer försvinna från arbetsmarknaden de 
närmaste 13 åren. Med dem pensioneras också decennier av 
uppsamlade erfarenheter och kunskaper och skrämmande få 
organisationer har en reell plan för att säkerställa en god till-
försel av kompetens.

Till det kommer att Sverige också har lägst andel unga chefer 
i Europa, endast 25 % är under 40 år. En förklaring kan vara 
att Sverige har en berest och välutbildad ung generation, men att de också därför inte har skaf-
fat sig den arbetslivserfarenhet som kvalificerar dem till chefspositioner. En bidragande orsak är 
också att  vi har en jämförelsevis stor offentlig sektor där chefer av tradition oftast är äldre än i 
den privata sektorn. 
 
Hur tar vi hand om kompetensen hos de som är på väg ut? Hur långt har svenska organisationer 
kommit med att bygga modeller och strategier för kunskapsöverföring? Hur ser man på att den 
unga arbetskraften med rätt kompetens är en bristvara? Och hur gör man för att unga ska vara så 
förberedda som möjligt för sina framtida uppgifter? 
 
Vi har låtit några av våra kunder och samarbetspartners berätta om sin syn på området kompe-
tensförsörjning. Svenskt Näringsliv opinionsbildar i frågor som utbildningspolitik och arbets-
kraftsinvandring och föreslår incitament för duktiga studenter. Från KTH:s håll berättar man om 
utmaningar och lösningar för att säkra leveransen av nyutexaminerade ingenjörer.
Förbundet Storstockholms Brandförsvar och IT-företaget Fujitsu verkar i helt olika branscher 
med olika förutsättningar, men bägge har arbetat för att hittat lösningar för att hålla nere medel-
åldern på kvalificerad personal som passar den egna organisationens karaktär.

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling AB

Angela Rossi, VD
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Minifakta

› Namn: Eva Malmström Jonsson

› Ålder: 45

› Befattning: Prorektor på Kungliga Tek-
niska högskolan

› Bäst med mitt jobb: Att jag får vara med 
och påverka och förhoppningsvis bidra till 
att KTH fortsätter att utvecklas starkt för 
framtiden.

› Tips till studenter: Hoppa inte av, slutför 
er utbildning och ta examen! Ni behövs!
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Lång tradition  
av samverkan med 

näringslivet
På KTH utbyter man erfarenheter, resurser och kompetens med näringslivets aktörer 
men saknar politikerna i den gemensamma debatten om utbildningarnas framtid.

– Stockholmsregionen går som tåget och behovet av arbetskraft är 
enormt. Det skulle säkert kunna finnas avsättning för dubbla antalet exa-
minerade studenter, säger KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson.

Problemet, förutom att man behöver större anslag, är att man 
måste öka antalet sökande för att öka antagningen. Och det är inte 
främst KTH:s uppgift. Av de som går behörighetsgivande gymnasie-
program idag rekryteras redan en förhållandevis stor andel. 

– Man behöver se till att fler går tekniska och naturvetenskapliga 
program på gymnasiet, säger Eva. Det är faktiskt så att man redan i 
förskolan och grundskolan i högre grad måste kommunicera att det 
är roligt med teknik och problemlösning och motivera till ett tek-
nikintresse. KTH är sista steget i värdekedjan.

Eva menar att man från KTH:s håll gärna vill jobba ännu närmare 
med politiker och offentlig sektor när man diskuterar efterfrågan på 
ingenjörer, men resurserna sätter gränser. 

– Vi har inte utnyttjat det på bästa sätt, men vi jobbar på det och 
försöker driva strategiska samtal.

KTH arbetar desto mer med att knyta näringslivsrepresentanter 
till sig för tätare samarbeten under utbildningen. 

– Jag tror att traditionen av samverkan mellan tekniska högskolor 
och näringslivet är något speciellt för Sverige. Vi skulle kunna göra 
det ännu tydligare och marknadsföra det som en unik komponent. 
Det finns enorma resurser och kompetenser i näringslivet som vi 
kan dra nytta av. 

Däremot får näringslivet inte ha för stor påverkan på hur utbild-
ningarna utformas. Det är långa leveranstider på ingenjörer samti-
digt som teknikutvecklingen är snabb, så det blir viktigt att man 
inte fokuserar på fel saker. 

– Det avgörande i utbildningen är ändå att man har bredden. 
Genom en bred bas är man väl förberedd för förändringar och det 

blir lättare att anpassa sig till en ny arbetssituation. 
Det område som är allra mest efterfrågat inom KTH är IT-datateknik. 
Där anställer företagen ibland så ihärdigt att studenterna inte hinner 
slutföra sin utbildning. 

Eva menar dock att det finns bekymmer med det. 
– Där är det viktigt att företag signalerar att de vill anställa dem 

som har examen, för det är av stor vikt för individen. När företag går 
dåligt så är det ofta de utan examen som ryker först av alla. 

KTH:s nästa utmaning är ett politiskt beslut att man numera tar 
betalt för studenter utanför EU, något som gjorde att man tappade 
85 % av den gruppen nästan omedelbart. Skälet till den nya avgiften 
var att man skulle ville använda de 500 miljoner kronorna till andra 
saker inom sektorn . 

– Vi tycker det är beklagligt av flera skäl. Globaliseringen ökar i 
rasande takt och det är viktigt att man under studietiden får bekanta 
sig med det mångkulturella samhället. Något man sällan pratar om 
är också att färre studenter i det svenska utbildningssystemet leder 
till färre kurser. Därmed riskerar man att utarma utbildningarna, 
något som kan försvaga Sveriges konkurrenskraft på sikt. Även 
rekryteringen till forskarutbildningen hotas.

Eva menar inte att det är fel att ta betalt, men att man borde 
använda en större del av de insparade pengarna till stipendier för just 
studenter som kommer från länder utanför EU. De blir ofta fantas-
tiska ambassadörer för Sverige när de återvänder hem. 

– I kontexten av den globala marknadsföringen undrar jag om bespa-
ringen på 500 miljoner faktiskt är så mycket. Däremot tror jag att stu-
dieavgiften kan hjälpa kvalitetsdiskussionen och höja statusen. Vi 
kanske till och med kan ta ut en liten, symbolisk avgift även för svenska 
och europeiska studenter för att motivera dem att ta sina studier på 
stort allvar?!
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Glapp mellan utbildning  
och efterfrågan  

på arbetskraft i Sverige
Kommunerna måste ta ett samhällsansvar för vilka utbildningar man väljer  

att satsa på, menar vice VD Christer Ågren på Svenskt Näringsliv.

Christer Ågren ser en trend i att många företag har svårt att hitta rätt 
kompetens vid nyrekryteringar. 

– Ett stort problem är att för många av de som ska fylla på efter pen-
sioneringarna kommer in sent på arbetsmarknaden och antingen sak-
nar godkända gymnasiebetyg eller har gått på utbildningar som inte 
efterfrågas i tillräckligt stor grad på arbetsmarknaden. 

Dåliga betyg beror bland annat på att allt fler ungdomar inte fungerar 
i skolan som den ser ut idag och att yrkesutbildningar blivit mer teore-
tiska. En betydande del läser också utbildningar som inte efterfrågas. 

– Vi har en överutbildning på till exempel frisörer och media… Ska vi 
verkligen fortsätta att utbilda allt fler för jobb som inte finns i tillräcklig 
utsträckning? 

Christer Ågren menar att kommunerna måste ta ett samhällsansvar 
för vilka utbildningar man väljer att satsa på.

– Det råder däremot stor brist på till exempel plåtslagare och rörmo-
kare trots att det är fria, välbetalda yrken som folk trivs i. 

Han menar att kommunerna väljer bort utbildningar som är kost-
samma att hålla, till förmån för billigare utbildningar som inte kräver 
dyr utrustning eller tung lärarledning. Många stora företag har till och 
med själva tagit tag i frågan. Scania, Sandvik och ABB har egna verk-
stadsutbildningar för att få rätt kompetens. 

– Vill företag och organisationer säkra kompetensförsörjningen 
måste man vara beredd att lägga mer resurser. Det gäller både internt i 
organisationen genom kompetensöverföring och externt, genom att 
vara aktiv i framtagningen av olika utbildningsinsatser. 

Enligt Svenskt Näringsliv kommer Sverige tvingas agera annorlunda 
i framtiden för att säkra arbetskraften. 

– Om vi inte rättar till diskrepansen mellan utbildningar och efter-
frågad kompetens så kommer vi att få ett mer tudelat Sverige. En stor 
grupp unga kommer ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, sam-

tidigt som vi får en ännu större brist på arbetskraft i viktiga yrken. 
Effekten blir att vi riskerar en utflytning av jobb från Sverige. En annan 
lösning blir att öka arbetskraftsinvandringen.

Sverige har den mest öppna arbetsmarknaden i hela OECD och är det 
enda landet där du kan invandra utifrån EU, bara du har ett jobb. 

– Vi utbildar för få ingenjörer i Sverige, men vi har varit ute tidigt för 
att öppna upp för ingenjörer från länder som Vitryssland, Ukraina och 
Indien, berättar Christer Ågren.

Vid Ericssons senaste anställningsdrive var mer än hälften av ingen-
jörerna ickesvenskar, dels direkt från universitetet och dels människor 
som flyttat hit på grund av arbetet. Men det är hela tiden en konkurrens 
om de mest efterfrågade yrkesgrupperna. 

– Sverige är attraktivt att bo i på många sätt, det är tryggt och demo-
kratiskt, säger Christer Ågren. Men vårt svala klimat, det höga skatte-
trycket och bristen på riktigt bra skolor drar ner. Jag tror att vi måste 
utveckla vår konkurrenskraft som land för att locka kvalificerad arbets-
kraft inom till exempel naturvetenskap och teknik, områden där vi inte 
längre är självförsörjande. Ett första steg skulle kunna vara att ta bort 
straffskatten på utbildning, dvs. värnskatten, för att det ska löna sig 
bättre att komma hit och arbeta. 

På 90-talet var snittåldern för en ålderskull att etablera sig på arbets-
marknaden 23 år, idag ligger den närmare 29 år. Man börjar studera 
senare och tar längre tid på sig att slutföra sin utbildning. Det gör att de 
yrkesverksamma åren blir färre. 

– Jag tror inte att företagen kan göra så mycket åt det, utan det är 
något som samhället måste skapa strategier för. Det kan till exempel 
handla om att ge stöd eller subventioner till de som klarar sin utbildning 
på tid. Man kan också tänka sig att ge incitament till de som utbildar sig 
till något som garanterat ger ett jobb.
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Minifakta

› Namn: Christer Ågren

› Ålder: 57

› Befattning: Vice VD på Svenskt Näringsliv

› Bäst med mitt jobb: Att det ger möjlig-
heter att påverka företagsklimatet i rätt 
riktning.

› Tips till företag när det gäller kompe-
tensförsörjning: Var aktiv och lägg mer 
resurser på utbildning.



Minifakta

› Namn: Britta Forsberg

› Ålder: +40 år

› Befattning: Head of People Development, 
Nordic Region på Fujitsu

› Bäst med mitt jobb: Att det är så angelä-
get både för våra medarbetare och för det 
värde vi tillsammans ger till våra kunder 
över hela världen.

› Tips till andra företag när det gäller 
kompetensförsörjning: Förena struktur 
och känsla. Lägg kraft på att utforma 
affärsbaserade kompetensstrategier som 
fungerar som tydlig vägledning för en 
chef-/medarbetarutveckling som kän-
netecknas av interaktivitet, nyfikenhet, 
ambition och konstruktiv dialog.

88
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Aktuella processer ger  
rätt kompetens 

Rekrytering kostar pengar och tar tid. Ibland blir det fel, då kostar det ännu mer.  
På Fujitsu har man valt att arbeta mycket med de interna processerna  

för att hämta sina talanger ur den egna organisationen. Drygt 80 % av de  
högsta cheferna tillsätts internt.

Varje år gör Fujitsu en bedömning av prestationen hos var och en av 
de 170 000 medarbetarna. Utifrån den bedömningen för man sedan 
samtal med och kring alla medarbetare.

– Vi jobbar systematiskt med korsreferenser för att släppa in olika 
perspektiv och erfarenheter av personen, förklarar Britta Forsberg, 
Head of People Development på Fujitsu Norden. 

Alla anställda har en personlig utvecklingsplan baserat på resultatet. 
– Vi försöker alltid att se var individen står och vilka behov han 

eller hon har just nu. Det är så lätt att det blir för tekniskt annars. En 
persons behov kan förändras ganska snabbt på grund av ändrade 
omständigheter som kan röra både yrkeslivet och det privata.

Fujitsu angriper kompetensutvecklingsfrågorna med bland annat 
forskning. Man har samarbete med KTH:s School of Industrial Engi-
neering and Management och gör affärsorienterad aktionsforskning 
på kompetensutvecklingsområdet. 

Britta Forsberg menar att det är viktigt att våga använda forsk-
ning i affärsorienterade verksamheter.

– Många laddar forskning med att det är tungrott och komplice-
rat. Vi har varit noga med att designa forskningen så att den inte ska 
hindra processerna utan vara en katalysator och ett bidrag till att 
man gör rätt saker. När vi utvecklar kompetensförsörjningen i före-
taget så beforskar vi den samtidigt. Resultatet blir hög kvalitet och 
att organisationen lär sig hela tiden. 

Britta har även utformat ett ”Nordic talent program” för att lyfta 
fram talanger ur den egna organisationen. Idag går 20 personer det 
nordiska programmet och man har också ett globalt program med 
ytterligare ett 40-tal platser.

– Det centrala i våra program är att hjälpa personer att frigöra sin 
kapacitet och potential. 

Hon menar att många företag slentrianmässigt inrättar program 
och lägger mycket krut på nomineringarna, men sedan slappnar 

man av när det väl kommer igång.
– Det finns forskning som visar att många är starkt engagerade i 

etableringsfasen, och sedan låter det tuffa på enligt ett förbestämt 
schema. Som ansvarig för den här typen av program måste man 
hålla det aktuellt. Det jag har försökt göra annorlunda är att bygga 
programmet på interaktivitet. Vi låter ledningsgruppen och talang-
erna jobba med företagets viktigaste frågor just nu för att skapa fan-
tastiska saker tillsammans. För att få en aktiv och konstruktiv dialog 
tränas de till exempel i coachningsprocesser. De lär sig artikulera 
behov, vara lyhörda och identifiera lösningar.

Många pratar idag om Succession Planning, till exempel att utse 
den som ska ersätta säljchefen om två år. Fujitsu har ett annat anslag.

– Om två år har man omorganiserat och allt ser allt helt annor-
lunda ut, menar Britta. Det ingen mening med att ha folk i motorvä-
gar mot specifika funktioner, för det enda som är säkert är att allt 
förändras hela tiden. 

På Fujitsu har man vänt på det och jobbar med att tänka igenom 
vilka kompetenser, snarare än roller som man behöver lagom långt 
in i framtiden utan att de blir för abstrakt. 

Britta tar Cloud som ett exempel på en företeelse som vuxit fram 
inom IT-världen de senaste åren. 

– Man måste analysera vad det betyder nu, och vad det kan vara 
imorgon. Exempelvis erbjuder vi Cloud. Det är en teknik som också 
möjliggör nya affärsmodeller och arbetssätt. Den blir därmed en 
angelägenhet även för företagsledningar. Vi hjälper även dem med att 
identifiera möjligheter för framtiden och att utforma förändrings-
strategier. Genom att vi ständigt ser till att hålla kompetensutveck-
lingen aktuell och forska på de här frågorna kommer vi förhoppningsvis 
ha kompetens för att kunna styra skeppet i rätt riktning, oavsett hur 
det blåser i framtiden.
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”Man ska inte bortse från  
människans goda drivkrafter”

På Storstockholms Brandförsvar arbetar man strukturerat med mentorskap men 
avsätter även tid och resurser för att låta det informella lärandet få utrymme.

Storstockholms Brandförsvar ansvarar bland annat för larmnumret 
112 och 15 brandstationer. Personalchef Lena Lefverström har en 
utmanande uppgift framför sig – de närmaste åren kan ett 50-tal 
anställda pensioneras. 

– Brandmän kan gå i pension redan när de fyllt 58 år och vi har en 
stor grupp som snart är där, förklarar Lena när vi ses på hennes tjäns-
terum ovanför Johannes brandstation mitt i Stockholm. 

– Den gruppen kommer då ta med sig en enorm erfarenhetsbaserad 
kompetens, något som skulle kunna utarma oss som organisation. 

Ledningen är väl medveten om vikten av kompetensöverföring, sär-
skilt i ett yrke där många situationer inte går att planera eller förutsäga. 

– Ute på stationerna har man alltid arbetat efter det ständiga 
lärandet, det är en tradition i yrket, förklarar Lena. 

Som brandman arbetar och ibland lever man tillsammans under 
långa tider. Lärandet utöver grundkompetensen sker i stor utsträck-
ning naturligt och är en avgörande del av en brandmans utveckling. 
Det är oerhört viktigt att lämna utrymme för det man inom Stor-
stockholms Brandförsvar kallar vardagslärande. Lena anser däremot 
att det finns en fara i att formalisera lärandet för mycket. 

– Vi försöker istället synliggöra den informella kunskapsöverförningen. 
Genom att man dagligen arbetar och gör övningar tillsammans som en 
del av yrket tror jag att man upplever att man gör något på riktigt och 
det är då den goda effekten uppstår.

 På befäls- och chefssidan vill man däremot jobba med mer med 
strukturerade mentorskap i den egna organisationen. 

– Ålderskopplad erfarenhet i ledningsroller är oerhört viktigt och där 
måste vi skapa förutsättningar för att överföringen ska ske. Vi tittar 
just nu på att starta ett mentorprogram för ledare. 

Lena tror att många organisationer drar sig för att fråga sina blivande 
pensionärer om de kan tänka sig vara kvar. Man förutsätter att de inte 
vill, eller att de har orimliga krav. 

– Flera av dem jag talat med nämnde inte lön eller andra villkorsfrå-
gor utan just möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och kun-
skaper, berättar Lena som menar att man inte ska bortse från 
människans goda drivkrafter. 

– Det ligger i människans natur att gilla att vara efterfrågad och få 
föra kompetens och erfarenheter vidare till andra.

Minifakta

› Namn: Lena Lefverström 

› Ålder: 50

› Befattning: Personalchef på Storstock-
holms Brandförsvar

› Bäst med mitt jobb: Att få vara med och 
bidra till Storstockholms trygghet

› Tips till andra företag när det gäller kom-
petensförsörjning: Synliggör och värdera 
den informella kunskapsöverföringen och 
lärandet i det dagliga arbetet. Vardagslä-
randet skapar ett värde långt utanför alla 
resultaträkningar!
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Hur tänker sig din organisation se ut när det gäller medarbetare om 
tio år? Där har du en viktig fråga som många ledningsgrupper borde 
lägga överst på dagordningen redan idag. Både kommuner och 
näringslivet har dramatiska pensionsavgångar att vänta inom kort. 
Samtidigt vet vi att gymnasiekullarna kommer att minska ett bra tag 
framöver, det vänder inte förrän tidigast läsåret 2016/2017. 

Min reflektion är att man egentligen har alla underlag för vad man 
behöver göra. Både företag och kommuner i Sverige är väldigt bra på 
att identifiera och utreda problem. Däremot finns det en svaghet i 
att använda kunskapen till något som blir långsiktigt effektivt. Vi 
blir lätt väldigt kortsiktiga i vår anslagsyta när vi ska prioritera.

Det har naturligtvis att göra med att nuet är mer påtagligt än att 
fundera på hur man ska se ut långt in i framtiden. Helt enkelt - att 
förändra i kris är inte svårt, bara smärtsamt. Men att förändra innan 
det uppenbart behövs, är en mycket svårare pedagogisk uppgift. 

Vi ser en tendens idag att alla vill rekrytera ”färdiga” människor. 
Väldigt få vågar utmana genom att ta in yngre duktiga människor 
och skola in dem i organisationen. 

Man uppfattar det som att nykomlingar tynger ner och suger kraft 
ur organisationen i processen att kompetensöverföra från erfaren 
till mindre erfaren.

Organisationer idag måste skapa modeller för hur man levererar 
upp nya medarbetare i hastighet mycket fortare utan att belasta 
organisationens enskilda individer i för stor utsträckning. Med desig-

nade program för traineer och talents är man en god bit på väg. Pro-
blemet är att de enbart omfattar några få. Flertalet organisationer 
idag har ett stort rekryteringsbehov på många olika positioner över 
tid, även om de inte tänkt sig att öka sin personalstyrka. Att använda 
sig av seniorer, kanske pensionärer, för kompetensväxling är ett sätt. 
Att locka till sig unga genom att arbeta på sin image är ett annat. Där 
har många kommuner ett stort jobb framför sig. Oavsett vilka lös-
ningar man väljer finns det några saker som är avgörande:

• Våga förändra innan det blir nödvändigt att förändra 
• Lyft problembilden till en aktiv plan för kompetensförsörjning framåt 
• Skapa ekonomiska och resursmässiga utrymmen 
• Ha uthållighet

Ska man lyckas måste man ha extremt tydliga strategier och vara 
visuell i vad man vill uppnå, sätta mätbara värden och att ha uthållig-
het att låta åtgärder få genomslagskraft på lång sikt. Det är de som 
orkar bygga starka värden kring sitt bolag och klarar av att ta tillvara 
på ny arbetskraft in i bolaget som kommer ha ett försprång gentemot 
andra organisationer.  

Lennart Rydén 
Styrelseordförande HRM Affärsutveckling

Krönikan – av Lennart Rydén, HRM Affärsutveckling

Nödvändigheten av att tänka framåt 
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Vi önskar alla våra kunder  
och partners en riktigt  

skön sommar!

HRMs vårmingel gick av stapeln en vacker kväll 
i början på maj och blev en mycket lyckad till-
ställning. Att träffa kunder och partners i en 
avslappnad miljö efter kontorstid är ett utmärkt 
sätt att bygga ännu bättre relationer tycker vi, 
och det verkar som om de flesta håller med för 
klockan blev sent slagen innan de sista läm-
nade! Kvällen förgylldes av fin konst från de tre 
konstnärerna Mikael Altersten, Hans-Göran 
Eriksson och Caroline af Ugglas. Tack till alla 
härliga kunder, partners, kollegor och vänner 
som kom och bidrog till en lyckad kväll!

Studentpriset 2012
HRM Affärsutveckling är en av kategoriägarna  för 
Studentpriset 2012 tillsammans med Svenska 
Spel, Vectura, Skandia, Trafikverket och några till. 
HRM äger kategorin HR. Prisets främsta syfte är 
att föra studenter och näringslivet närmare varan-
dra genom att studenterna får lösa olika case som 
tillhandahålls av företagen. I år ber vi studenter 
från hela landet att besvara frågeställningar kring 
hur öka offentlig sektors attraktionskraft i ljuset 
av den demografiska utvecklingen  och det tillta-
gande kriget om talangerna. Prisutdelning sker i 
Stadshuset den 17 november!

HRM i media
I vårnumret av tidningen Personal & Ledar-
skap berättar HRM:s VD Angela Rossi och kun-
den Jernhusen om samarbetet med att ta fram 
och driva ledarskaps- och utvecklingsprogram 
för att utveckla Jernhusens chefer och medar-
betare. Läs artikeln i sin helhet på vår hemsida 
www.hrmab.se.

Lyckat vårmingel hos HRM


