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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie var syftet att undersöka hur småföretag i Västerbottens glesbygd förhåller sig till 
att attrahera och behålla den kompetens som behövs i verksamheten. Syftet var även att undersöka 
förhållandet mellan företagen och glesbygdskontexten. En sociologisk referensram användes därför i 
analysen. Studien var av induktiv karaktär och data samlades in genom semistrukturerade, kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna transkriberades och sedan genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med 
kondensering, kodning, kategorisering och tematisering. Sex centrala teman identifierades som handlade 
om ömsesidigt beroende i glesbygden, en familjär anda, en strategisk medvetenhet, missmatchning, 
svikande strukturer och en kreativ förmåga att ”göra lemonad av citroner”. I den teoretiska analysen 
konstaterades att glesbygdsstrukturen på många sätt begränsar men samtidigt möjliggör företagens 
handlande. Slutsatserna var att företagen har en passiv rekryteringsstrategi men samtidigt flera strategiska 
kompetensförsörjningsmetoder. Den låga personalomsättningen och det faktum att personalen stannar 
kvar gör att behoven att attrahera ny kompetens inte är så pressande. Den goda andan upplevs vara en 
anledning till att personalen stannar kvar. Förhållandet mellan företag och omgivning är tudelad. Det är en 
stark lokal samverkan men relationen till företagskommunen präglas av missnöje. Företagen har en 
tendens att acceptera förutsättningarna och göra det bästa av situationen.  
 
Nyckelord: Kompetensförsörjning, småföretag, glesbygd, Västerbotten, sociologisk teori, strukturdualitet. 
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Inledning 
”Det är det glesa i glesbygden som gör ont. Det som finns emellan. Enstakagårdarna mellan 

byarna. Kalhyggena mellan skogarna. Ödehusen mellan de bebodda. Och tempusskiftets rågång, 

mellan den stängda Konsumbutiken och den nedplockade skylten vid bensinpumpen – där ett 

”är” nyss övergick till ett ”har varit”.” (Bränström Öhman, 2016) 

Citatet ovan berörde mig starkt och intresset för glesbygdsfrågor har bara växt sedan jag läste 

Annelie Bränström Öhmans krönika på vk.se. Som hemmahörande i glesbygden har jag fått bli 

varse tempusskiftningarna och dess följder. Ödehus och nedlagda butiker är något som varje 

resenär genom inlandets glesbefolkade kommuner kan vittna om. Citatet ovan är talande för den 

samhällsutveckling som jag själv fått beskåda från läktaren till den kulturgeografiska arenan. 

Den västerbottniska glesbygden har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. 

Länet och landet i stort har genomgått en kraftig urbanisering, vilket har inneburit att glesbygden 

tappat invånare medan tätorternas och städernas befolkning ökat. Denna trend märks inte minst i 

näringslivet i de glest befolkade områdena, enligt en framställning av Glesbygdsverket (2008b). 

Denna samhällsutveckling är ett allmänt känt fenomen, men huruvida avfolkningen av 

landsbygden är en konsekvens av flyttströmmar till städerna är idag omtvistat. Enligt en 

framställning av Statistiska Centralbyrån (Svanström, 2015) är urbaniseringen och avfolkningen 

av landsbygden en myt i det avseendet att städernas tillväxt inte sker på bekostnad av 

landsbygden. Svanström (2015) hävdar visserligen att städerna växer, men att detta inte beror på 

att människor flyttar från landsbygd till stad.  

Trots motstridigheter och påstådda myter kvarstår det faktum att flertalet inlandskommuner har 

att hantera ett krympande invånarantal och en förändrad befolkningsstruktur. För många 

kommuner är en åldrande befolkning och minskade antal födda barn den verklighet som måste 

mötas. Många småföretag i dessa avfolkningskommuner tvingas lägga ner sina verksamheter 

eller flytta till större orter. Färre, men större, tycks vara ledordet i samhällsutvecklingen.  

När familjer flyttar från inlandets glesbygd till de större tätorterna eller kuststäderna, samtidigt 

som färre barn föds i inlandskommunen, sker en demografisk föråldring av befolkningen. Kvar 

står glesbygdskommunen med det tunga beslutet att lägga ner skolor och låta de barn som återstår 
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dagspendla till de större tätorterna. Flertalet dagsaktuella exempel ger en fingervisning om vad 

detta får för implikationer för människor i glesbygdsregioner. Ett sådant aktuellt fall som 

rapporterats i media handlar om hur Lycksele kommun överväger att lägga ner samtliga byskolor 

i kommunen (Sjögren, 2016). Urbaniseringen och avfolkningen tycks ur detta perspektiv ha en 

ofrånkomlig anknytning. För småföretagen återstår frågan hur de ska bära sig åt för att förse 

verksamheten med den kompetens som behövs.  

Med denna beskrivning av kontexten som bakgrund, tar undersökningen sin utgångspunkt i de 

särskilda premisser som gäller för den västerbottniska glesbygdens småföretag. Studien riktar sig 

således till alla som finner glesbygdsfrågor intressanta och viktiga, samt till de som intresserar sig 

för kompetensförsörjningsfrågor i bred bemärkelse. Studiens syfte beskrivs i detalj nedan.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och förstå hur småföretag i en specifik glesbygdskontext i 

Västerbotten förhåller sig till att förse verksamheten med den kompetens som behövs. Vidare 

ämnar studien belysa förhållandet mellan småföretagaren som aktör och strukturen glesbygd ur 

ett sociologiskt perspektiv. Följande frågeställningar preciserar syftet: 

∗ Hur förhåller sig företagen till att locka till sig den kompetens som behövs i 

verksamheten? 

∗ Hur förhåller sig företagen till att behålla den kompetens som behövs i verksamheten? 

∗ Hur förhåller sig företagen till den omgivande glesbygdskontexten? 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras en översikt över tidigare forskning som berör studiens 

problemområden. Forskningsgenomgången syftar till att ge en förförståelse för de ämnen som 

anses relevanta i sammanhanget. Ytterligare ett syfte är att sätta den aktuella studien i relation till 

tidigare forskning och därigenom belysa undersökningens relevans i förhållande till befintliga 

kunskapsanspråk. De huvudområden som berörs är begreppet och fenomenet 

kompetensförsörjning, employer branding som kompetensförsörjningsstrategi, småföretag som 

en särskild kategori bland organisationer samt en kontextbeskrivning av arbetsmarknadsläget och 
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den glesa strukturen i Västerbotten. Vidare presenteras även den sociologiska referensramen för 

undersökningen som fungerar som en vägledande princip för senare analys av resultaten. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är ett vitt begrepp som innefattar flera olika processer i en organisation. 

Det handlar om att se till att organisationen som helhet står redo inför att utföra sitt uppdrag och 

uppfylla målen med verksamheten. Kompetensförsörjning handlar således om att förse 

verksamheten med den kompetens som behövs samt se till att kompetensen vårdas, utvecklas och 

avvecklas på ett lämpligt sätt (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & Davidson, 2011). Det är en fråga 

som rymmer många olika processer och därför finns i denna undersökning ett behov av 

definition:  

Fortsättningsvis avses med kompetensförsörjning ”olika aktiviteter som syftar till att tillgodose 

organisationen med rätt kompetens” (Nilsson et al., 2011 s. 167). 

I den internationella forskningen tycks det saknas en entydig motsvarighet till det svenska 

begreppet kompetensförsörjning. Resourcing, competence maintenence, competence 

development m.fl. är olika etiketter på processer som har med kompetensförsörjning att göra. Ett 

frekvent citerat verk av Michaels, Handfield-Jones och Axelrod (2001) under namnet ”The war 

for talent” sammanfattar slagkraftigt vad det egentligen handlar om – en kamp om talanger.  

Problematiken kring kompetensförsörjning bör även belysas ur ett kontextuellt perspektiv 

eftersom olika branscher och näringsgrenar kan antas medföra olika förutsättningar. Inom vissa 

branscher råder tidvis en generell brist på kompetens i förhållande till efterfrågan på marknaden. 

Andra branscher kan i större utsträckning förlita sig på att människor lär sig arbetet på plats, s.k. 

”on-the-job learning” (Örtenblad 2004, s. 133). Denna typ av lärande menar Örtenblad (2004) 

pågår löpande under arbetet, genom att medarbetaren får feedback på sina prestationer. Här drar 

jag paralleller till det välbeprövade lärlingssystemet som bygger på att en novis inom ett visst 

yrke får följa en mer erfaren kollega och på så vis lära sig yrket på plats under en längre tid. 

Novisen rör sig således från periferin av yrkeskollegiet till en roll som mästare och denna väg är 

kantad av såväl formella som informella inlärningstillfällen (Bratton, 2010). Dylika system för 

kompetensöverföring handlar om att underlätta för medarbetarna att lära sig själva (Hansson, 

2015). En rimlig slutsats är att vissa verksamheter och branscher har större möjligheter än andra 
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att använda sådana system, då det finns färre krav på teoretisk specialistkompetens. Det finns 

således olika förutsättningar för småföretag, som förutom sin storlek har att möta de krav som 

branschen ställer.  

Det torde nu framstå tydligt att kompetensförsörjningsfrågan får en särskild innebörd för små 

företag där de mänskliga resurserna är fördelade på fåtalet individer. Detta kan medföra en 

påtaglig sårbarhet inför situationer då människor av någon anledning inte kan arbeta. En strategi 

för att säkra tillförseln av ny kompetens är att skapa ett gott anseende och en stark 

attraktionskraft. En sådan strategi går ofta under namnet employer branding, som beskrivs mer 

ingående nedan. 

Employer branding 
I en tid då de mänskliga resurserna utgör en central framgångsfaktor för organisationer, hamnar 

frågan om att attrahera och behålla kompetent personal i blickfånget (Moroko & Uncles, 2008). 

Employer branding är på många sätt ett högaktuellt begrepp inom det samhällsvetenskapliga 

fältet. I ett verk av Nilsson et al. (2011) beskrivs begreppet som en strategi med vilken 

organisationer försöker bli arbetstagarnas förstahandsval genom att skapa ett gott rykte. Här krävs 

att företagen arbetar aktivt för att hålla sig i toppskiktet bland arbetsgivare. Ett gott rykte är något 

som byggs upp successivt under en längre tid och det måste även vårdas för att bestå (Abimbola 

& Kocak, 2007). Vidare betonar Nilsson et al. (2011) att företag behöver en särskild 

attraktionsförmåga samt en förmåga att väcka intresse hos potentiella arbetssökande för att kunna 

locka till sig kompetens. Arbetsgivare måste anstränga sig för att skapa ett välrenommerat 

arbetsgivarvarumärke som lockar till sig rätt kompetenser. Detta sker inte per automatik utan 

föregås av noggrant och idogt arbete. 

Moroko & Uncles (2008) beskriver i sin studie de utmärkande drag som kännetecknar ett 

framgångsrikt employer brand. Bland de första egenskaperna nämns att vara känd och märkbar. 

Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke är närmare i sikte om arbetsgivaren är känd bland 

potentiella arbetssökande. Nästa aspekt för framgångsrika arbetsgivarvarumärken är att de anses 

vara relevanta för arbetstagaren och tillföra värde för denna. Dessa värden kommuniceras genom 

ett arbetsgivarerbjudande, vilket behandlas mer ingående i avsnittet nedan. Det tredje draget är att 

profilera sig och sticka ut från mängden. Ytterligare ett kännetecken för framgångsrika 
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arbetsgivarvarumärken är att de uppfyller de psykologiska kontrakten som finns mellan 

arbetsgivare och anställda. I detta sammanhang avses de löften som arbetsgivarvarumärket för 

med sig och de åtaganden som detta innebär.  

Begreppet psykologiska kontrakt beskrivs även av andra forskare som ömsesidiga löften och 

åtaganden (Bellaagh & Isaksson, 2005). Det är således en relation i två riktningar som även kan 

brytas om någon part inte uppfyller kontraktet. Moroko & Uncles (2008) betonar att ett uppfyllt 

kontrakt tenderar att ge lojal och engagerad personal, medan ett avbrutet kontrakt kan leda till 

sämre engagemang och ökad personalomsättning. Det gäller således att företagen följer upp det 

som arbetsgivarvarumärket utlovar med reella åtaganden.  

Som nämndes tidigare är ett kännetecken bland framgångsrika employer brands att de skapar 

värde för sina arbetstagare och förmedlar detta via arbetsgivarerbjudanden. Dessa erbjudanden 

beskrivs mer ingående i avsnittet nedan. 

Employee value proposition - arbetsgivarerbjudande 
Något som har stark samhörighet med employer branding och som Michaels et al. (2001) 

beskriver i sin ovan nämnda bok, är begreppet EVP, dvs. employee value proposition. Den 

vedertagna svenska översättningen till begreppet EVP är arbetsgivarerbjudande. Jag kommer 

fortsättningsvis att använda begreppen EVP och arbetsgivarerbjudande som synonyma. Michaels 

et al. (2001) beskriver EVP som den sammantagna bilden av vad en arbetsgivare har att erbjuda 

sina befintliga likväl som sina framtida arbetstagare. Ett EVP sammanfattar på ett slagkraftigt vis 

vad medarbetare kan förvänta sig av företaget i gengäld för deras arbetskraft. Författarna hävdar 

att ett EVP måste skräddarsys för varje tilltänkt grupp av potentiella arbetssökande. Beroende på 

vilka kompetenser företaget behöver måste arbetsgivarerbjudandet anpassas för att attrahera de 

människor som antas besitta dessa kompetenser. Företagets arbetsgivarerbjudande kan därför 

liknas vid en marknadsföringsstrategi, med syfte att locka till sig rätt kompetens. Även Moroko 

& Uncles (2008) betonar vikten av ett välanpassat arbetsgivarerbjudande för ett framgångsrikt 

employer brand. 

Ett arbetsgivarerbjudande är dock inte statiskt, vilket Michaels et al. (2001) poängterar. Det 

måste omvärderas, omformuleras vid behov och utvecklas för att passa den tilltänkta målgruppen. 

Om en organisation behöver attrahera olika typer av talanger behövs således ett EVP för varje 
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tilltänkt målgrupp. Ett framgångsrikt arbetsgivarerbjudande är således ett resultat av ett aktivt och 

strategiskt arbete. Precis som Abimbola & Kocak (2007) framhåller måste en organisations goda 

anseende vårdas för att det ska bevaras och frodas. Olika forskare (Abimbola & Kocak, 2007; 

Michaels et al., 2001; Moroko & Uncles, 2008) har olika sätt att angripa fenomenet 

kompetensförsörjning, men två begrepp som jag anser sammanfattar kärnan i det hela är 

kontinuitet och systematik. Dagens tuffa arbetsmarknad ställer krav på organisationer att på ett 

strategiskt sätt utmärka sig bland konkurrenterna och erbjuda ett mervärde för sina anställda. 

Efter denna genomgång av kompetensförsörjningsproblematiken är det lämpligt att beskriva den 

speciella organisationstyp som studeras i denna undersökning. Definition och beskrivning av 

begreppet småföretag följer i nedanstående avsnitt.  

Småföretag 
När det gäller begreppet småföretag behövs en definition för att klargöra vilka organisationer som 

avses. Enligt rekommendation från EU-kommissionen (2003/361/EG) kan olika företagstyper 

definieras utifrån ett mått på personalstyrkam samt olika finansiella trösklar. Personalstyrkan 

anses här vara det primära avgränsningsmåttet, medan de finansiella förhållandena inom företaget 

är tänkta att fungera som ett nödvändigt komplement för att förstå företagets situation på 

marknaden. Enligt rekommendationen definieras småföretag av att de har färre än 50 anställda 

och av att omsättningen eller balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner euro per år (under 

två efterföljande år). Vidare definieras mikroföretag som sådana där personalstyrkan inte uppgår 

till 10 personer samt där omsättningen eller balansomslutningen maximalt får uppgå till 2 

miljoner euro per år. Med personalstyrka avses här årsarbetskrafter, vilket förklaras mer noggrant 

i rekommendationen (2003/361/EG). Studiens definition av småföretag är därför som följer: 

Företag som sysselsätter 10-49 anställda årsarbetskrafter och som inte omsätter mer än 10 

miljoner euro under 2 efterföljande år. 

Mikroföretag inkluderas inte i urvalet i denna studie, då dessa företag verkar under andra 

premisser än de något större företagen. Till mikroföretagen hör exempelvis enskilda 

entreprenörer samt familjeföretag där kompetensförsörjningen kan antas ske inom familjen. 

Dessa mikroföretag antas således ha andra förutsättningar för att klara sin kompetensförsörjning 

än småföretagen. Vidare inkluderas inte de småföretag som tillhör större koncerner eller som har 
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ingått franchiseavtal. Dessa företag antas också ha särskida förutsättningar för 

kompetensförsörjningen då övergripande strategier på koncernnivå kan ligga bortom företagens 

kontroll. Vidare antas att dessa företag har större möjligheter att nyttja interna rekryteringsvägar 

och att exempelvis interna omplaceringar kan vara en förekommande lösning på 

kompetensförsörjningsproblematiken. Av denna anledning studeras endast fristående småföretag 

i denna undersökning.  

Ett antagande som ligger bakom studiens fokus på småföretag är att dessa tenderar att vara 

relativt platta och inte särskilt hierarkiska i sin struktur. I platta organisationer är möjligheterna 

för arbetsplatslärande och arbetsrotation större än i hierarkiskt ordnade organisationer (Hansson, 

2015). Kompetensförsörjningsfrågan får således en annan karaktär i dessa verksamheter än i stora 

företag med flera chefsnivåer. Småföretagen antas således stå inför särskilda förutsättningar som 

härrör till deras storlek. Andra premisser som råder handlar om de kontextuella förutsättningar 

som präglar företagens verksamheter. Det förefaller därför lämpligt att beskriva den 

glesbygdskontext som omgärdar dessa småföretag. Kontexten är central i denna studie, varför 

den beskrivs i ett eget avsnitt nedan.  

Västerbotten och glesheten 
Min ambition i detta avsnitt är att läsaren ska kunna skapa sig en god förståelse av kontexten som 

är för handen. Jag ämnar därför beskriva några av de förutsättningar som råder i länet avseende 

arbetsmarknaden och dess utveckling. Beträffande forskning inom regionalvetenskap finns såväl 

internationell litteratur som inhemska publikationer att tillgå. Då denna studie fokuserar de 

specifika förutsättningarna i Västerbottens glesbygd och hur småföretagen verksamma i området 

förhåller sig till dessa, är det nödvändigt att beskriva denna kontext.  

Kompetensbehov och samverkan i Västerbottens län 
En enhet som bland annat bedriver forskning inom glesbygdsfältet är CERUM – Centrum för 

Regionalvetenskap vid Umeå Universitet. CERUM har till uppgift att bedriva 

regionalvetenskaplig forskning och tvärvetenskaplig forskning i projektform (Norlin, 2010). 

Dessa forskningsprojekt sker ofta i samverkan med olika regionala aktörer. Ett exempel på ett 

sådant projekt utmynnade i rapporten 39 000 anställningar till och med 2020 av Brandén, 

Forsgren, Holmström & Olsson-Spjut (2011). Rapporten belyser de omfattande 
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rekryteringsbehov som följer av stundande pensionsavgångar och förväntad 

sysselsättningstillväxt. Rapporten avser hela länet och är således inte avgränsad till glesbefolkade 

områden. Enligt forskarna förväntas rekryteringsbehovet i samtliga branscher vara positivt, dvs. 

fler människor behövs inom samtliga branscher. Den bransch som utmärker sig särskilt är vård 

och omsorg, där det förväntade rekryteringsbehovet uppgår till närmare 9 000 anställningar. I 

denna studie fokuseras dock småföretagen och vi ska därför koncentrera oss på de branscher och 

yrkesgrupper som finns representerade bland glesbygdens småföretag.  

Forskarna (Brandén et al., 2011) skriver fram vissa yrkesgrupper där rekryteringsbehovet är 

särskilt stort. Till dessa hör bland annat fordonsförare, som står inför totalt 884 pensionsavgångar 

till och med år 2020. Pensionsavgångarna för denna yrkesgrupp utgör dock bara hälften av 

rekryteringsbehovet; resterande del utgörs av den förväntat ökade sysselsättningstillväxten. Det 

totala rekryteringsbehovet för fordonsförare uppgår till 1 759 anställningar till och med år 2020. 

Inom Västerbotten finns flertalet små åkeriföretag och det kan därför vara intressant att inkludera 

åkerier i denna studie för att undersöka hur de förhåller sig till kompetensförsörjningsfrågorna.  

Forskarna (Brandén et al., 2011) belyser även de förväntade rekryteringsbehoven baserade på 

bransch. Här framgår att byggbranschen står inför ett stort behov av kompetenstillskott. Till och 

med år 2020 förväntas behovet uppgå till 3 678 anställningar, varav hälften härleds till 

pensionsavgångar. Av denna anledning vore det intressant att även undersöka hur glesbygdens 

små byggföretag förhåller sig till olika kompetensförsörjningsfrågor. Det jag kan utläsa ur 

tidigare forskning (Brandén et al., 2011) är att Västerbottens näringsidkare står inför ett stort 

behov av kompetenstillförsel inom samtliga branscher, med några få undantag. 

Det finns aktörer i länet som arbetar för ökad samverkan kring kompetensfrågor. Region 

Västerbotten är en politiskt styrd organisation som arbetar för ökad samverkan på regional nivå 

mellan olika aktörer i och utanför länet (Boström, 2012). Organisationen har skapat en 

kompetensplattform för att åstadkomma en samsyn och samverkan kring 

kompetensförsörjningsfrågor (Pelli, 2016). Eftersom denna organisation är en politiskt styrd 

sådan där medlemmarna består av länets kommuner samt Västerbottens läns landsting, ska jag 

inte fördjupa detta vidare. En annan aktör är organisationen Företagarna, som finns representerad 

genom ett regionalt servicebolag i Västerbotten samt lokala föreningar för respektive kommun 

(Företagarna Västerbotten, u.å.). Företagarna Västerbotten har bland annat som uppgift att skapa 
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möten och nätverk mellan olika aktörer. I respektive förening sker olika aktiviteter och utöver 

detta bedrivs olika nätverkssatsningar i projektform. Det finns således etablerade kontaktytor 

mellan företagare i länet som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och regional samverkan 

för att möta framtidens utmaningar. Än så länge har jag inte berört det specifika begreppet 

glesbygd. För att knyta an till det centrala problemet, är det nu lämpligt att beskriva glesheten i 

sammanhanget. 

Den glesa strukturen 
Västerbottens län är stort till ytan och här ryms såväl större tätorter som glest bebyggda 

landsbygdsområden. För att ringa in problemområdet och precisera undersökningen ytterligare är 

det lämpligt att förklara vad som här avses med glesbygd. Viktigt att komma ihåg är att 

definitionen av glesbygd inte följer någon universell formel. Det finns en mängd olika 

definitioner för begreppet och i folkmun har glesbygden lika många innebörder som det finns 

människor att uttala ordet. Det är ingalunda så att glesbygden en gång för alla kan mätas, 

avgränsas och betraktas som en isolerad enhet. Som Glesbygdsverket (2008a) poängterar bör 

syftet med avgränsningen vara styrande för den definition som väljs.  

Enligt Glesbygdsverket (2008a) är definitioner av glesbygdsområden vanligen av administrativ 

karaktär, där gränsdragningar som t.ex. kommungräns eller länsgräns tillåts styra. Vidare kan 

människor i vardaglig bemärkelse definiera glesbygden på olika sätt beroende på vilka 

associationer som görs. Två aspekter som författarna menar ryms i det komplexa begreppet 

glesbygd är den fysiska miljön och de glesa strukturerna. En indelning kan därför ske utifrån de 

olika förhållanden som präglar områden ifråga om tillgänglighet, service, infrastruktur mm såväl 

som den fysiska miljön med sina byggnader och naturlandskap. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010) har sedan 2011 en kommungruppsindelning baserat på 

flera olika variabler rörande folkmängd, tätortsgrad, vilken typ av produktion som finns mm. 

Enligt denna indelning definieras glesbygdskommuner som ”kommuner med en tätortsgrad 

understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. På så sätt tas hänsyn 

både till kommunens tätortsgrad och till dess yta.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010, s. 

32). Denna definition och indelning medför att tjugo av landets kommuner klassificeras som 

glesbygdskommuner, varav sex av dessa tillhör Västerbotten.  
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Men glesbygden innefattar väl mer än bara prickar och streck på en karta? En glest befolkad 

kommun kan bestå av såväl tät bebyggelse i form av små byar och tätorter, som glesa 

landsbygdsområden med renbetesmarker och skogsskiften. Detta innebär dock inte att de aktörer 

som är verksamma i dessa områden inte påverkas av samma förutsättningar. Jag tar fäste på de 

två begreppen beskrivna ovan; fysisk miljö och glesa strukturer. Framförallt glesheten, då jag 

menar att det belyser det centrala i glesbygdskontexten för denna studie. Eftersom studien 

undersöker småföretagens förhållningssätt givet de förutsättningar som glesbygdskontexten 

medför, är det inte minst de glesa strukturerna, men även bebyggelsen, som står i fokus. I denna 

studie väljer jag att betrakta glesbygden som: 

Områden där både mindre byar och tätorter kan rymmas och där glesa strukturer i form av 

tillgänglighet mm. skapar särskilda förutsättningar för aktörerna som verkar däri.  

Med de beskrivningar som gjorts ovan av olika aktörer och strukturer blir det tydligt att 

småföretagens situation i glesbygdskontexten är en högst aktuell och relevant fråga för dagens 

sociologer. Hur ska denna kategori av organisationer förhålla sig till frågan om att locka till sig 

och behålla kompetens, när rätt kompetens kanske är bosatt sju, åtta mil bort i fyra olika 

väderstreck? Vad får denna samhällsstruktur för implikationer för hur människorna i mindre 

företag tänker och agerar? Dessa frågor är aktuella ur flera perspektiv och gör anspråk på ett 

tvärvetenskapligt grepp. Då denna studie har sin utgångspunkt i en sociologisk tradition är det på 

tiden att beskriva det ramverk som studien stöttar sig mot. 

Sociologiskt ramverk 
Avsikten är här att motivera varför studien är intressant ur ett sociologiskt perspektiv, samt hur 

dessa sociologiska teorier kan hjälpa oss att förstå det studerade. Inom sociologin studeras sådant 

som berör det sociala livet, såsom samhällsstrukturer, sociala fenomen, mönster och sammanhang 

(Lindgren, 2007). Traditionellt sett har de tongivande namnen inom sociologisk forskning 

förespråkat olika sätt att betrakta samhället och det som sker däri. Två huvuddrag kan skönjas 

som delar in sociologisk teori i två läger. Den ena gruppen förespråkar ett strukturperspektiv där 

samhället betraktas som en sammanhållen enhet, medan aktörsperspektivet utgår från en aktivt 

handlande individ (Kaspersen, 2007). Den omtvistade huvudfrågan är ytterst huruvida vi 

människor är styrda av strukturer i samhället eller fritt handlande varelser. Denna spänning 
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mellan strukturperspektivet och aktörsperspektivet är en intressant referensram givet den 

forskningsfråga som är under luppen i denna studie. Studien ska nämligen undersöka relationen 

mellan strukturen glesbygdskontext och aktörernas (småföretagarnas) förhållningssätt inför att 

förse verksamheten med rätt kompetens.  

För att åstadkomma en ännu mer nyanserad och djuplodad analys kan Anthony Giddens (1984) 

struktureringsteori tas i bruk. Giddens (1984) menar att dessa två motpoler till perspektiv måste 

sammanföras då de påverkar och påverkas av varandra. Forskaren hävdar att strukturen både är 

ett medel för aktörens handlande och ett resultat av handlandet genom reproduktion, vilket han 

benämner strukturdualitet, eller med hans egna ord ”the duality of structure” (Giddens, 1984, s. 

25). Denna reproduktion av strukturen är inte alltid medveten och avsiktlig. Det finns en 

betydelsefull skillnad mellan intentionellt handlande och de oavsiktliga konsekvenser som följer 

av ett icke-intentionellt handlande. Författaren gör således en distinktion mellan begreppen avsikt 

och handling, vilket han även illustrerar med ett exempel om etnisk segregation. Avsikten och 

viljan att bo nära sina jämlikar och inte befinna sig i minoritet, gör att samhället på sikt blir mer 

segregerat. Detta utfall av handlandet var dock inte aktörernas ursprungliga intention. Giddens 

(1984) exempel med segregationen blir då med denna förklaringsmodell allas och ingens verkan.  

Giddens (1984) framhåller att strukturen ska förstås som något som begränsar men också 

möjliggör aktörernas handlande. Jag inspireras av detta i min undersökning och jag blir nyfiken 

på hur småföretagen resonerar kring sina möjligheter och hinder i verksamheten, kopplat till de 

premisser som råder. I detta sammanhang betraktas arbetsgivaren som aktören och strukturen 

förstås här som de omgivande förutsättningarna som råder givet den glesbygdskontext som 

företagen verkar i. Detta kan vara såväl normer och förväntningar som fysiska eller geografiska 

aspekter, ekonomiska aspekter eller andra tänkbara förutsättningar. Med avstamp i denna 

genomgång av tidigare forskning och klassisk teori ska jag nu beskriva hur jag gått tillväga i 

undersökningen.  

Metod 
I detta kapitel behandlas inledningsvis de metodologiska övervägandena kring studiens design 

och upplägg. Därefter följer en redogörelse över tillvägagångssättet under studien, från 
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problemformulering till färdig rapport. Vidare följer även en framställning kring de etiska 

aspekterna av studien samt frågor kring studiens kvalitet.  

En induktiv ansats 
I denna studie förvärvas empirin genom kvalitativa intervjuer, vilket behandlas mer nedan. 

Studien har en i huvudsak induktiv ansats, vilket innebär att de empiriska observationerna ligger 

till grund för studiens slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015). En strikt induktiv ansats är sällan 

möjlig, då forskaren är en människa med förutfattade meningar, åsikter och uppfattningar. Därför 

krävs medvetenhet och reflexivitet kring dessa faktorer. Vidare krävs för arbetets kvalitets skull 

en förförståelse inom det aktuella området innan studien genomförs empiriskt. En förutsättning 

för att verkligen kunna tränga in på djupet och skapa förståelse genom intervjuer, är enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) att forskaren skaffar sig goda förkunskaper inom det studerade området. 

Forskaren måste helt enkelt ha en chans att veta vad det talas om och vilka frågor som ska ställas. 

Jag betraktar därför mig själv och mina erfarenheter och förkunskaper som ett viktigt redskap och 

en styrka i sammanhanget.  

En växande förförståelse 
Den forskningsgenomgång som beskrivs ovan har stärkt mina förkunskaper och gett mig en 

djupare förståelse av sammanhanget som informanterna verkar i. De inledande veckorna av 

projektet ägnades åt en gedigen litteratursökning och inläsning på de olika relevanta områdena. 

Vidare ägnades tiden initialt åt att formulera en så specifik syftesformulering som möjligt, för att 

verkligen komma åt kärnan i det som studeras, utan att för den skull vara alltför snäv och 

stelbent. För att åstadkomma detta skedde litteratursökning och inläsning parallellt med 

syftesformuleringen. När syftet formulerats skedde en mer inriktad litteratursökning där jag 

granskade specifik forskning kring den speciella kontext och problemställning som är för handen 

i denna studie.  

Allt eftersom min förförståelse växte uppkom nya frågor och perspektiv för att betrakta det 

studerade. Inför datainsamlingen läste jag även in mig på de olika företagens verksamheter, där 

jag saknade god kännedom. De flesta informanterna var mer eller mindre kända för mig sedan 

tidigare och jag hade därför en initialt god förståelse för de flesta verksamheter som undersöktes. 
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Urval 
De informanter som ingår i undersökningen är sju företagsledare för olika småföretag, enligt 

definition ovan, verksamma i Västerbottens glesbygd enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

(2010) kommungruppsindelning. Företagen tillhör olika branscher och näringsgrenar med olika 

typer av daglig verksamhet. Informanterna tillhör transportbranschen, byggbranschen, 

tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin, eltekniksbranschen samt övrig förpackningsindustri 

inom träindustri. Dessa olika branscher har, som framgår av forskningsgenomgången ovan, 

förväntat stora rekryteringsbehov med såväl pensionsavgångar som ökad sysselsättningstillväxt 

att vänta. Alla småföretag har således att hantera en föränderlig arbetsmarknad och deras 

förutsättningar bedöms därför vara likvärdiga.  

Med hänsyn till studiens syfte har urvalet av informanter skett genom vad Bryman (2011) 

benämner målstyrt urval på flera nivåer. Inledningsvis skapade jag en överblick över länets 

glesbygdskommuner och de småföretag som är verksamma däri, genom att söka i respektive 

kommuns företags- eller näringslivsregister. I dessa register kunde jag hämta information kring 

företagens personalstyrka och omsättning baserat på senaste bokslut. Utifrån denna information 

konstruerade jag en lista över de företag som kan klassificeras som småföretag. Här skedde 

således det första urvalet. Listan med tänkbara informanter begränsades sedan till att omfatta 

endast en kommun där premisserna för de olika företagen är någorlunda likvärdiga. Detta var 

andra nivåns urval. De företag som tillhör olika större koncerner eller som har franchiseavtal 

valdes bort från urvalsgruppen. Slutligen valde jag att kontakta ägarna inom de återstående 

företagen, vilket innebär att urvalet således gjordes på tre nivåer. Ägarna kontaktades för intervju 

och samtliga som kontaktades valde även att delta i studien.  

Studien avser undersöka småföretagens olika förhållningssätt ur ett arbetsgivarperspektiv, vilket 

innebär att det är ledningens synvinkel som efterfrågas. Detta görs av flera orsaker. Först och 

främst syftar studien till att förstå hur småföretagare resonerar kring strategiska frågor och 

ledningen antas därför vara den mest lämpade informationskällan. Eftersom det handlar om 

småföretag är det troligt att ledningen har en helhetssyn på branschens speciella förutsättningar 

och även en stor insyn i de strategier som tas i bruk för att säkerställa att rätt kompetens finns. 

Vidare är det intressant med tanke på den sociologiska utgångspunkten och analysen av 

samspelet mellan aktör och struktur, då arbetsgivaren i det här fallet representerar aktören. En av 
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informanterna är även styrelsemedlem i en lokal företagarorganisation. Informanten uttryckte en 

osäkerhet kring om frågorna skulle besvaras ur ett företagsledningsperspektiv eller ur ett 

styrelseperspektiv. Denna informant intervjuades därför i två avseenden; en gång som 

företagsledare och en gång som representant för flera företagsledare. Den sistnämnda intervjun 

gav data kring förhållandet mellan kommunen och dess företag. Detta förstärkte och bekräftade 

den bild som redan givits av resterande informanter.   

Datainsamling 
Denna studie är av kvalitativ karaktär, vilket postuleras redan i syftesformuleringen genom 

begreppet förståelse. Studien ämnar skapa förståelse kring hur en viss kategori av organisationer 

resonerar i förhållande till en specifik fråga.  För att åstadkomma en sådan förståelse krävs att 

informanterna ges stort utrymme för att uttrycka sina uppfattningar utan att vägledas av 

förutbestämda svar eller förväntningar. Vidare krävs att jag som forskare antar ett tolkande 

förhållningssätt, då det är tolkningen som särskiljer den kvalitativa forskningen, vilket även 

Magnusson och Marecek (2015) understryker. Av denna anledning är kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer är en väl lämpad datainsamlingsmetod. 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide enligt Brymans (2011) beskrivning, med fyra 

olika tematiska huvudområden; företagens kompetensbehov, deras förhållningssätt till att locka 

till sig rätt kompetens, företagens förhållningssätt till att behålla rätt kompetens samt deras 

förhållande till sin omgivning och närmiljö (se bilaga 1). Under respektive tema fanns flertalet 

frågor specificerade som hjälp för mig under själva intervjuerna. Det inledande området om 

kompetensbehov syftade till att sätta informanternas berättelser i ett sammanhang och skapa en 

bättre förförståelse för deras specifika förutsättningar. Resterande områden har direkt koppling 

till studiens frågeställningar. För att säkerställa att intervjufrågorna kunde hjälpa till att besvara 

studiens syfte gjordes en operationalisering där vardera frågeställning (samt frågan om företagens 

kompetensbehov) kopplades till de olika intervjufrågorna (se bilaga 2). Inför intervjuerna fanns 

dock ett behov av att testa de frågor som skulle ställas. Av denna anledning genomfördes en 

pilotintervju, vilket beskrivs mer i avsnittet nedan. 
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Pilotintervju 
Innan det blev dags att genomföra intervjuerna hölls en pilotintervju med ett för studien relevant 

företag. Detta gjordes för att pröva de på förhand formulerade frågorna i skarpt läge och på så sätt 

få en möjlighet att ändra på frågor eller upplägg. Pilotintervjun blev således ett verktyg för att öka 

studiens tillförlitlighet. Företaget som deltog är verksamt i samma glesbygdskontext som 

resterande informanter. Detta företag är dock ett mikroföretag med färre än 10 årsarbetskrafter, 

där ytterligare timanställd arbetskraft nyttjas om behovet uppstår. Företaget har tillräckligt många 

anställda för att anses relevant för studien. Vidare är de förutsättningar som råder desamma som 

för studiens informanter. 

Pilotintervjun genomfördes med ägaren av företaget på dennes arbetsplats. Intervjun spelades in 

med diktafon men transkriberades inte då datan inte skulle analyseras. Inför intervjun upplyste 

jag informanten om studiens syfte, informantens egen roll, konfidentialitetsaspekten samt att 

denne styr över sitt deltagande och när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. En 

intervjuguide (se bilaga 3) hade upprättats med ett fyra huvudområden och tillhörande frågor. 

Syftet med denna pilotintervju var framför allt att pröva hur väl dessa frågor kunde generera för 

studien relevanta data. 

Intervjun bedrevs med ett semistrukturerat förhållningssätt för att ge informanten möjlighet att 

uttrycka sig fritt kring frågorna. Jag strävade efter att alla huvudområden skulle beröras och att de 

flesta frågorna skulle ställas så som de formulerats just för att testa dem i skarpt läge. Min 

ambition var att låta intervjusamtalet få karaktären av dialog och samförståelse där både 

intervjuare och informant tillsammans skapar kunskap. Jag upplever även att intervjun blev ett 

förtroligt samtal med meningsfullt utbyte. Informanten gavs stor plats i samtalet och min roll i 

detta blev att navigera mellan problemområdena och ställa uppföljande frågor. 

Efter att intervjun hade genomförts fick jag omedelbar feedback av informanten, som uttryckte 

att de olika huvudområdena var bra, även om frågorna ibland var svåra att besvara. Jag tog med 

mig denna respons inför revideringen av intervjuguiden. Revideringen bestod i att ett fåtal frågor 

omformulerades och att några snarlika frågor fördes samman till en fråga. Pilotstudien bekräftade 

dock på många sätt att intervjuguiden tjänar sitt syfte. Hur datainsamlingen sedan gick till 

redogörs i nedanstående avsnitt. 
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Kvalitativa intervjuer i skarpt läge 
Efter att pilotintervjun och revideringen av intervjuguiden hade genomförts var det dags att 

bedriva intervjuerna i skarpt läge. De utvalda informanterna kontaktades inledningsvis per 

telefon, där de fick kort information om studien och en förfrågan om de önskade delta i en 

intervju. Sedan skickades ett kort mail eller sms till respektive informant där dag, tid och plats för 

intervjun bekräftades. Informanterna fick själva föreslå datum och tidpunkt för intervjun och jag 

rättade mig så långt som möjligt efter deras önskemål.  

Intervjuerna genomfördes individuellt på informanternas olika arbetsplatser förutom en intervju 

som hölls hemma hos mig. Detta gjordes av praktiska skäl då informanten, som är chaufför, hade 

möjlighet att stanna till hos mig på väg till ett uppdrag. Intervjuerna spelades in med diktafon för 

att underlätta senare analys. Under en av intervjuerna kom det fram att informanten är 

styrelsemedlem i en lokal förening för samverkan mellan företagare. Med denna vetskap 

beslutade vi att hålla ytterligare en kort intervju efter att den första avslutats. Detta gjordes för att 

informanten skulle kunna tala i egenskap av företagsledare i den första intervju, och i egenskap 

av styrelsemedlem och företrädare för andra företagare i den efterföljande intervjun. Denna 

intervju gav data om hur företagen i kommunen samverkar kring kompetensförsörjningsfrågor 

och hur relationen mellan kommun och företag uppfattas. Datan inkluderades även i analysen, då 

den gav en övergripande bild av relationen mellan företagen på orten och företagskommunen.  

Att undvika fallgropar 
För kvalitativa studier finns vissa fallgropar som man bör undvika som forskare. Några av dessa 

fallgropar beskrivs i en artikel av Easton, Fry McComish & Greenberg (2000). Genom att arbeta 

proaktivt för att säkerställa en god datainsamling, kan studiens trovärdighet öka. Den första 

fallgropen kan vara att utrustningen fallerar, genom exempelvis brist på ström. Den andra faktorn 

som kan påverka intervjuförfarandet är den omgivande miljön. En stressfri, lugn och tyst 

omgivning ger goda möjligheter för att senare kunna lyssna och transkribera med stor precision. 

Den tredje fallgropen är enligt författarna att transkriptionen brister i något avseende. Det kan 

handla om att det sagda ordet missuppfattas eller att jargonger bäddar för missförstånd och 

otydlighet i transkriptionerna. Här menar författarna att den som genomför intervjun även bör 

genomföra transkriberingen, för att undvika sådana missförstånd. 
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Det finns som synes olika faktorer som forskaren bör vara särskilt observant på i det praktiska 

arbetet med datainsamlingen. Inför intervjuerna var jag därför noga med att kontrollera att det 

fanns en ostörd plats där vi kunde hålla intervjuerna. Vidare försäkrade jag mig inför varje 

intervju om att inspelningsanordningen fungerade korrekt. 

Kvalitativ innehållsanalys 
Analysmetoden för denna studie följer till stor grad det förfarande som är brukligt inom kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats, så som det beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008). Den beskrivs som en metod som fokuserar på tolkning och där förståelsen för kontexten 

spelar en viktig roll. Här avses både en förståelse för informanternas liv och förutsättningar samt 

en förståelse för den analyserade texten som helhet. Ett textavsnitt kan således inte analyseras 

taget ur sitt sammanhang, utan måste förstås i förhållande till den text som kommer före och 

efter. Denna hänsyn till sammanhanget tilltalade mig inför valet av analysmetod, då kontexten är 

en central aspekt i denna studie. Att metoden dessutom fokuserar på tolkning är lämpligt med 

tanke studiens strävan efter att skapa förståelse kring hur människor (småföretagare) förhåller sig 

till olika frågor. 

Precis som ovanstående författare poängterar är det viktigt att beakta helheten och sammanhanget 

i analysarbetet. För att undvika att fragmentisera datan, vilket är en risk vid kodning, inspirerades 

jag även av den narrativa traditionen genom att fokusera på helheten och sammanhanget 

(Bryman, 2011). Jag tog stor hänsyn till kontexten och betraktade meningsenheterna i sitt 

sammanhang. Min ambition var att göra datan rättvisa genom att inte betrakta beståndsdelarna 

lösryckta ur sitt sammanhang. Jag valde istället ut meningsbärande enheter som i de flesta fall 

skulle kunna stå för sig själva och vara begripliga. Vidare betraktade jag mig själv som 

medskapare av intervjuerna och jag kunde därför även kunde inkludera mina frågor och 

kommentarer i de utvalda meningsenheterna. Allt för att öka kopplingen till kontexten. 

Analysen inleddes i själva verket redan i transkriberingsstadiet. Även om transkriberingen kan 

anses vara en monoton syssla är det i själva verket en tolkande process, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) poängterar. Min roll i detta blev att översätta eventuella talspråkliga uttryck 

eller dialektala variationer till begripligt skriftspråk utan att innebörden gick förlorad. Här blev 

min förförståelse av kontexten en styrka snarare än en risk för arbetets tillförlitlighet.  
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Efter att samtliga intervjuer transkriberats påbörjades kodningsprocessen. Här betraktade jag 

varje intervjutext som en analysenhet. Jag läste igenom intervjutranskriptionerna och markerade 

med penna och papper de stycken jag fann var meningsbärande enheter. Jag kondenserade dessa 

till kortare formuleringar, i marginalen av transkriptionerna, utan att budskapet förvrängdes. 

Sedan skapade jag en analystabell för vardera analysenhet (för exempel, se bilaga 4) i ett 

ordbehandlingsprogram där jag förde in alla meningsenheter och kondenserade meningsenheter. 

När detta underlag var färdigt påbörjade jag kodningen av de kondenserade meningsenheterna i 

dokumentet. Koderna skapades med stor hänsyn till empirin, dvs. informanternas egna uttryck 

användes i stor utsträckning. Jag tog även stor hänsyn till sammanhanget i skapandet av koderna. 

Parallellt med kodningsprocessen påbörjades utformningen av underkategorier och kategorier. En 

del meningsenheter var ”större” än andra och således rikare på information, och jag kunde därför 

skapa flera koder för respektive meningsenhet. Dessa koder samlades sedan under en 

underkategori som sammanfattade innehållet i koderna. Även i detta led höll jag mig nära 

empirin. Underkategorierna grupperades sedan under kategorier som innebar att ytterligare en 

abstraktionsnivå tillfördes. Vid namngivning av kategorierna använde jag något mer teoretiska 

begrepp och uttryck för att markera att detta var en högre abstraktionsnivå med högre grad av 

teoretisk tolkning än tidigare kodning. Här gjorde jag således en viss tolkning av deras uttalanden 

genom att sammanföra olika uttalanden som jag ansåg hörde ihop. När analysenheterna hade 

behandlats var för sig skapade jag slutligen ett gemensamt dokument (se bilaga 5) där jag förde in 

alla koder, underkategorier, kategorier och teman för att åstadkomma en överblick över 

materialet. Under analysens gång sammanfördes vissa kategorier eller underkategorier med 

varandra och döptes om, allt eftersom datan sorterades. Så småningom växte en bild fram av 

kategorier som hörde samman på något sätt. Dessa sammanfördes under övergripande teman, 

som speglade innehållet och det centrala budskapet i kategorier, underkategorier och koder. Detta 

innebar ytterligare en abstraktionsnivå, där jag som forskare tolkade de underliggande budskap 

som vuxit fram under processen.  

När kategoriseringen och tematiseringen var färdig gick jag igenom materialet en gång till. Vissa 

kategorier fördes in som underkategorier under andra kategorier, då innehållet var närbesläktat. 

Exempelvis fördes kategorin ”Lokala samarbeten” in som underkategori under ”Lokal 

förankring”. Jag strävade efter att skapa kategorier som var distinkta och som inte kunde 
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förväxlas med andra kategorier p.g.a. likartat innehåll. Alla abstraktionsnivåer; kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier, kategorier och teman fanns nu samlade i dokumentet. 

Analysprocessen löpte i egentlig mening längs med hela projektet. Närhelst nya tankar och idéer 

dök upp antecknades dessa i en forskningsdagbok. Denna dagbok har sedan fungerat som 

minneshjälp och stöd för att hålla ordning på tankarna i bearbetningen av den rika och komplexa 

datan.  

Etiska aspekter 
Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna enligt Vetenskapsrådets etiska principer 

för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det första informationskravet innebär att deltagarna ska 

informeras om studiens syfte och deras egen roll i studien. Vidare ska deltagarna ges information 

om att de när som helst kan avbryta studien och att deltagandet är frivilligt. Detta krav beaktades 

såväl inför som under själva intervjuerna då informanterna fick ta del av informationen.  

Det andra kravet som Vetenskapsrådet (2002) skriver fram är samtyckeskravet, som går ut på att 

deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta, att de själva ska styra över villkoren för deras 

deltagande och att de när som helst ska kunna dra sig ur utan repressalier eller 

övertalningsförsök. Detta krav beaktades inför intervjuerna när samtycke inväntades, men även i 

inledningen av vardera intervju då deltagarna informerades om detta. Under hela processen 

strävade jag efter att tillmötesgå informanterna, genom att exempelvis låta informanterna styra 

vid val av tid och plats för intervjun. Jag lät även informanterna ta stor plats under intervjuerna 

genom att följa upp områden som de verkade särskilt angelägna att prata om. Jag arbetade därför 

mycket med uppföljande frågor och vi grävde tillsammans vidare inom de områden som 

informanterna tog upp så till vida att de var relevanta för undersökningen.   

Vetenskapsrådets (2002) tredje krav går ut på att säkerställa deltagarnas integritet genom att 

uppgifter ska handhas på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Då 

informanterna delger information i förtroende är det viktigt att värna om deras integritet. I denna 

studie är situationen dock något komplicerad. I glesbygdskommunernas näringsliv är det inte fler 

människor verksamma än att de flesta känner till varandra i respektive kommuner. Med syfte att 

komma åt tillräckligt många och tillräckligt lämpliga informanter i urvalsgruppen har jag dragit 
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nytta av mina personliga kontakter och bekantskaper. De flesta informanter var kända för mig 

sedan tidigare och urvalet skedde med vetskap om detta.  

Den prekära situation som kan uppstå då forskaren är känd för de inblandade och vice versa 

uppvägs enligt mitt omdöme av den goda insikt och förförståelse som finns om företagens 

situation. Här sätter jag även tilltro till min egen integritet och känsla för sammanhanget. 

Intervjuerna kan tänkas leda till att jag får information om personer som är bekanta för mig. I 

sådana lägen är det viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och särskilja den privata 

personen från rollen som forskare. Konfidentialiteten är således en aspekt som jag arbetat aktivt 

med och som genomsyrar arbetet. Det är dock ingen okomplicerad fråga, vilket behandlas vidare 

i diskussionsavsnittet nedan.  

Det fjärde och sista kravet från Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet, vilket innebär att 

uppgifter som rör deltagare i studien inte får lämnas ut till tredje part. Detta beaktades i 

inledningen av intervjuerna när jag berättade om de olika etiska aspekterna.  

Hänsynen till de etiska aspekterna har genomsyrat hela forskningsprocessen. Redan i 

transkriberingsstadiet avidentifierades datan genom att inga namn på orter, samarbetspartners, 

kunder eller anställda skrevs ut. De inspelade intervjuerna, transkriptionerna och 

analysdokumenten har förvarats på ett sätt som förhindrar otillbörlig tillgång av data.  

Vidare är det av stor vikt att överlägga de etiska implikationerna gällande de följder studien kan 

få. Själva forskningsämnet som sådant är inte av känslig karaktär på så vis att det krävs intima 

och avslöjande data för att besvara forskningsfrågan. Det är föga troligt att informanterna 

upplever intervjufrågorna omvälvande på något negativt sätt. Det är dock möjligt att de anser att 

deras kompetensförsörjningsstrategier är ett konkurrensverktyg som ska hållas hemligt. Det kan 

även tänkas att informanterna över huvud taget inte har reflekterat över de frågor som ställs. I 

sådana fall kan intervjuerna leda till att de börjar tänka i nya banor och reflektera över dessa 

frågor. Detta vore ur ett perspektiv en gynnsam effekt, om det kan bistå företagen deras 

kompetensförsörjning. Ur ett annat perspektiv kan dock tänkas att företagen genom detta 

avslöjande kan finna brister som de inte varit medvetna om. Det kan röra upp oanade känslor 

eller insikter som inte alltid är bekväma och önskvärda. Vad studien genererat i form av 

empiriska resultat behandlas i följande avsnitt.   
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Resultat 
Detta är en kvalitativ studie med induktiv ansats och de empiriska fynden ligger således till grund 

för resultatframställningen. Resultaten är ordnade utifrån sex övergripande teman; Ömsesidigt 

beroende i glesbygden, det familjära, strategisk medvetenhet, missmatchad, de svikande 

strukturerna samt att göra lemonad av citroner. Resultaten preciseras ytterligare genom att de 

koder, underkategorier och kategorier som bygger upp respektive tema exemplifieras och 

beskrivs under respektive rubrik. För en överskådlig bild av resultatets teman och kategorier, se 

bilaga 6. Vidare presenteras även åskådliggörande citat ur intervjutranskriptionerna i detta avsnitt 

för att förstärka och exemplifiera budskapen.  

Ömsesidigt beroende i glesbygden 
Det ömsesidiga beroendet är talande för de empiriska fynden och något som genomgående 

beskriver informanternas vardagsverklighet. En viktig aspekt är den lokala förankring som 

genomsyrar detta beroendeförhållande. Lokala samarbetspartners, lokala kunder, lokal sponsring 

och lokal rekrytering är några av de förhållanden som råder mellan företagen och deras närmiljö. 

Citatet nedan speglar denna lokala anknytning. 

”Jag tror mycket på det faktiskt. Kunna synas så, sen är det ju mycket, vi försöker väl… synas på 

olika sätt i form av lokal sponsring också och… sånt för att kunna… både ge tillbaks och att folk 

har ögon och vet att vi finns.” (Informant 1) 

Informanterna uttryckte även detta ömsesidiga beroende då de kallade omgivande företag för 

kollegor istället för konkurrenter. Informanterna lånar maskiner, verktyg och även personal 

mellan varandra. De lånar av andra mindre företag på orten eller i närliggande orter och det råder 

ett ömsesidigt beroende som främjar lokala samarbeten. Citatet nedan är hämtat ur ett 

sammanhang där informanten beskrev att de istället för att använda bemanningsföretag löser 

tillfällig arbetskraftsbrist genom att låna personal av andra lokala företag. Citatet åskådliggör det 

samarbetsvilliga klimatet och det beroendeförhållande som råder.  

”Utan det är ju ofta… man har ju, man har ju kollegor eller andra firmor, vi har ju några vi 

samarbetar med. Man lånar in varandra och hjälper varandra. Det har ju hänt, det händer ju titt 

som tätt.” (Informant 4) 
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Denna ”grannsämja” är talande för informanternas verklighet och något som genomsyrar deras 

verksamheter. Flera informanter uttrycker en ambition om att ta tillvara på varandra och hjälpa 

varandra, vilket exemplifieras i citatet nedan.  

”Ja vi, ser ju inte varann som konkurrenter utan mer som kollegor då. Så vi försöker hjälpas åt 

och det tror jag man måste göra. Annars blir det… annars blir det jobbigt tror jag.”     

(Informant 7) 

Som citatet ovan belyser finns ett gott samarbetsklimat mellan företagarna i den studerade 

glesbygdskontexten. Ytterligare en kategori som växte fram under analysprocessen handlar om 

glesbygdens positiva attribut. Denna kategori handlar om hur informanterna ser fördelar med den 

lokala kontexten. En av dessa fördelar är att personalen är mer engagerad och mån om företagets 

överlevnad, vilket exemplifieras med nedanstående citat.  

”… vi har väldigt bra personal, bra… känsla och de är intresserade och det… tror jag är en 

fördel när du håller till på glesbygd, att du… de jobb som finns är du ju mån om att de finns… så 

du verkligen, du ger verkligen allt.” (Informant 1) 

Citatet ovan illustrerar den uppfattning som finns om att glesbygden har fördelar jämfört med 

stadsmiljön, här i form av ett starkt engagemang hos personalen. En annan aspekt av 

beroendeförhållandet som beskrivs här är den samverkan som sker på såväl branschnivå som på 

den lokala marknaden. Citatet nedan beskriver hur samverkan på olika nivåer ger möjligheter till 

påverkan.  

”Ett annat sammanhang som jag också försöker jobba i det är ju i våran bransch om man säger 

lite större, regionalt men också nationellt. Att påverka på, på det planet för där är ju också 

väldigt mycket… inriktning. Så det är intressant att vara med i de sammanhangen.”      

(Informant 6) 

Som citatet ovan belyser sker samverkan på flera olika nivåer. Såväl lokal samverkan som 

branschmässig sådan förekommer bland företagen. Sammanfattningsvis är informanternas 

förhållande till den omgivande kontexten präglade av ett ömsesidigt beroende mellan olika 

aktörer, samverkan med andra på olika nivåer samt en påtaglig lokal förankring. Informanterna 

ser även fördelar med att verka i glesbygd jämfört med i stad. I följande avsnitt presenteras de 
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fynd som handlar om det familjära som genomsyrar olika kompetensförsörjningsprocesser i 

företagen.  

Det familjära 
Det familjära temat rymmer flera olika aspekter av en familjär atmosfär. Några illustrativa 

exempel är den goda andan, att folk stannar kvar, de informella rekryteringsvägarna som nyttjas, 

det goda anseendet, vikten av personlig kompetens och den passiva rekryteringsstrategin. Ett 

utmärkande drag för de småföretag som undersöks är att personalomsättningen är oerhört låg, 

nästintill obefintlig. Det är heller inga stora pensionsavgångar i sikte för något av företagen, utan 

de har en stabil personalstyrka som stannar kvar. Trogen, lång tjänst tycks vara ledorden. De två 

citaten nedan exemplifierar denna tendens.  

”Ja, om man säger, vi har, vi har ju jättemånga som har jobbat länge länge länge, så vi har ju, 

otroligt låg personalomsättning … ” (Informant 6) 

”Varför de slutar är ju oftast att de går i pension eller dör.” (Informant 5) 

Som framgår av ovanstående citat blir personalen kvar i sin tjänst under lång tid. En av 

informanterna uttryckte att detta kanske berodde på den goda trivseln. En god anda och ett 

trivsamt, öppet klimat är något som genomsyrar verksamheterna. Ord och uttryck som 

familjekänsla, högt i tak, god stämning och delaktighet är återkommande i informanternas 

berättelser. Det finns en samhörighet inom företagen och en kamratanda som innebär att man 

ställer upp för varandra. Citatet nedan illustrerar denna anda.  

”Nä men vi är ju, det blir, vi är ju som… i alla fall jag är ju väldigt mycket ute på byggena och… 

man är ju som kompis med alla och det är ju som… det är aldrig nå problem om de behöver låna 

material eller, maskiner och grejer och så här och en del håller på hemma och… såna där grejer, 

det har ju varit, så vi är ju… vi har väldigt öppen och… hjärtlig dialog så.” (Informant 4) 

Som citatet ovan antyder råder en god stämning på företagen och utöver detta uttrycker flera 

företag även att de har ett gott anseende. Informanterna berättar om att människor har en positiv 

bild av dem som arbetsgivare och arbetsplats. Vidare menar de att det är viktigt att bibehålla detta 

goda rykte, att visa upp ett gott ansikte utåt och att synas som arbetsgivare. Citatet nedan är taget 
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ur ett sammanhang där informanten berättar om vad de kan göra för att påverka sin närmiljö och 

för att underlätta sitt företagande.  

”Men för våran egen del annars så är det nog… utan det är ju att vara den här… försöka vara så 

bra arbetsgivare som möjligt… så att man… bibehåller och får det här ryktet helt enkelt, 

synas…” (Informant 1) 

Citatet ovan visar hur arbetsgivarna arbetar med sitt goda rykte för att underlätta företagandet. 

Följande citat illustrerar vikten av det goda anseendet gentemot kunder och andra. Att visa upp 

ett gott ansikte utåt är viktigt, vilket ställer krav på medarbetarnas omdöme och uppträdande.  

”Och så ska de väl ha ett gott omdöme och… försöka göra sitt bästa. Och det gäller ju samma 

sak med, med lastbilssidan där också, det är ju… det är som vårat ansikte utåt när det kommer en 

lastbilschaufför och ska lämna av paket.” (Informant 7) 

Liksom det goda omdömet som nämns i citatet ovan, är andra personliga kompetenser av stor 

vikt för företagen. Informanterna uttrycker en uppfattning om att de personliga kompetenserna är 

av största vikt, sedan kan personen tillägna sig de yrkesmässiga kompetenser som behövs 

efterhand. Social kompetens, vilja att lära, engagemang och intresse väger tungt när företagen ska 

åta sig en ny medarbetare.  

Ytterligare en aspekt av det familjära temat är de informella rekryteringsvägar som används. Det 

gångbara är att använda sina personliga kontakter eller kontakter inom branschen, alternativt att 

medarbetare rekommenderar någon lämplig person. De som anställs är i många fall kända för 

företagen på något sätt. Det kan vara familjemedlemmar, bekanta eller andra lokala förmågor 

som på något sätt är kända sedan tidigare. Handplockad personal anses ge bättre resultat än att gå 

via Arbetsförmedlingen. Informella rekryteringsvägar är således ett genomgående drag hos 

företagen, vilket åskådliggörs med två citat nedan. 

”Ja, det är ju folk som man känner. Det är ju så .... men man har ju känt dem, sen tidigare oftast. 

Eller vetat vilka de har varit. Så det är ju bara, egentligen bara folk som bor här omkring. Eller 

som släkt eller… på nåt vis bekant.” (Informant 5) 

”Vi har försökt annonsera nå gånger men det känns som att det är inte rätt väg att gå.” 

(Informant 6) 
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De båda citaten ovan antyder att rekryteringsförfarandet sker på ett informellt plan. En annan 

närliggande aspekt av det familjära temat är att företagen brukar passiva rekryteringsstrategier. 

De förlitar sig på att folk ska hitta dem och gör sällan något aktivt för att få människor att söka 

sig till dem. Informanterna blir uppringda och kontaktade av människor som vill arbeta och 

därför behövs ingen aktiv sökning. Citatet nedan illustrerar detta. 

”Jag vet inte om vi gör nåt speciellt utan det… det ringer ju ganska mycket folk och frågar efter 

jobb och så här. De gånger vi behöver hjälp alltså mer chaufförer då har vi i regel sparat alltså 

såna här då som har ringt, som man har kvar då som i en bank då. Och sen kan man gallra ut de 

man tro man, jobbar bra.” (Informant 7) 

Som citatet ovan illustrerar uttrycker informanterna att det är många som söker jobb spontant och 

att de därför inte behöver söka aktivt efter ny personal. Det finns således ett passivt 

förhållningssätt till rekrytering bland företagen. Sammanfattningsvis är det familjära temat 

präglat av en god anda, ett gott rykte och att personalen stannar kvar. Den personliga 

kompetensen är av stor vikt när en nyanställning ska ske och de som anställs är i regel kända 

sedan tidigare. Det är informella rekryteringsvägar som används och de har ett passivt 

förhållningssätt till rekrytering. Trots närvaron av passiva strategier finns även en strategisk 

medvetenhet bland företagen, vilket behandlas nedan. 

Strategisk medvetenhet 
Företagens strategiska medvetenhet tar sig bl.a. uttryck i ett kontinuerligt och strategiskt 

kompetenshöjande arbete. Informanterna använder sig av olika arbetsmetoder och insatser som 

syftar till att höja medarbetarnas kompetens och samtidigt göra arbetsplatsen mer stimulerande 

och säker. Arbetsrotation förekommer på flera arbetsplatser med syfte att ge medarbetarna en 

bredare kompetens. Citatet nedan exemplifierar denna strategi.  

”Ja roterar runt på stationerna. För att få en… ja det blir ju bättre, så får du ju en bredare 

kompetens bland… så att alla kan göra flera saker.” (Informant 1) 

Som citatet ovan antyder finns olika arbetssätt som är ämnade att höja medarbetarnas kompetens. 

Andra metoder för att höja medarbetares kompetens är att delegera och låta medarbetare växa 

med ansvar, vilket illustreras i nedanstående citat. 
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”Sen finns ju säkert… eh mer saker då mer att man kan lyfta, att de får mer ansvar… och det 

försöker vi också jobba med.” (Informant 1) 

Citatet ovan belyser hur företagen arbetar strategiskt med att höja medarbetares kompetens på 

olika sätt. Andra sätt att höja kompetensen är att tillämpa olika utbildningsinsatser. Flertalet av 

informanterna är verksamma inom yrken som kräver yrkeskompetensbevis, vilket ställer krav på 

lagreglerad utbildning. Företagen tillämpar således formellt reglerade, kompetenshöjande 

utbildningsinsatser för sin personal. Även annan yrkesspecifik vidareutbildning erbjuds i många 

fall. En aspekt som dock är framträdande bland informanternas utsagor är deras betoning av 

lärdomar som kommer genom erfarenhet. Det är den erfarenhetsmässiga utvecklingen som gör att 

kompetensen verkligen höjs. Det handlar om de arbetade timmarna, som en informant uttryckte 

det.  

”Annars är det ju, egentligen, praktiskt arbete och det där, det mesta inom den här branschen de 

lär sig på. Det är ju timmar [skratt]” (Informant 4) 

De arbetade timmarna som beskrivs i citatet ovan är ett utryck för den erfarenhet som kommer 

med tiden. Något som utmärker dessa företag är att de gör långsiktiga investeringar i oerfaren 

personal som sedan lärs upp i arbetet under en längre tid. En del av företagen har s.k. lärlingsår 

där dessa unga nykomlingar går tillsammans med en mentor eller handledare för att lära sig ett 

praktiskt yrke. Dessa anställningar är långsiktiga investeringar då de i början av sin karriär 

snarare är en belastning än en tillgång. Efter några år är dock lärlingarna välskolade resurser som 

kan gagna företagen. Dessa strategiska investeringar uttrycks exempelvis genom citatet nedan.   

”Och, vi vet ju ganska väl vad vi får då man får en lärling, du får ju en… du får ju en som 

första… året egentligen, kanske inte tillför så mycket, rent tidsarbetsmässigt. Men sen, sen har du 

ju en duktig, duktig resurs.” (Informant 4) 

Enligt citatet ovan görs investeringar i oerfaren personal för att skapa en långsiktig 

kompetensförsörjning. Det finns med andra ord långsiktighet i hur företagen sörjer för sin 

kompetenstillförsel. Sammanfattande för detta tema är att den strategiska medvetenheten yttrar 

sig genom kontinuerligt kompetenshöjande arbete som arbetsrotation och delegering. Den yttrar 

sig även i konkreta utbildningsinsatser och långsiktiga investeringar. Företagen arbetar således på 

många sätt strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor, men detta räcker inte alltid till. I 
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avsnittet nedan behandlas det tema som handlar om den missmatch som blir när tillgänglig 

kompetens inte matchar behoven.  

Missmatchad 
Detta tema handlar om hur företagens kompetensbehov inte riktigt stämmer överens med den 

kompetens som finns tillgänglig. Temat rymmer även betydelsen av lagreglerade kompetenskrav 

och kampen om arbetskraft. Ett utmärkande drag i detta sammanhang är att företagens 

kompetensbehov i dagsläget är uppfyllda, men informanterna ser likväl en utmaning i att växa då 

det skulle kräva mer personal. De ser med andra ord svårigheter med att hitta ny kompetent 

personal för framtida behov. Flera företag har specialiserade verksamheter vilket ställer krav på 

specialistkunnande inom området. Rätt yrkesbehörighet är således ett krav för många, vilket även 

regleras i lag. De formella kompetenskraven yttrar sig exempelvis i att anställda måste ha 

yrkeskompetensbevis och om de saknar detta vid anställning måste företagen själva bekosta 

utbildningen. En informant beskriver även hur yrkeskompetensbevisets intåg gjorde att flera 

erfarna, äldre chaufförer valde att lämna arbetsmarknaden. Citatet nedan återger detta. 

”Så det föll bort rätt många chaufförer från marknaden, då det vart det här YKB 

[yrkeskompetensbevis, förf. anm.].” (Informant 7) 

Som framgår av beskrivningen ovan är formella kompetenskrav en utmaning för företagen, men 

något som de anpassar sig efter. Andra, informella kompetensbehov har att göra med intresse och 

engagemang samt erfarenhet inom yrket. Då tillskottet av oerfaren personal är relativt stort hos 

flera av företagen beskriver informanterna att just erfarenhet är en eftertraktad kompetens.  

Flertalet av de som söker jobb hos företagen saknar antingen rätt utbildning eller rätt inställning. 

Det handlar alltså om att de sökande inte har rätt personlig kompetens (uttryckt av informanterna 

som intresse och engagemang) eller att de saknar den yrkesutbildning som krävs. Här uppstår 

således en missmatchning, vilket åskådliggörs i citaten nedan. 

”Men, så då kan vi få de kandidater som är intresserade att jobba men kanske inte har riktigt 

rätt… yrkeskompetens, och har kanske ett jobb dessutom.” (Informant 6) 

”Allihop behöver mer kompetens. Så är det ju. Jag skulle vilja ha nån som var jätteduktig på… 

elektronik. Men… det går inte att hitta.” (Informant 5) 
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Som framgår av informanternas beskrivningar ovan är det svårt att hitta människor som har rätt 

kompetens och de kandidater som finns är hårt eftertraktade. Företagen konkurrerar med större 

företag på orten eller i angränsande kommun, som erbjuder bättre löner eller kortare restider till 

och från jobbet. Det händer även att större företag i en angränsande kommun ”stjäl” arbetskraft 

genom lockande erbjudanden. En informant uttrycker en besvikelse över att tappa de 

färdigutbildade lärlingarna till stora företag i den angränsande kommunen. Citatet nedan 

återspeglar informantens berättelse. 

”Det är stenhårt. Och vi har, vi har ju varit ganska besviken ibland, vi har ju känt att som 

[ort1]… där har vi ju tappat folk. Ungdomar som är tjugofem tjugosex år. Tjugofyra till tjugosex 

år då är de ju… då är de ju färdigutbildade och allting och då, då tar de här stora jättarna 

dem.” (Informant 4) 

Som framgår av citatet ovan råder en hård konkurrens om arbetskraft. Detta är ett centralt tema 

bland informanternas berättelser, men ett av företagen återger en något annorlunda bild. Detta 

företag uttrycker att det är relativt lätt att hitta personal eftersom de inte har någon kravprofil 

inför rekryteringar. All upplärning sker på plats i arbetet och inga särskilda förkunskaper eller 

erfarenheter krävs. Här är det framför allt inställningen som är betydande för om den nyanställde 

kommer att klara arbetet. Denna uppfattning är i sammanhanget unikt för ett av företagen. 

Sammanfattningsvis utmärks temat missmatchad av den svårighet som ligger i att hitta rätt 

kompetens som svarar mot företagens behov. Det finns formella, lagreglerade kompetenskrav 

som ställer krav på både anställda och arbetsgivare det är även hård konkurrens om arbetskraft. I 

avsnittet nedan behandlas de svikande strukturerna som bjuder på ytterligare motstånd och 

försvårar företagandet.   

De svikande strukturerna 
Svikande strukturer är ett återkommande tema bland informanternas berättelser. Temat handlar 

om olika försvårande strukturer, att klara sig utan stöd och om missnöjet mot företagskommunen. 

En central aspekt av dessa försvårande strukturer är den bristande logistiken. Det är svårt för 

människor att pendla till och från företagen från andra kommuner och orter och det är även 

tidskrävande, vilket kan avskräcka många. Informanterna uttrycker att det krävs bättre logistiska 

lösningar för att folk ska kunna pendla till arbetsplatsen. En informant uttrycker även att 
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transporterna av varor tar lång tid eftersom företaget ligger så avlägset. Den logistiska 

problematiken är således en försvårande faktor i sammanhanget.  

En annan strukturell aspekt är läget på bostadsmarknaden. Om man ska bo och verka på orten 

krävs att det finns bostäder att tillgå, men idag råder bostadsbrist, vilket innebär att det är svårt att 

motivera människor till att flytta till företagskommunen. Det finns således strukturella hinder i 

form av bristfällig logistik och brist på bostäder, vilket gör det ännu svårare att komma över bra 

personal. Citatet nedan exemplifierar denna uppfattning. 

”Så att det är ju, så det är inte så lätt heller. Att hitta de som vill, pendla från [ort1] då. Eller 

flytta hit till [företagsorten]. Och då i [företagsorten] så finns det inga bostäder. Så att, det är ju 

jättemånga på kö här också och ska man då, har man jobbat fem år kanske man har familj och 

då kanske familjen ska flytta hit och då vill man ha ett hus… så att det är… inte lätt.”   

(Informant 6) 

Som framgår av ovanstående citat är det ett antal lokala förutsättningar som försvårar 

företagandet. En annan aspekt som kan försvåra företagandet är förhållandet till 

företagskommunen. Det finns en genomgående besvikelse gentemot företagskommunen och det 

är otydligt vilken ansvarsfördelning som råder.  Informanterna berättar om en besvikelse över 

kommunens agerande. De menar att kommunen struntar i dem, att kommunen borde ställa upp 

och hjälpa till mer och att de inte får något gensvar från kommunen. Citatet nedan illustrerar 

denna besvikelse. Informanten berättar om hur kommunen struntat i att handlägga en 

bygglovsansökan.  

”Det är ju bara liksom det… ja de har skitit i det helt enkelt. Och då tycker man då att… det är 

ganska konstigt från kommunens sida att, det finns en… arbetsgivare i kommunen som genom 

sina anställda genererar skatteintäkter vilket är det kommunen går runt på .... att man… beter sig 

på det sätt man gör.” (Informant 3) 

Detta missnöje mot kommunen är talande för informanternas upplevelse av de lokala 

förutsättningarna. Det finns en stor besvikelse över att kommunen inte gör mer för att hjälpa till. 

En annan viktig del av detta missnöje handlar om att det råder en oklar ansvarsfördelning. 

Informanterna efterfrågar en tydligare rollfördelning så att det framgår klart och tydligt vem som 

ansvarar för vilka frågor. Citatet nedan illustrerar denna uppfattning. 
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”Det som har varit och är kanske fortfarande det är att, man saknar ju att själva kommunen har 

en näringslivsenhet. Att det finns nån som verkligen jobbar mot näringslivet. Med de frågorna 

som det innebär då.” (Informant 6) 

Som framgår av ovanstående citat vill informanterna se att kommunen aktivt driver olika 

näringslivsfrågor. Det finns antydan om svek i deras berättelser och en känsla av att bli lämnade i 

sticket. Informanten som uttryckte sig enligt nedan beskriver hur de får förlita sig på sig själva. 

”Så att… vi, vi, man kan säga att vi, jag tycker inte att vi får något stöd utifrån inte. Det får vi 

inte, utan vi får förlita oss på oss själva. Helt och hållet.” (Informant 2) 

Ovanstående citat speglar den uttryckta känslan av att tvingas klara sig på egen hand, utan stöd 

från andra institutioner. Sammanfattningsvis kännetecknas detta tema av olika strukturella 

utmaningar som bristande logistik och en svårtillgänglig arbetsplats. Det utmärks även av ett 

missnöje mot kommunen och den ovan nämnda känslan av att få klara sig själva. En 

genomgående tendens är dock att informanterna accepterar de givna förutsättningarna och 

handlar därefter. Det handlar med andra ord om att göra det bästa av situationen, vilket beskrivs i 

avsnittet nedan.   

Att göra lemonad av citroner 
Att göra lemonad av citroner är ett uttryck som antyder en kreativitet sprungen ur motgångar och 

svårigheter. Temat handlar om hur företagen arbetar utifrån de förutsättningar som är för handen 

och hur de skapar kreativa kompetensförsörjningslösningar och uttrycker en optimism inför 

framtiden. Att jobba med det man får är en central aspekt av detta tema. Det handlar om att 

företagen accepterar de förutsättningar som råder och sin maktlöshet i särskilda frågor. De fattar 

beslut utifrån de förutsättningar som är för handen och agerar utifrån rådande omständigheter. 

Acceptans är ledordet. Följande två citat speglar detta förhållningssätt. 

”Sen, sen är man ju aldrig, man är ju liksom inte helt skyddad… alltså, jag menar den, han kan 

ju få ett annat jobberbjudande som han tycker att det är bättre också. Men, så är det ju att vara… 

vara arbetsgivare. Det är ju sånt man, får ta sen får man hantera den situationen.” (Informant 3) 
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”Men… det är ju bara att man, man… ofta är det ju så att man får ju ta bara och gilla läget. 

Och… det får kosta, kosta mer pengar bara för… vi, vi måste ju ta betalt för när vi kör ner till 

[ort2] till exempel, det är ju en extra transportsträcka där.” (Informant 2) 

Som de ovanstående citaten antyder finns en acceptans bland informanterna som gör att de agerar 

utifrån de givna förutsättningarna. Det handlar om att göra det bästa av situationen. Företagen ger 

exempel på en stor kreativitet i sina kompetensförsörjningslösningar. Några exempel på dessa 

lösningar är att tidigare anställda som numera är enskilda entreprenörer hyrs in vid behov. 

Flexibla pensionslösningar är att pensionärer fortsätter på timanställning och får styra över sin 

arbetstid. Några företag lånar in kompetens från andra firmor och kunder genom olika avtal. 

Ibland hyrs extern kompetens in för kortare projekt. Citatet nedan exemplifierar denna kreativitet. 

”Sen har vi haft faktiskt några, som har jobbat åt oss i flera år som har startat eget. Som sen har 

fortsatt jobba åt oss [skratt] så vi har lejt, lejt dem då.” (Informant 4) 

Som citatet ovan illustrerar finns en kreativitet bland företagen när det gäller 

kompetensförsörjningen. Vidare finns en optimism bland företagen och en stor framtidstro. Det 

finns en tro på produkterna och på marknadens efterfrågan. En tro på sin egen förmåga och på en 

ljus framtid. 

Teoretisk analys 
Detta avsnitt syftar till att skapa en djupare förståelse för det observerade genom att tillämpa 

tidigare forskning och teori vid tolkningen av de empiriska resultaten. Jag använder här min 

förförståelse och all min ackumulerade kunskap inom området för att söka förklara det 

observerade. Min ambition är att skapa en fördjupad teoretisk förståelse för en komplex och 

komplicerad verklighet.  

Som Giddens (1984) menar kan strukturer vara både möjliggörande och begränsande för 

aktörerna. De är vidare ett medel för såväl som ett resultat av aktörernas handlande. Giddens 

(1984) menar även att det är skillnad på avsiktligt och icke-avsiktligt handlande. Jag ska i 

följande avsnitt söka förklara hur resultatet kan förstås mot bakgrund av denna strukturdualitet, 

samt i relation till tidigare forskning.  
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Täthet i glesheten 
Studien visar att företagarna finner många fördelar med att verka i glesbygden. En mer engagerad 

personal som månar om företagets välgång är ett sådant exempel. Dessa positiva aspekter vittnar 

om att strukturen glesbygd möjliggör företagandet genom ett starkt medarbetarengagemang. En 

annan aspekt av glesbygdens möjliggörande struktur är den familjära anda som genomsyrar 

verksamheterna. Denna goda anda medför att människor stannar kvar i företagen under en lång 

tid. Med tanke på att personalomsättningen är nästintill obefintlig blir behovet av att hitta ny 

personal något mindre pressande. Företagens kompetensbehov är i dagsläget uppfyllda, men 

precis som forskningen antyder (Brandén et al., 2011) om stora pensionsavgångar och förväntat 

ökade rekryteringsbehov, ser företagen en utmaning inför framtida behov. De uttrycker en oro 

över att hitta ny arbetskraft om de skulle växa och behöva mer personal. Några stora 

pensionsavgångar väntas däremot inte. Den unga åldern bland personalen och den goda trivseln 

och tillfredsställelsen bäddar för långvariga anställningsförhållanden.  

Resultaten visar även att småföretagen i företagskommunen samverkar på flera plan. Kunder 

lånar ut extern kompetens till företagen, ”kollegor” i branschen lånar personal och utrustning 

mellan varandra och branschorganisationer fungerar som samordnande enheter. Vidare finns en 

etablerad företagarorganisation representerad bland studiens informanter. Denna höga grad av 

samverkan återfinns även i andra sammanhang som berör kompetensförsörjning i Västerbottens 

glesbygd. Organisationen Region Västerbotten är en aktör som bedriver arbete för att stärka 

kompetensförsörjningen i länet. Det finns således en hög grad av samarbete bland länets olika 

aktörer och ett ömsesidigt beroende av att sammanstråla för att klara sin kompetensförsörjning.  

Denna samverkan som beskrivs ovan sker ofta på lokal nivå. Det är lokala firmor som gör 

gemensamt slag i saken och hittar lösningar för att täcka sina kompetensbehov. Istället för att 

varje företag strävar efter att bli självförsörjande blir glesbygdssamhället en slags 

självförsörjande organism. Ett kollektiv av företag där samarbete kompenserar för eventuella 

hinder i de glesa strukturerna. Det ömsesidiga beroendet tycks skapa en täthet i glesheten. På 

detta vis är strukturen ett möjliggörande verktyg för aktörernas handlande och något som 

samtidigt upprätthåller existensen av det glesa. Om företagen inte skulle samverka och skapa 

dessa täta strukturer skulle de kanske nödgas fatta beslut om att lägga ner verksamheten eller 

flytta till en större tätort. Samverkan möjliggör på så vis existensen i glesbygden och 
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upprätthåller glesbygdssamhället som ett självförsörjande kollektiv. Aktörerna, dvs. företagarna, 

reproducerar således genom sitt handlande den glesa struktur som de verkar i, även om detta inte 

är deras avsikt.  

Strategisk och aktiv kompetensförsörjning  
Något som utmärker dessa småföretag är att de alla kämpar med en sinande tillgång på kompetent 

personal. Med bakgrund av tidigare forskning är det förväntade rekryteringsbehovet stort och 

detta återspeglas även i informanternas berättelser. De uttrycker en oro inför framtida tillväxt då 

de ser utmaningar i att hitta ny kompetent personal. Precis som Michaels et al. (2001)  uttrycker 

det är det en kamp om talanger. Dagens behov är förvisso tillgodosedda, men att hitta ny personal 

anses bland företagen vara svårt. Företagen vill se fler kompetenta, erfarna sökande framför de 

unga lärlingar som söker jobb i dagsläget.  

Ett sätt att tillgodose en långsiktig kompetensförsörjning är att investera i sin personal, vilket 

företagen gör i stor utsträckning. För flera av verksamheterna finns formella kompetenskrav, 

reglerade i lagstiftning, men en genomgående tendens är att den erfarenhetsmässiga och 

yrkesmässiga utvecklingen är otroligt viktig. Flera företag tillämpar det lärlingssystem som 

beskrivits ovan (Bratton, 2010). Det rör sig alltså om långsiktiga investeringar i ung, oerfaren 

personal som förväntas ge skickliga hantverkare i slutändan. Detta kan anses vara en kreativ 

lösning för kompetensförsörjningen, istället för att slåss om den färdigutbildade arbetskraften 

som finns på marknaden. De svårigheter som glesbygdsstrukturen medför ger upphov till kreativt 

handlande, vilket innebär att strukturen kan betraktas som ömsom begränsande, ömsom 

möjlighetsskapande. 

Precis som Hansson (2015) beskriver det har småföretag i regel en platt organisationsstruktur till 

skillnad från större, hierarkiska organisationer. I denna typ av organisation är möjligheterna stora 

att tillämpa arbetsplatslärande och arbetsrotation. Båda dessa strategier tillämpas av studiens 

informanter. De använder dessa arbetssätt för att på olika sätt utveckla personalen så att de har 

den kompetens som behövs för att säkra verksamheten. Arbetsplatslärande, beskrivet av 

Örtenblad (2004), är något som genomsyrar verksamheterna. Arbetsrotation är likaså något som 

präglar företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete och detta underlättas genom den 
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platta organisationsstrukturen. Den familjära anda som präglar glesbygdsföretagen i kombination 

med de platta organisationsstrukturerna innebär att detta kompetenshöjande arbete möjliggörs.  

Ytterligare ett tecken på företagens strategiska arbete är det goda anseendet. Informanterna 

berättar om vikten av att få och behålla sitt goda rykte och att medarbetarna visar upp ett gott 

ansikte utåt. Detta tankesätt återfinns inom forskningen kring Employer branding (se bland annat 

Abimbola & Kocak, 2007; Moroko & Uncles, 2008; Nilsson et al., 2011). Denna strategi handlar 

om att arbeta aktivt för att skapa ett gott rykte som arbetsgivare, så att människor lockas till 

företaget. Företagen i denna studie arbetar med sitt goda rykte genom att vårda den personal som 

finns och se till att ha en trivsam arbetsplats. Att vara en bra arbetsgivare anses vara viktigt för att 

få och behålla ett gott rykte. Företagen arbetar inte uttryckligen med att marknadsföra sig som 

arbetsgivare, men de tänker på denna fråga med ”strategiska glasögon”. En aspekt som Moroko 

& Uncles (2008) betonar för ett framgångsrikt employer brand är att vara känd och märkbar. 

Studiens företag jobbar bl.a. med lokal sponsring för att synas bland lokalbefolkningen, vilket 

kan innebära att arbetsgivarvarumärket får ytterligare skjuts.  

Ytterligare en aspekt som karaktäriserar ett framgångsrikt employer brand är att företaget 

uppfyller de psykologiska kontrakten som finns till de anställda. Av resultatet i denna studie 

framkommer att det råder en kamratlig och god anda och att personalomsättningen är oerhört låg. 

Det kan därför antas att de psykologiska kontrakten är uppfyllda och att detta bidrar till att 

upprätthålla företagens goda anseende och medarbetarnas lojalitet, enligt Moroko & Uncles 

(2008) beskrivning.  

En annan viktig aspekt av employer branding är vad arbetsgivaren erbjuder sina anställda i form 

av ett arbetsgivarerbjudande, eller EVP (Michaels et al., 2001). Företagen i studien arbetar inte 

aktivt med denna typ av marknadsföring, men i deras berättelser uttrycker de att de försöker 

erbjuda olika attraktiva villkor för att locka till sig kompetens. Detta strategiska arbete har 

likheter med det arbetsgivarerbjudande som är en del av en marknadsföringsstrategi. Den glesa 

strukturen för således med sig möjligheter att locka till sig kompetens genom att skapa ett gott 

anseende på den lokala arenan och genom värdeskapande för de anställda. Vidare möjliggör den 

att behålla den befintliga personalen tack vare långvariga, välvårdade psykologiska kontrakt. 
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Kreativitet genom motgångar  
Som tidigare nämnts känner företagen en oro inför att hitta ny personal framgent. Det råder en 

hård konkurrens om arbetskraft och erfaren, utbildad personal är åtråvärd. Många av de som idag 

söker jobb hos företagen har fel utbildning eller fel inställning och därmed sker en 

missmatchning. Flera företag löser sin kompetensförsörjning genom att anställa unga lärlingar 

som lärs upp på plats genom ett lärlingssystem. Lärlingssystemen handlar enligt Brattons (2010) 

beskrivning om att novisen successivt rör sig från periferin av yrkeskollegiet in mot mitten och 

mot en expertroll. Denna kompetensförsörjningsstrategi är en långsiktig investering som 

förväntas löna sig efter några år. En av informanterna uttryckte en problematik där stora företag i 

en angränsande kommun lockar till sig de färdigutbildade lärlingarna med attraktiva erbjudanden. 

Informanten kan ägna både tid och pengar åt att utbilda och lära upp unga lärlingar och när de är 

färdigutbildade får de erbjudande om jobb i storstaden, med kortare resväg till jobbet och 

möjligheter till en god löneutveckling. Städerna konkurrerar således med glesbygdens småföretag 

om den utbildade personal som finns att tillgå på marknaden. Det finns som synes många 

strukturella förutsättningar som gör kompetensförsörjningen till en svår nöt att knäcka.   

Andra aspekter av dessa strukturella begränsningar är de logistiska och lokala förutsättningarna, 

som möjligheten att pendla eller skaffa sig bostad på orten. Bostadsbristen och de begränsade 

pendlingsmöjligheterna gör att det är svårt att motivera människor att söka sig till 

företagskommunen. Likaså innebär de långa avstånden att transporter av varor tar lång tid. Den 

gleshet som utgör företagens omgivning kan således verka hämmande för både verksamhet och 

kompetensförsörjning.  

Det finns alltså strukturella förhållanden som kan hindra företagen från att anställa de 

kompetenser de önskar. Å andra sidan har företagen hittat kreativa lösningar på dessa problem. I 

de hantverksmässiga yrkena förekommer att äldre, erfarna medarbetare startar eget och hyrs in av 

företagen vid behov. Pensionerade chaufförer fortsätter som timanställda och kallas in vid behov. 

Ur de svårigheter som företagen möter i form av strukturella motgångar spirar en kreativitet och 

flexibilitet som gör att kompetensförsörjningen säkras ett tag framåt.  

Som framgår av resultatframställningen uttrycker företagen en stor acceptans inför de rådande 

förutsättningarna. Det gäller att gilla läget och agera därefter. Detta antyder en slags maktlöshet 
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inför strukturella faktorer. I detta avseende blir strukturerna något som begränsar aktörernas 

handlande, då de på förhand upplever att vissa val är ”tagna åt dem”. Trots denna begränsande 

faktor finns en stor framtidstro och en överlevnadsinstinkt som gör att företagen hittar lösningar 

på eventuella strukturella hinder. Ömsom begränsande, ömsom möjliggörande.  

Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas resultaten i undersökningen och de viktigaste slutsatserna i 

förhållande till syfte och frågeställningar lyfts fram. Jag för sedan en diskussion kring studiens 

resultat och de tolkningar som gjorts. Vidare resonerar jag kring metodens olika aspekter och 

dess implikationer för resultatet. De etiska aspekterna diskuteras likväl som studiens kvalitet, 

relevans och användbarhet. 

Slutsatser 
I denna studie framkommer att det råder ömsesidiga beroendeförhållanden i glesbygden. Lokal 

förankring är något som utmärker företagen samt en hög grad av samverkan. Företagen ser även 

fördelar med att verka i glesbygd, som exempelvis att personalen är mer engagerad. Resultaten 

visar även att det råder en familjär anda. Det är en god anda i företagen, folk stannar kvar och 

företagen har ett gott anseende. Människor söker sig till företagen utan att de behöver annonsera 

och anställningarna sker oftast via personliga eller yrkesmässiga kontakter. Det finns likväl en 

strategisk medvetenhet bland företagen som yttrar sig i ett kontinuerligt kompetenshöjande arbete 

som exempelvis arbetsrotation, samt långsiktiga investeringar i outbildad personal. Trots detta 

strategiska arbete sker ofta en missmatchning mellan de arbetssökande och de kompetensbehov 

som finns. Det finns formella kompetenskrav som verkar begränsande och det råder hård 

konkurrens om arbetskraft. Likaså finns strukturella svårigheter som måste överkommas, t.ex. 

logistiska problem och ett missnöje över företagskommunens arbete gentemot näringslivet. Ett 

utmärkande drag hos företagen är dock den acceptans som råder; det gäller att gilla läget och att 

hitta kreativa lösningar och så att säga göra lemonad av citroner.  

Sammanfattningsvis ska jag nu söka förtydliga resultatens återkoppling till studiens syfte genom 

att kort svara på frågeställningarna nedan.  
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Hur förhåller sig företagen till att locka till sig den kompetens som behövs i verksamheten? 

Företagen har en passiv rekryteringsstrategi som yttrar sig i att de förlitar sig på att arbetskraften 

ska hitta dem. De använder sällan ett konventionellt annonsförfarande utan tar informella vägar 

(personliga kontakter, branschkollegor osv.) när de behöver ny kompetens. För kortare projekt 

och uppdrag kan extern kompetens hyras eller lånas genom olika samarbetsavtal. Det finns 

således en kreativitet och en flexibilitet i kompetensförsörjningsarbetet. Den familjära atmosfären 

och den låga personalomsättningen gör också att behovet av att locka till sig kompetens inte är 

särskilt pressande i dagsläget. Detta kan tänkas ha inverkan på den passiva rekryteringsstrategin 

som brukas.  

Företagen uppvisar dock en strategisk medvetenhet gällande kompetensförsörjningen i och med 

att de utför kontinuerligt kompetenshöjande arbete. Arbetsrotation, arbetsplatslärande och 

långsiktiga investeringar i lärlingsplatser syftar till att bredda och höja kompetensen hos de 

anställda, för att möta verksamhetens kompetensbehov. Vidare betonar företagen att det är viktigt 

att synas och att ha ett gott rykte, samt uppvisa ett gott ansikte utåt för att folk ska känna till dem.  

Hur förhåller sig företagen till att behålla den kompetens som behövs i verksamheten? 

Företagen utmärks av en familjär atmosfär. De medarbetare som finns stannar kvar i lång och 

trogen tjänst. Det är en oerhört liten personalomsättning, vilket företagen själva tror har att göra 

med den goda, kamratliga andan. Företagen uppger att de försöker vara goda arbetsgivare och 

erbjuda bra löner och villkor till sina anställda. Samtidigt finns en flexibilitet där man istället för 

att försöka hålla kvar personal löser kompetensförsörjningen genom att hyra in f.d. personal för 

olika projekt, låna medarbetare av kollegor i branschen eller låta pensionerade medarbetare arbeta 

på timanställning. En tendens är dock att det råder en hård konkurrens om arbetskraft, vilket 

särskilt en informant kunde vittna om, när dennes färdigutbildade lärlingar lockas iväg till större 

företag i en angränsande kommun. Det är således inte alltid så att alla stannar.  

Hur förhåller sig företagen till sin omgivning? 

Relationen till omgivningen är tudelad. Det råder en hög grad av samverkan och det lokala 

samarbetet med kunder och kollegor är ett starkt och välsmort maskineri. Glesbygdssamhället 

fungerar som ett slags självförsörjande kollektiv. Samtidigt är missnöjet stort mot 
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företagskommunen och deras arbete gentemot näringslivet. Det finns även strukturella hinder i 

form av logistiska problem och bostadsbrist. Det råder en slags maktlöshet inför omgivningens 

förutsättningar, vilket yttrar sig i att informanterna ”gillar läget” och handlar utifrån dessa givna 

förutsättningar. På detta vis är strukturen både begränsande och möjliggörande för företagens 

verksamheter.  

I nedanstående avsnitt diskuteras studiens tillvägagångssätt och de implikationer dessa har för 

studiens resultat, slutsatser och kvalitet. 

Varför blev det som det blev? 
Denna studie bedrevs med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer där olika temaområden 

berördes. Beroende på hur frågeformuläret utformats kunde resultaten ha blivit annorlunda. En 

mer öppen intervju kunde ha gett informanterna mer plats att uttrycka sig själva utan att bli styrda 

av på förhand givna områden. Det kunde dock även ha inneburit att studiens syfte hade förblivit 

obesvarat om informanterna inte förstått vad jag efterfrågat. Den semistrukturerade intervjun har 

den fördelen att den för informanten på rätt spår i förhållande till syftet, utan att vara för styrande.  

Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys. Denna metod lämpade sig för att 

analysera den data som samlades in eftersom den möjliggör en induktiv analys av en rik 

datamängd. Med tanke på att meningsenheterna kan vara relativt stora beroende på innehåll, 

kunde rejäla delar av textmassan kondenseras på ett effektivt sätt utan att helhetsbilden gick 

förlorad. Den narrativa inspirationen innebar att jag betraktade alla meningsenheter i sitt 

sammanhang istället för lösryckta ur kontexten. En mer strukturerad kodning utifrån ett 

förbestämt kodningsschema hade sannolikt sparat mycket tid i analysprocessen. Detta hade dock 

inte medfört samma empiriskt grundade resultatframställning. Analysmetodens fördelaktiga 

aspekter var att resultaten var empiriskt grundade och noggrant utarbetade.  

Det faktum att jag var ensam forskare i denna studie kan ha inneburit att jag tolkat datan för 

grunt. Det finns en fördel med att diskutera tolkningen tillsammans med kollegor för att 

säkerställa tolkningens trovärdighet och legitimitet. I denna studie fick jag dock förlita mig på 

min egen analytiska förmåga.  

Vad gäller studiens urval av informanter valdes olika företag inom olika branscher, men inom en 

och samma företagskommun. Detta gjordes av både teoretiska och praktiska skäl. Då företagen 
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tillhör olika branscher är det troligt att eventuella branschspecifika förutsättningar kommer fram i 

ljuset. Eftersom fokus i studien inte låg på de branschmässiga förhållandena utan på 

glesbygdskontexten, kunde flera olika branscher medföra en rik och nyanserad bild av 

företagarnas förutsättningar och relation till kontexten. Om studien dessutom hade inkluderat 

olika kommuner med olika strukturella förutsättningar skulle analysprocessen ha blivit 

ofördelaktigt komplicerad och därigenom kontraproduktiv. Att däremot undersöka ett antal 

småföretag, sysselsatta med olika verksamheter inom olika branscher, men inom samma kontext, 

svarar bättre upp mot studiens syfte. Andra tänkbara alternativ skulle kunna vara att undersöka en 

specifik bransch inom olika glesbygdskontexter, eller variationer inom en bransch i en och 

samma kontext. Detta var dock inte syftet med denna undersökning. 

Det faktum att jag kände till några av företagarna sedan innan kan ha påverkat informanterna i 

deras berättelser. Jag bedömer dock att detta är osannolikt då intervjuerna genomförts som öppna, 

förtroliga dialoger. Eftersom samma tendenser framkommit i de intervjuer som genomförts med 

för mig ”okända” informanter, finns ingen anledning att tro att resultatet blivit färgat av detta. I 

själva verket bör mina förkunskaper om företagens olika verksamheter och förutsättningar utgöra 

en styrka i sammanhanget, eftersom jag har en förståelse för det sammanhang de verkar i. Vid 

flera tillfällen pratade informanterna om olika kollegor, konkurrenter och andra lokala aktörer, 

vilket innebar att jag då kunde begripa deras berättelser och omedelbart sätta in dessa i ett 

sammanhang. 

Då en av intervjuerna genomfördes med en informant i egenskap av styrelsemedlem i en lokal 

samverkansförening, är datamaterialet inte uteslutande representerat av företagsledare i just 

denna egenskap. Samtliga informanter är företagsledare för småföretag, men under en kort 

intervju fick jag data som handlade om den samlade bilden av relationen mellan flera olika 

företag och företagskommunen. Detta innebar att jag tillägnade mig data som gavs av en 

informant, som i sin tur företrädde flera företagare. Detta kan ha påverkat resultatet i den mening 

att den bild som gavs kan ha varit färgad av denna informants egna uppfattningar. I denna 

kvalitativa studie är dock syftet att fånga företagsledares uppfattningar. De data som intervjun 

genererade bekräftade snarast den bild som redan erhållits under de föregående intervjuerna. Att 

jag fick en bild av att dessa uppfattningar delas av andra, bör inte ha påverkat resultatet i någon 
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negativ bemärkelse. Snarare bör det ha stärkt den gemensamma bilden av relationen mellan 

företagen och deras hemkommun. 

Min ambition har alltid varit att vara så transparant som möjligt och reflektera över min egen 

begränsning. Min önskan att ordna och sortera kan tänkas påverka resultatet genom att jag i ett 

för tidigt skede tyckt mig se mönster där det kanske inte finns något. Detta försökte jag undvika 

genom det idoga analysförfarandet som bestod av empirinära kodning och kategorisering. Genom 

att arbeta empirinära och induktivt på detta sätt säkerställs att de resultat som framkommer är 

genererade ur empirin och således trovärdiga, tillförlitliga och genuina. De resultat som 

genererats kan vara till nytta för flera parter på såväl arbetsmarknaden som inom de offentliga 

institutionerna. Studiens bredd och användbarhet diskuteras i avsnittet nedan. 

Tvärvetenskapligt och användbart 
Denna studie kan vara av intresse för olika forskningsfält utöver det sociologiska. Studien 

anlägger förvisso ett sociologiskt perspektiv, men den gör även anspråk på den kulturgeografiska 

arenan samt angränsar till organisationsteoretiska forskningsfält. Studien kan således gagna 

många olika aktörer och intressenter. Andra glesbygdskommuner kan exempelvis ta till sig den 

kunskap som har skapats kring dessa småföretag. Glesbygdskommuner runtom landet kan dra 

nytta av studien för att förstå företagarnas perspektiv på såväl kompetensförsörjning som 

förhållandet till kommunen. Denna förståelse kan nyttjas för att utveckla och förbättra den 

relation som finns till företagen. Även små aktörer i form av småföretag är viktiga pusselbitar för 

kommunernas överlevnad, genom de arbetstillfällen och skatteintäkter som skapas. Att värna om 

dessa aktörer vore således gynnsamt för glesbygdskommunernas överlevnad och tillväxt. 

Vidare är det rimligt att olika lokalsamhällen kan finna inspiration i den kreativitet som spirar i 

”företagarkollektivet”. Andra företag, samverkansorganisationer och liknande kan dra lärdom 

från de företag som deltagit i denna undersökning. Dessa lärdomar kan röra såväl 

kompetensförsörjningsfrågor som glesbygdsfrågor ur ett större kulturgeografiskt perspektiv. 

Vidare kan aktörer som Arbetsförmedlingen gynnas av denna studie, då den bidrar med kunskap 

kring hur företagen upplever relationerna till dylika aktörer. Även om studien bedrevs i en 

avgränsad kontext finns all möjlighet att applicera resultat och slutsatser på andra miljöer och 

sammanhang, vilket ger studien relevans och tyngd. Tack vare en utförlig kontextbeskrivning och 
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en hänsyn till sammanhanget kan respektive läsare själv göra sig en bedömning av studiens 

användbarhet och tillämpningsområden.  

Ett större sammanhang 
Informanterna i denna studie uttryckte vikten av att verka i ett större sammanhang. Inspirerad av 

detta ämnar jag betrakta denna studie ur ett större perspektiv. De resultat som presenteras ovan 

ger en indikation på ett dysfunktionellt förhållande mellan kommun och företag. Detta bör 

företagskommunen uppmärksamma och ta till sig, då företagen spelar en viktig roll för 

glesbygdssamhällets överlevnad. Företagen, som med sina arbetstillfällen lockar till sig 

potentiella kommuninvånare med påföljande skatteintäkter, är viktiga komponenter i 

glesbygdskommunens maskineri. I händelse av att företagen inte längre ser någon möjlighet att 

verka lokalt riskerar kommunen att förlora både väsentliga intäkter och värdefulla invånare. Det 

bör från kommunens sida finnas proaktiva strategier för att förhindra dylika förluster. Vidare bör 

kommunpolitikerna vidta åtgärder för att långsiktigt främja kommunens kompetensförsörjning. 

Resultaten indikerar även att de offentliga institutionerna tappar i betydelse när rekryteringar sker 

informellt via personliga kontakter. Arbetsförmedlingen får en underordnad betydelse, vilket 

innebär att de arbetslösa kommuninvånare som söker arbete via denna kanal riskerar att gå miste 

om en mängd arbetserbjudanden. De informella rekryteringsvägarna och den passiva 

rekryteringsstrategin innebär att de intresserade och drivna arbetstagarna har bäst chanser att få 

arbete, medan de som på något vis står långt utanför arbetsmarknaden (t.ex. invandrare och 

sjukskrivna) aldrig får reda på att det finns jobb att söka. För företagen kan denna första 

”gallring” innebära en slags kvalitetssäkring genom att endast de engagerade når fram, men för 

arbetsmarknadens mindre priviligierade parter, dvs. de inskrivna på Arbetsförmedlingen, blir 

detta ett stort nederlag. Det finns således baksidor av varje mynt och kanske finns ingen lösning 

som gynnar alla parter. I denna process torde det dock vara fördelaktigt om någon extern aktör, 

som exempelvis ett regionalt initierat projekt eller en samverkansförening, uppmärksammade 

dessa frågor och samordnade lösningar för hur en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning 

ska ske under rådande förutsättningar.  
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Fortsatta studier 
Under studiens förlopp har nya frågor infunnit sig som ännu inte fått svar. Det finns ett fortsatt 

behov av att undersöka hur glesbygdens småföretag ser på framtida rekryteringsbehov och hur de 

agerar inför dessa. Vidare finns behov av att undersöka denna fråga ur ett större perspektiv, 

möjligen med regionalt fokus där flera glesbygdskommuner involveras. Det är tydligt att 

missnöjet mot kommunen delas av företagen och det vore därför intressant att undersöka hur 

olika kommuner arbetar i dessa frågor. Det vore även intressant att undersöka hur 

kompetensförsörjningsproblematiken hanteras inom respektive bransch samt vilka olika 

förutsättningar som präglar dessa. Vidare finns alla möjligheter att undersöka frågan från 

medarbetarnas perspektiv. Vad är det som gör att de väljer att stanna kvar så länge i företagen? 

Hur lockades de till företagen och varför blir de kvar? Hur går tankarna kring att bo och verka i 

glesbygden? Det finns områden att undersöka som gränsar både till kulturgeografiska och 

organisationsteoretiska forskningsfält. Det vore därför intressant att bygga vidare på denna 

undersökning genom att studera dessa frågor.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 Syfte: Att undersöka hur småföretag förhåller sig till olika aspekter av kompetensförsörjning 
 Er roll: Bidra med kunskap om hur ni tänker och agerar i vissa frågor 
 Frivilligt att delta, kan när som helst avbryta om ni vill det 
 Allt ni berättar ska avidentifieras och göras anonymt  
 Allt material ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt det 
 Rapporten blir sedan offentlig och finns att hämta i databaser för studentuppsatser 
 All information får endast användas till forskning och får inte lämnas ut till någon tredje part 

 
 Intervjun tar ca 1 timme, tid för frågor på slutet 
 4 huvudområden: kompetensbehov, att locka till sig kompetens, att behålla kompetens och 

förhållandet mellan er som arbetsgivare/företagare och er omgivning 
 

Inledningsvis: 

• Berätta lite om er verksamhet och vad ni gör här. 
• Hur länge har ni varit verksamma? 
• Vad har hänt i verksamheten de senaste åren? 
• Vad har ni för planer för de kommande åren? 
• Hur är konkurrensen på marknaden? 

o Vad innebär detta för er? 
 
Om kompetensbehoven: 

• Berätta lite om vad era anställda gör här. 
• Vad behöver man kunna om man ska jobba hos er? 
• Finns det någon kompetens som ni inte kan klara er utan? 

o Skulle arbetsuppgifterna knutna till den kompetensen kunna omfördelas på något 
annat sätt? 

• Vad har ni för krav på de personer ni anställer idag? 
o Hur tror ni att dessa krav kommer se ut om några år? 

 
Om att locka till sig kompetens: 

• För att återkomma till personalen 
o Vad har de för bakgrunder? 
o Hur kom ni i kontakt med de här människorna? 
o Hur kom det sig att ni anställde dessa personer? 

• Har ni den kompetens ni behöver i dagsläget? 
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• Vilka möjligheter finns för de som redan är anställda att vidareutvecklas och uppgradera 
sin kompetens i arbetet? 

• Om det uppstår ett behov av kompetens någonstans i verksamheten, hur gör ni då för att 
fylla det glappet? 

• Vad gör ni för att få människor att söka jobb här? 
• Hur upplever ni konkurrensen om arbetskraft? 

 
Om att behålla kompetens: 

• Hur har personalomsättningen sett ut de senaste åren? 
• Hur mycket är frivilliga avgångar, dvs inte pensionering? 
• Vad har ni att vänta de närmsta åren i form av pensionsavgångar eller liknande? 
• Om någon väljer att sluta hos er, får ni då veta varför? 

o Hur hanterar ni det? 
• Vad gör ni för att få era anställda att stanna kvar? 

 
Förhållandet företag/arbetsgivare – omgivning: 

• Beskriv hur det är att driva företag här i [orten]? 
• Beskriv om det finns några särskilda utmaningar eller något som försvårar företagandet i 

er närmiljö. 
• Hur upplever ni era valmöjligheter när det gäller verksamheten och olika beslut som ska 

fattas? 
• Vad har ni för möjligheter att påverka er omgivning? 

 
Avslutningsvis: 

• Hur ser ni an på framtiden? 
• Frågor eller tillägg? 
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Bilaga 2. Operationalisering 
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Bilaga 3. Intervjuguide till pilotintervju 
 
 Syfte: Att undersöka hur småföretag förhåller sig till olika aspekter av kompetensförsörjning 
 Er roll: Bidra med kunskap om hur ni tänker och agerar i vissa frågor 
 Frivilligt att delta, kan när som helst avbryta om ni vill det 
 Allt ni berättar ska avidentifieras och göras anonymt  
 Allt material ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt det 
 Rapporten blir sedan offentlig och finns att hämta i databaser för studentuppsatser 
 All information får endast användas till forskning och får inte lämnas ut till någon tredje part 
 
Inledningsvis: 

• Berätta lite om er verksamhet och vad ni gör. 
• Hur länge har ni varit verksamma? 
• Vad har hänt i verksamheten de senaste åren? 
• Vad har ni för planer för de kommande åren? 
• Hur är konkurrensen på marknaden? 

o Vad innebär detta för er? 
 

Om kompetensbehoven: 

• Berätta lite om vad era anställda gör här. 
• Vad behöver man kunna om man ska jobba hos er? 
• Finns det någon nyckelperson som ni inte kan klara er utan? 

o Vad gör denna person? 
o Skulle dessa arbetsuppgifter kunna omfördelas på något annat sätt? 

• Vad har ni för krav på de personer ni anställer idag? 
o Hur tror ni att dessa krav kommer se ut om några år? 

 

Om att locka till sig kompetens: 

• För att återkomma till personalen 
o Vad har de för bakgrunder? 
o Hur kom ni i kontakt med de här människorna? 
o Hur kom det sig att ni anställde dessa personer? 

• Har ni den kompetens ni behöver i dagsläget? 
• Vilka möjligheter finns för de som redan är anställda att vidareutvecklas och uppgradera 

sin kompetens i arbetet? 
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• Om det uppstår ett behov av kompetens någonstans i verksamheten, hur gör ni då för att 
fylla det glappet? 

• Vad gör ni för att få människor att söka jobb här? 
• Hur upplever ni konkurrensen om arbetskraft? 

 
Om att behålla kompetens: 

• Hur ser personalomsättning ut de senaste åren? 
• Hur mycket är frivilliga avgångar, dvs inte pensionering? 
• Hur länge brukar era anställda vara kvar i företaget? 
• Om någon väljer att sluta hos er, får ni då veta varför? 

o Hur hanterar ni det? 
• Vad gör ni för att få era anställda att stanna kvar? 

 
Förhållandet företag/arbetsgivare – omgivning: 

• Beskriv hur det är att driva företag här i [orten]? 
• Berätta hur ni ser på era möjligheter till företagande på orten. 
• Beskriv om det finns några särskilda utmaningar eller något som försvårar företagandet i 

er närmiljö. 
• Hur upplever ni era valmöjligheter när det gäller verksamheten och olika beslut som ska 

fattas? 
• Vad har ni för möjligheter att påverka er omgivning? 

 
Avslutningsvis: 

• Hur ser ni an på framtiden? 
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Bilaga 4. Utdrag ur analystabell för en analysenhet 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Koder Underkategori Kategori 
Vi har försökt annonsera nå gånger men 
det känns som att det är inte rätt väg att gå. 
Därför, det är jättesvårt att få… de som 
söker men också att, att hitta rätt. 
Jättesvårt. Så att, så att, tyvärr… så är det, 
det är en ganska knepig bit att hitta rätt 
personer.  

Att annonsera är inte rätt väg 
att gå. Det är jättesvårt att få 
dem som söker men också att 
hitta rätt personer. 

Annonsering fel väg 
Svårt få folk att söka 
Svårt hitta rätt 

Svårt att hitta rätt Missmatch 

ML: Ja… hur ser underlaget ut då? Alltså 
hur är konkurrensen om arbetskraft? 
I6: Eh, ja den är ju hög men här, om vi 
söker de som… bor här i [företagsorten] 
så, så… så har vi ju krav på både 
yrkeskompetens men också personlig 
kompetens. Och, de som ska liksom 
uppfylla, fylla de bitarna de har vi nog 
försökt anställa. 

Det är hög konkurrens om 
arbetskraft men här i 
företagsorten har vi försökt 
anställa de som uppfyller 
kraven på personlig 
kompetens och 
yrkeskompetens. 

Hög konkurrens som 
arbetskraft 
Anställa på orten 

Anställa lokalt Lokal rekrytering 

Så att, sen är det ju, finns det ju alltid… 
liksom folk i… ja, det kan ju finnas i 
närområdet det kan ju också finnas i våra 
kranskommuner, som kanske passar in 
som vi inte riktigt har hittat, igen, så att… 
men vi tänker som att, de som jobbar här 
och, eller bor här i [företagsorten] och som 
är [yrkesutbildade] och känner, ja men här 
finns ju ett [företag], de kanske söker upp 
oss förhoppningsvis. 

Det kanske finns folk i 
närområdet som vi inte har 
hittat men vi hoppas att de 
söker upp oss. 

Folk inte hittade 
Närområdet 
Hoppas de söker 

Hopp om att bli hittad Passiva 
rekryteringsstrategier 

och det är ju alltid så, ska man annonsera 
och… satsa femton tusen kronor då vill 
man ju känna verkligen att, ja men det här 
blir bra. Vi kommer få… liksom 
intressanta kandidater. Men den erfarenhet 
vi har är att vi får inte det. Och då blir det 
ju så att, då går man inte den vägen. 

Om man ska annonsera och 
satsa vill man känna att det 
blir bra, men den erfarenheten 
har inte vi, så då gör man inte 
det.  

Dåliga erfarenheter av 
annonsering 
Gör inte det 

Annonserar inte 
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Bilaga 5. Utdrag ur analystabell för den sammantagna analysen 
Koder Underkategori Kategori Tema 
Folk söker jobb 
Sparas i bank 
Välja ut vid behov 

Folk söker upp oss Passiv rekryteringsstrategi 
 

Det familjära 

Hamnat här uppe 
Vuxit upp tillsammans 
Släkt 
Så anställer vi 
Enklast så 

Bekvämlighet 

Tillhöra större branschorganisation 
Bli erbjuden utbildning 

Tillhöra ett större sammanhang 
 

Samverkan 
 

Ömsesidigt beroende i 
glesbygden 

Att mötas 
Att förenas 
Samverka med andra 
Tillhöra ett större sammanhang 
Jobba på branschnivå 
Att engagera sig 
Viktig fråga 
Enskilt företag litet sammanhang 
Jobba på flera nivåer 

Jobba på flera nivåer 

Många aktörer 
Samverka  
Olika kandidater 

Möjlighetsskapande 

Skapa möjligheter 
Ta ett steg tillbaka 
Hitta lösningar¨ 
Samarbeta med 
branschorganisationer 

Branschmässig samverkan 

Klara oss själva 
Inte uppskattade 

Utan stöd Att klara sig utan stöd Svikande strukturer 

Inget stöd 
Industrierna får stöd 
Alla är rädda om industrin 
Miljöbovar 
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Bilaga 6. Centrala fynd: Teman och kategorier 
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