
Ny kompetens  
– en utmaning  
för bolag i tillväxt



Kompetensförsörjning är en  
utmaning för svenska företag 
inom många branscher i dag.  
Det gäller inte minst för  
innovativa bolag som står inför  
en snabb  utveckling och tillväxt.

1. www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/ 
tafatt-regering-hammar-kompetensforsorjningen_759178.html

Allt fler företag tvingas ställa in planerad expansion  
till följd av att de inte lyckas rekrytera rätt kompetens, 
enligt Svenskt Näringsliv.1

För att ta reda på hur behoven kring kompetens
försörjning och rekrytering ser ut i svenska bolag som 
står inför en tillväxtfas, lät Swedish Scaleups göra en 
undersökning som genomfördes av anställda vid Uni
talent, som förmedlar tjänster baserade på kompetens 
från forskare och studenter vid Linköpings Universitet.

Undersökningen gick ut till 100 bolag som samtliga  
var inskrivna hos Swedish Scaleups.

Syftet med undersökningen var att tydliggöra var  
före tagen har behov av support, och hur Swedish  
Scaleups – och liknande projekt – kan stötta dem  
i deras tillväxtresa.
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Bransch
Av dessa anger 22 procent att de tillhör IT-branschen, 8 procent medicinteknik  
och 8 procent ”producerande företag”. Nästan hälften av bolagen (46 procent) 
svarar ”Annat” på frågan om branschtillhörighet.

Omsättning
• 76 procent av företagen omsatte 0–10 Mkr under 2018.
• 22 procent av företagen omsatte 10–30 Mkr under 2018.
• Inget företag låg i intervallet 30–50 Mkr, men ett av företagen i  

undersökningen omsatte över 50 Mkr 2018.

Resultat 
Undersökningen bygger på svar från  
37 av de tillfrågade bolagen.
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Antal anställda
• 81 procent av bolagen har upp till 10 anställda.
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Anställda kvinnor
• Det finns en tydlig mansdominans bland företagen. 
• 22 procent av bolagen har inga kvinnor anställda.
•  54 procent av bolagen har mellan 4 och 10 kvinnor 

anställda.
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Beräknade nyanställningar
Det finns stora planer på att utöka antalet medarbetare. Inte minst räknar ett antal av de mindre företagen  
att växa betydligt om några år.

Bolag med omsättning 0–10 Mkr
28 procent räknar med att nyanställa 5–10 personer under 2020
24 procent räknar med att nyanställa 5–10 personer under 2023
21 procent räknar med att nyanställa minst 15 personer under 2023

Bolag med omsättning 15–30 Mkr
50 procent räknar med att nyanställa 5–10 personer under 2020
38 procent räknar med att nyanställa 5–10 personer under 2023
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Anställda nyutexaminerade
• Det finns få nyutexaminerade inom bolagen.
• 49 procent av företagen har inga  

nyutexaminerade bland medarbetarna.
• Bland företag som omsätter 0–10 Mkr är andelen 

utan nyutexaminerade ännu högre: 54 procent.

Anställda med utländsk bakgrund
• Samma situation som med nyutexaminerande 

gäller för medarbetare med utländsk bakgrund.
• 49 procent av bolagen har inga medarbetare med 

utländsk bakgrund.
• Bland bolag som omsätter 0–10 Mkr är andelen 

utan medarbetare med utländsk bakgrund ännu 
högre: 54 procent.
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Utbildningsinsatser
• Majoriteten av bolagen uppger att de använder 

någon form av utbildningsinsatser: 68 procent.
• Den dominerande typen är internutbildningar.
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Används utbildningsinsatser?
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Rekrytering
• Personliga kontakter är den kanal som dominerar vid rekrytering hos 38 procent av företagen. 
• Den näst mest använda kanalen – sociala medier – dominerar hos 21 procent av företagen.
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Stödbehov
• När bolagen själva gör en bedömning av sina 

stödbehov, hamnar genomsnittet relativt lågt 
överlag.

• När det gäller vilka faktorer som prioriteras  
vid rekrytering, är det tydligt att personlighet är 
den klart dominerande faktorn vid val av nya 
medarbetare. 

• I bolag med omsättning 0–10 Mkr får personlighet 
styra till 75 procent, övriga 25 procent bygger på 
bedömningen av kompetens.

• Erfarenhet är den aspekt som är allra minst viktig. 
• Dessutom framkom det att mångfald låg långt ner 

på prioriteringslistan.

Omsättning  
0–10 Mkr

Omsättning 
10–30 Mkr

Personlighet 75 % 18 %

Kompetens 25 % 43 %

Teamdynamik 0 29 %

Erfarenhet 0 11 %

Genomsnittsbetyg
Rekrytering 3,1

HR 2,9

Medarbetarutveckling 2,8

Talangförsörjningsstrategi 2,8

Teamsammansättning 2,6

Management 2,4

Mångfald 2,4

Viktning mellan olika faktorer vid rekrytering:

Skala 1–5, 1 = inget behov av stöd, 5 = stort behov av stöd

SIDA 6  AV  9



Det finns jämförelsevis få kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund bland 
medarbetarna i företagen. Detta är 
olyckligt ur flera aspekter. Bland annat kan 
det försvåra tillväxt, eftersom studier från 
bland andra Boston Consulting Group2 
och McKinsey3 tydligt visar att mångfald 
gynnar affärsnyttan. Företag med en 
mångfald bland medarbetarna skapar 
som regel produkter och tjänster för ”hela 
samhället”, och anställda med utländsk 
bakgrund kan vara en stor tillgång vid 
internationalisering.

Vissa bolag skulle också kunna fokusera 
mer på att anställa nyutexaminerade, 
som ett sätt att klara kommande 
rekryteringsbehov.

Det är bra att många företag redan i dag 
använder sig av utbildningsinsatser, även 
om det kan sägas vara anmärkningsvärt 
att en tredjedel av bolagen inte gör det. 
Dessutom kan det finnas en risk med att 
det ofta rör sig om internutbildningar, 
eftersom dessa kan bli för smala och 
ensidiga för att täcka det kommande 
behovet av ständig kompetenshöjning.

Risk för homogena grupper
Att förlita sig alltför mycket på personliga 
kontakter vid rekrytering kan lätt medföra 
att medarbetarskaran blir alltför homogen 
och förlorad konkurrenskraft på grund av 
bristande mångfald.

Erfarenhet var en aspekt som inte ansågs 
lika viktig i bedömning som exempelvis 
personlighet och kompetens. Det var 
inte minst tydligt i de mindre bolagen, 
som antagligen kan ha ett stort behov av 
erfarna medarbetare i sin tillväxtresa.

Samtidigt bedömer företagen själva att 
de inte har ett särskilt stort behov av stöd 
i frågor kring kompetensförsörjning och 
rekrytering. Det kan alltså finnas anledning 
att uppmärksamma dem på hur deras 
tillväxt skulle kunna gynnas av satsningar 
på det området.

Slutsatser
Företagen kan bli bättre på mångfald och jämlikhet 
samt mer professionella i sina rekryteringsprocesser.

2. www.bcg.com/en-us/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation.aspx 
3. www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
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Swedish Scaleups kommer nu att intensifiera arbetet med att stärka svenska tillväxtbolag inom 
kompetensförsörjning och rekrytering. Det är bland annat viktigt för bolagen att vara medvetna  
om hur proceduren fortsätter långt efter att ha lyckats attrahera och rekrytera talanger, med  
återkommande insatser för behålla, inkludera och utveckla dem.

Det kan finnas behov av att snabbt kunna rekrytera vissa talanger inför en kommande  
expansion, men det gäller också att ha strategier för att ha en långsiktig kompetensförsörjning.

Så stöttar Swedish Scaleups  
inom kompetensförsörjning  
och rekrytering

Inom kompetensförsörjning tas ett flertal  koncept 
fram för att stötta företagen i Swedish Scaleups 
inom följande områden: attrahera, rekrytera, 
inkludera och team.

• Future Talent Day är ett heldagsevenemang  
där deltagarna arbetar med konkreta hand-
lingsplaner inom attrahera, rekrytera och 
inkludera. 

• För att arbeta med inkludering och mångfald 
så erbjuds bolagen en fördjupad growth circle 
inom inkludering och mångfald. 

• STEP är ett skräddarsytt teamutvecklings-
program baserat på forskning paketerat för 
startups. Konceptet anpassas nu för att även 
passa företag i scaleup-fasen. Ett urval av 
 företag inom Swedish Scaleups kommer  
kunna ta del av detta. 

• För att stärka företagens kompetens och 
 förmåga att rekrytera på ett professionellt 
och validerat sätt så kommer det att tas fram 
en digital utvecklingsinsats inom kompetens-
baserad rekrytering. 

Ovanstående koncept kommer efter projektets 
genomförande att tillgängliggöras för fler aktörer 
som arbetar med att stötta innovativa företag på 
sin tillväxtresa.

För mer information om Swedish Scaleups,  
besök swedishscaleups.se

Nästa steg
Swedish Scaleups kan stärka tillväxtbolag  
inom kompetensförsörjning och rekrytering.
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Swedish Scaleups är ett unikt samverkansprojekt mellan tio företagsinkubatorer och  
science parks i Södermanlands, Östergötlands, Västermanlands, Uppsala och Örebro län. 
Projektet är finansieras av EU-medel via Tillväxtverket och pågår fram till sommaren 2021.

PROJEKTET HAR TVÅ LÅNGSIKTIGA HUVUDMÅL:
1. Att ge stöd till innovativa tillväxtbolag i regionen.

2. Att etablera en hållbar storregional plattform för tillväxt som integrerar  
kommunala, regionala och nationella tillväxtagendor och kan leva vidare  

efter projektet avslutats.

I PROJEKTET INGÅR:

OM SWEDISH SCALEUPS:


