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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är skriven inom ämnet Arbetsvetenskap. Uppsatsen handlar om strategisk 

kompetensförsörjning och hur det fungerar i praktiken. Kompetensutveckling, som är en av 

delarna i kompetensförsörjningen, är ett begrepp som är positivt laddat hos de flesta 

individer.  Idag anses det vara attraktivt att som arbetsgivare kunna erbjuda sina medarbetare 

utvecklingsmöjligheter. Vi är nyfikna på hur strategierna kan se ut, och på vilket sätt de 

implementeras i verksamheten. Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar 

med strategisk kompetensförsörjning och hur strategierna får genomslag i den operativa 

verksamheten på medarbetarnivå.  

 

Vi har valt att rikta in oss på vårdsektorn inom en offentlig organisation. Materialet för studien 

utgjordes av sju kvalitativa intervjuer. Eftersom vi ville undersöka arbetet både på ledningsnivå 

samt hur arbetet upplevs på medarbetarnivå ansåg vi att kvalitativ ansats var mest lämplig. På 

så sätt kunde vi få en djupare förståelse för intervjupersonernas kunskaper, upplevelser och 

tankar kring ämnet.  

 

Vårt resultat visar att organisationen har väl utformade strategier, och de lägger särskilt fokus 

på att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket genomsyras i hela processen. I det operativa arbetet 

är mellanchefen positivt inställd till att medarbetarna ska ha rätt kompetens och att de får 

möjlighet till kompetenshöjande insatser när så krävs. Medarbetarna får gå traditionella 

utbildningar, samt lära av varandra i det dagliga arbetet. Medarbetarna upplever själva att 

lärande i vardagen på arbetsplatsen är den viktigaste biten i deras kompetensutveckling, men 

även att det föreligger god kommunikation på arbetsplatsen. Vi har kunnat fastställa att 

strategierna finns implementerade i verksamheten, med vissa förbättringsområden. 

Mellanchefen ger sina medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling, och dessa 

insatser skapar trivsel hos personalen. Samtliga medarbetare förklarar att så länge det finns ett 

eget intresse av att vilja vidareutvecklas, så finns det goda möjligheter. I studien framkommer 

det, att trots att medarbetarna är nöjda med sina möjligheter till utveckling, så finns 

förbättringsområden från organisationens sida när det gäller implementeringen av strategier.  

 

Avslutningsvis diskuterades att det i vidare studier vore intressant att fördjupa sig i samtliga 

delar av processen inom strategisk kompetensförsörjning. Det hade varit intressant att intervjua 

före detta medarbetare för att höra deras bild av kompetensförsörjningen. Sköttes avvecklingen 

i enlighet med organisationens policy, och är de goda ambassadörer som kan sprida en positiv 

bild av organisationen? En annan diskussion fördes om huruvida det i en större undersökning 

skulle vara intressant att studera samtliga enheter i organisationen för att således göra en 

jämförelse mellan dessa för att se om det finns skillnader i medarbetarnas upplevelser gällande 

utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Nyckelord: Strategisk kompetensförsörjning, kompetensutveckling, attrahera, behålla, 

medarbetare, introduktion. 
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer det redogöras för problemformulering samt syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs hur arbetet är disponerat. 

 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle krävs det mer av anställda än att de bara ska göra ett gott arbete. Det tas 

hänsyn till kunskaper och begåvning, men även vad en person har för personlighet och 

drivkrafter. Det sätt på vilket uppgifterna utförs är lika viktigt som att uppgifterna blir rätt 

utförda. Utöver att kunna utföra arbetet ska medarbetare ställa upp med sitt engagemang och 

visa eget initiativ genom att tänka själv och ge förslag, samt inte vara rädda för förändring och 

samspel med andra. De ska vara lojala och vilja vara med och påverka den gemensamma 

framtiden (Lindelöw 2016, s 47). 

 

Kompetensförsörjningen är något som anses vara den största utmaningen inom HR. HR-

bloggen hänvisar till en undersökning som företaget Draftit gjorde 2016, där de undersökt bland 

236 respondenter vilket som är den största HR-utmaningen de närmsta tre åren. Så många som 

34 % svarade att deras största HR-utmaning är att attrahera rätt kompetens. Framförallt inom 

offentlig sektor anses det vara en betydligt större utmaning i förhållande till andra utmaningar, 

där den sociala & organisatoriska arbetsmiljön och ledarskapet kommer på andra och tredje 

plats (HR-bloggen 2017). 

 

På dagens arbetsmarknad konkurrerar organisationerna inte bara med sina tjänster och 

produkter, de konkurrerar också med sin arbetskraft. Det arbetas hårt med att stärka 

arbetsgivarvarumärket för att på så sätt kunna attrahera den bästa kompetensen. Till skillnad 

från tidigare generationer är dagens arbetstagare mer och mer angelägna om att få personlig 

utveckling och de tvekar inte att byta arbetsgivare om de får ett bättre erbjudande hos någon 

annan. Med tanke på den allt tuffare konkurrensen och svårigheterna för organisationer att hitta 

rätt kompetens anser vi att detta är ett område som står inför stora utmaningar i framtiden. Det 

är viktigare än någonsin att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Likväl som det är 

viktigt för organisationerna att arbeta för att utveckla och behålla medarbetarna, är det viktigt 

för medarbetarna att se till att de har den kompetens som krävs. Denna kompetens är något som 

medarbetaren använder för att kunna konkurrera med andra kandidater i jobbsökarsituationer 

exempelvis. Om det finns brister i hur organisationen utför strategierna i praktiken, ställs det 

större krav på att medarbetaren själv tar initiativ till utveckling. Utifrån vår egen erfarenhet har 

vi tidigare sett brister i hur kompetensförsörjning fungerar i praktiken. Detta har väckt intresse 

hos oss att undersöka på vilket sätt det teoretiska perspektivet av strategisk 

kompetensförsörjning överensstämmer med hur det egentligen är i praktiken och var i processen 

det kan finnas förbättringsområden. 

 

Strategisk kompetensförsörjning omfattar en rad olika aktiviteter som att attrahera, rekrytera, 

behålla, utveckla, avveckla. Vi kommer i denna studie att fördjupa oss i områdena behålla och 

utveckla, men även lägga extra fokus på attrahera.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar med strategisk 

kompetensförsörjning, och hur strategierna får genomslag i den operativa verksamheten på 

medarbetarnivå.  

 

De frågeställningar vi vill besvara är: 

• Hur arbetar ledningen med den strategiska kompetensförsörjningen? 

• Hur genomför mellanchefen den strategiska planeringen på en operativ nivå? 

• Hur upplever medarbetarna effekterna av insatserna som de får del av? 

 

Dessa frågeställningar har besvarats genom att vi gjorde en undersökning om strategisk 

kompetensförsörjning inom vårdsektorn, hos en offentlig organisation. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2. Teoretisk referensram 

I kapitel 2 redogörs det för kompetensförsörjning och dess delar. Vi delar upp kapitlet i fyra 

avsnitt: Kompetensförsörjning, kompetensplanering, kompetensutveckling och strategier för att 

behålla medarbetare. Vi inleder med att definiera begreppet kompetens och redogöra för 

medarbetares och företagets kompetens. Därefter redogör vi för vad kompetensförsörjning är 

för något och hur viktigt det är för ett företags framtidsutsikter. 

 

Kapitel 3. Metod 

I kapitel 3 redogörs det för vetenskapliga teorier inom kvalitativ metod. Vi redovisar hur vi 

framställt vår intervjuguide, urvalsmetod, redogörelse om vårt urval, tillvägagångssätt vid 

genomförandet av intervjuer, etiska aspekter, studiens reliabilitet och validitet och 

avslutningsvis analysmetod.  

 

Kapitel 4. Analys och resultat 

I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet av insamlat material genom att binda samman 

intervjupersonernas svar med de teorier som vi tagit upp i kapitel 2. Inledningsvis analyseras 

organisationens strategiska kompetensförsörjning på ledningsnivå, där vi intervjuat en HR-

strateg och en personalchef. Därefter går analysen in på mellanchefens och medarbetarnas nivå, 

hur deras samspel gällande kompetensutveckling fungerar, samt hur organisationens strategier 

är implementerade i verksamheten.  

 

Kapitel 5. Avslutande kapitel  

I detta kapitel sammanfattas vad vi drar för slutsatser, samt kommenterar huruvida vårt syfte 

och våra frågeställningar har besvarats eller ej. Vi diskuterar därefter några möjliga 

förbättringsområden och vi belyser det uppnådda resultatet i förhållande till förväntat resultat. 

Därefter ges förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet presenteras relevant teori och forskning för vårt syfte med studien. Syftet med 

studien är att undersöka hur en organisation arbetar med strategisk kompetensförsörjning, och 

hur strategierna får genomslag i den operativa verksamheten på medarbetarnivå. Vi kommer 

att beröra alla delar av kompetensförsörjningen; attrahera, rekrytera, introducera, behålla, 

utveckla och avveckla, där vi framförallt fördjupa oss i att behålla och utveckla medarbetare.  

 

2.1 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning kan definieras på flera olika sätt, för vilka vi redogör i följande avsnitt.  

 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för hur företaget utvecklar och säkerställer 

medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför i enlighet med verksamhetsplanen 

(Anttila 1999, s 18). Genom olika aktiviteter syftar kompetensförsörjningen till att tillgodose 

företaget med rätt kompetens (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 2011, s 167) och är en 

ständig pågående, naturlig del av verksamheten som finns i alla miljöer (Anttila 1999, s 18). 

 

Kompetensförsörjningen kan delas i två delar, den synliga och den osynliga delen (Anttila 1999, 

s 23f). Den synliga delen består till exempel av policydokument kring kompetens, mallar för 

medarbetarsamtal, utbildningsprogram och så vidare. Dessa områden ingår i ledningens strategi 

och omfattas av företagsbudgeten. Den osynliga delen utgörs av medarbetarnas förmåga att 

själva utveckla sin kompetens, det vill säga hur de lär sig att hantera och lösa uppgifter i det 

vardagliga arbetet.   

 

Processen inom strategisk kompetensförsörjning startar med att identifiera behov av kompetens 

och former för att attrahera rätt medarbetare (Hansson 2005, s 48). När detta är fastställt är nästa 

steg i processen att genomföra en rekryteringsprocess där de nyanställda motsvarar de krav som 

arbetet ställer idag och i framtiden. Därefter följer introduktion och olika former av 

kompetensutveckling för att komplettera, utveckla och behålla medarbetare, men även 

avveckling av de medarbetare som av någon anledning lämnar organisationen (Nilsson et al. 

2011, s 167). Varje företag behöver utveckla sin egen kompetensstrategi, en egen formel för 

hur de vill attrahera, motivera och utveckla medarbetare (Hansson 2005, s 48). Ett företag bör 

först definiera vad de menar med kompetens för att kunna analysera det egna kompetensbehovet 

vid rekryteringar och utvärderingar av medarbetarna (Wikström & Martin 2012, s 78). 

 

Definition av kompetens 

Vad är kompetens? Det är en fråga som kan få olika svar beroende på vem man frågar. Nedan 

förklaras tre olika författares definition av kompetens. 

 

Kompetens innebär att en person eller ett företag har en viss skicklighet i eller förmåga att utföra 

vissa aktiviteter eller att bedriva viss verksamhet (Hansson 1997, s 69). Det är svårt att fånga 

vad kompetens egentligen är. Kompetens kan vara attityder, värderingar, nätverk, relationer, 

erfarenheter och tyst kompetens. Tyst kompetens är en kombination av erfarenhet och förståelse 
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för hur en arbetsuppgift eller ett system fungerar och kan ibland liknas vid intuition (Hansson 

2005, s 75). 

 

Granberg (2011, s 367) menar att kompetens består av formell och faktisk kompetens som utgår 

från individen, samt föreskriven kompetens och uppgifternas faktiska krav på kompetens 

(kvalifikationer) som utgår från uppgiften. Formell kompetens är individens behörighet till att 

utföra en arbetsuppgift, och är knuten till en viss utbildning som individen skaffat sig. Läkare, 

psykologer, sjuksköterskor, tandläkare etcetera behöver legitimation för att få praktisera sina 

yrken. Den formella kompetensen utgår från själva individen, och genom att använda sin 

kompetens i relation till en viss uppgift har faktisk kompetens uppnåtts. Föreskriven kompetens 

är den kunskap som krävs för att kunna utföra en viss uppgift, en slags kvalifikation som behövs 

för vissa yrken, som inte nödvändigtvis måste grundas i en utbildning eller legitimation, men 

ändå ger individen en behörighet att utöva uppgiften. Uppgifternas faktiska krav på kompetens 

innefattar individens förmåga, de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som gör att 

denne kan utföra en arbetsuppgift. Kompetens finns först när den har visats i handling, det vill 

säga att det finns en formell kompetens och beroende på uppgiftens krav ska individen visa vad 

den är kompetent till, visad kompetens. Det är först när vi har visat vår kompetens som vi kan 

säga att vi har kompetens. Visad kompetens kan definieras som en kombination av formell 

kompetens och föreskriven kompetens, en kombination av individ och det sammanhang som 

individen befinner sig i (Granberg 2011, s 367, 517f). 

 

Kompetens kan sägas vara de personliga egenskaper som finns hos en individ, det vill säga 

individuell kompetens. Personer har kompetens, utvecklar kompetens och använder kompetens 

i olika situationer (Lindmark & Önnevik 2006, s 195). Kompetens finns på både medarbetarnivå 

och på verksamhetsnivå (Hansson 1997, s 69). 

 

Medarbetares kompetens 

Hansson (2015, s 75ff) menar att kompetens är mer än bara kunskaper och färdigheter, och 

delar in den individuella kompetensen i tre delar; intellektuellt kapital, emotionellt kapital och 

socialt kapital. 

 

Det intellektuella kapitalet innefattar de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som individen 

har tillförskaffat sig genom åren. Socialt kapital omfattar de nätverk medarbetare har, med 

vilken hjälp de kan skaffa, utveckla och överföra kompetens i samverkan med andra. Det 

emotionella kapitalet, som omfattar våra värderingar och attityder, styr hur vi använder våra 

förvärvade kunskaper, färdigheter och erfarenheter, det vill säga vårt intellektuella kapital, och 

omvandlar den och vårt sociala kapital till handling. Våra kunskaper och färdigheter, det vill 

säga vårt intellektuella kapital, kan inte utvecklas utan socialt kapital och ett emotionellt kapital 

som ger det en önskvärd riktning. Om en individ exempelvis vill utvecklas till en ledare, räcker 

det inte med bara förbättringar av kunskaper och färdigheter för att utveckla ledarskap. Det 

krävs också en förändring av grundläggande attityder och värderingar (Hansson 2005, s 75ff).  
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Kompetens och dess delar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kompetens som konkurrensfördel, Hansson J 2005, s 77 

 

Även Keen (2003, s 4f) menar att kompetens inte enbart innefattar kunskaper, utan även de 

färdigheter, de kontakter samt de värderingar och attityder som krävs för att kunna utföra en 

handling i en viss situation. Keen (2003) menar att varje människa bär på en unik, individuell 

kompetens och använder handen som symbol för begreppet kompetens. Handen består av fem 

fingrar och en handflata, och varje finger motsvarar en del av den totala förmågan. Dessa 

förmågor är kunskap, färdigheter, kontakter, erfarenheter, värderingar och samordning (Keen 

2003, 4f).  

 

För att veta vad och hur något ska göras, krävs kunskaper och färdigheter. Kunskaper kan 

utvecklas genom studier, träning, praktiskt arbete, upplärning i det dagliga jobbet etcetera. 

Kunskaper är ganska enkla att kommunicera till andra i form av information från databaser, 

böcker och utbildning (Hansson 1997, s 71; 2005, s 78; Keen 2003, s 7f). Färdigheter handlar 

om förmågan att utföra vissa uppgifter. Till skillnad från kunskaper kan färdigheter vara både 

enkla och svåra att överföra från en person till en annan, då dem är förknippade med personlig 

förtrogenhet. Med det menas samlade färdigheter, som skapar förtrogenhet med en uppgift. 

Individen får förståelse för uppgiften och genomför uppgiften med omedveten kompetens, eller 

som vissa även kallar tyst kompetens. Det tar lång tid att utveckla färdigheter och det kräver 

övning och träning (Hansson 2005, s 78; Keen 2003, s 5f). 

 

Genom att öva direkt i en verklig situation, och på så sätt få möjlighet att förfina kompetensen 

när individen lär av sina framgångar och misslyckanden, samlar den på sig erfarenhet. Det 

handlar om att reflektera, tänka igenom vad man lärt sig och erfarit, och att få förståelse för 

varför saker och ting hänger ihop. Erfarenheter skapar möjligheter för individen att kunna utföra 

uppgifter på ett bra och effektivt sätt (Hansson 2005, s 78; Keen 2003, 8f). 

 

För att kunna klara av olika situationer och utföra arbetet behövs ett nätverk - ett nät av 

personliga kontakter som ger stöd och inflytande. Nätverk omfattar de relationer som vi har och 

Intellektuellt 

kapital 

Kunskaper 

Färdigheter 

Erfarenheter 

Emotionellt 

kapital 

Värderingar 

Attityder 

 

Socialt kapital 

Nätverk 
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som hjälper oss att skaffa, utveckla och överföra kompetens. Nätverk skapas genom det 

vardagliga arbetet varje gång medarbetare deltar i något projekt, medveten arbetsrotation, 

utbildning och erfarenhetsutbyte, men även på fritiden. Den personliga kompetensen kan vara 

beroende av det nätverk som en medarbetare bygger upp inom och utanför företaget (Hansson 

2005, s 79; Keen 2003, s 9f). Hansson (1997, s 72) menar att det är viktigt för företagens 

kompetenstillväxt att stimulera medarbetare att bygga upp och använda personliga nätverk samt 

att länka samman dessa nätverk i företagets tjänst. 

 

Värderingar och attityder påverkar hur det intellektuella kapitalet används, och de är ett 

betydelsefullt inslag i många enskilda arbetsuppgifter. Varje individ har sina värderingar och 

dessa är starkt kulturellt betingade, samtidigt som värderingar och attityder påverkas i hög grad 

av företagskulturen, de ledningsformer och den organisationsstruktur som tillämpas samt de 

principer för belöningar som finns i företaget. Gemensamma värderingar är betydelsefulla för 

att kunna utföra arbetsuppgifter och uppdrag på ett önskvärt sätt, och samsynen blir avgörande 

för resultatet (Hansson 1997, s 72; 2005, s 78; Keen 2003, s 11). 

 

Genom att se på kompetens ur Hanssons (2005) eller Keens (2003) perspektiv, innebär 

kompetens att det krävs samordning mellan det intellektuella, det sociala och det emotionella 

kapitalet, en samordning mellan de fem fingrarna för att kunna genomföra en uppgift. Den 

individuella kompetensen är en överensstämmelse mellan situationens krav och individens 

förmåga (Hansson 2005, s 78; Keen 2003, s 12). 

 

Företagets kompetens 

Kompetens finns i olika konstellationer inom ett företag; hos individer, i grupper och hos 

företaget som helhet. Det går att hitta kompetens utanför företaget, men som ändå kan räknas 

in i företagets kompetens. Olika beroendeförhållanden, på kort eller lång sikt, med andra företag 

eller enskilda personer bygger upp en kompetens som blir en del av företagets kompetens 

(Hansson 1997, s 73). 

 

Hansson (1997, s 69) menar att förmågan att kunna leda, organisera, producera samt 

administrera inom organisationen, kallas för företagets kompetens. När det talas om företagets 

kompetens är det kärnkompetens som avses. Kärnkompetensen är företagets samlade förmåga 

att förverkliga sin affärsidé, det vill säga företagets överlägsna kunnande eller förmåga, vad ett 

företag är bra på i förhållande till andra. Den viktigaste beståndsdelen i kärnkompetensen är 

medarbetarnas kompetens (Hansson 2005, s 79). Hansson (2005) menar att kärnkompetensen 

till stor del är ett resultat av medarbetares lärande individuellt, tillsammans och tillsammans 

med kunder, leverantörer etcetera. Medarbetarnas kompetens är oftast den helt avgörande 

faktorn i kärnkompetensen. Det är dessa faktorer som ger företaget dess individualitet, dess 

särprägel och skapar ett merkunnande som lagras i organisationskultur, företagskultur, 

arbetssätt, regler, normer och vanor. Kärnkompetens kan sägas vara en central del av företagets 

konkurrenskraft och är dessutom svår att kopiera av den orsaken att det tar lång tid att utveckla 

(Hansson 2005, s 79f). 
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Kompetensmodell 

För att veta vilken kompetens som en medarbetare, en grupp av medarbetare eller ett företag 

har, är det viktigt att ett företag utvecklar en beskrivning över vad kompetens betyder i 

företagets arbete med kompetensutveckling (Hansson 2005, s 74). Lindelöw (2016) menar att 

om vi inte arbetar utifrån gemensamma definitioner kan vi komma att tala om olika saker, och 

därför är det avgörande att alla i organisationen lägger samma innebörd i de begrepp som 

används när en organisation arbetar med kompetensbegreppet. För att kunna identifiera de olika 

färdigheter och förhållningssätt som kan behövas i olika befattningar, går det att ta hjälp av 

kompetensmodellen (Lindelöw 2016, s 54f). 

 

Enligt Lindelöw (2016, s 55) är kompetensmodellens syfte att vara ett verktyg i företagets 

framtida kompetenskartläggning. Lindelöw (2016) menar att kompetensmodellen är ett 

dokument som hela tiden utvecklas. I kompetensmodellen sammanställs och definieras 

gemensamma begrepp kring de dimensioner som anses vara viktiga för att anställda ska kunna 

utföra arbetsuppgifter de ställs inför. Begreppen ska även fungera i organisationskulturen 

(Lindelöw 2016, s 54ff). Att skapa en kompetensmodell kan göras på olika sätt. Ett sätt är 

genom arbetsobservation, där en observatör följer det praktiska arbetet på avdelningen för att 

sammanfatta de olika beteenden eller förmågor medarbetarna använder sig av för att 

åstadkomma resultat. Ett annat sätt, som inte är lika resurskrävande, är att intervjua olika 

medarbetare om deras arbete och hur de agerar i olika typer av arbetssituationer (Lindelöw 

2016, s 54f). 

 

Lindelöw (2016, s 267ff) beskriver en kompetensmodell där hon kategoriserat begreppen i fyra 

områden: personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella 

färdigheter. Begreppen bör vara utformade på det sättet att de i möjligaste mån reflekterar olika 

dimensioner och inte överlappar varandra. Efter att det gjorts en kompetensmodell gäller det att 

väva in den i personalstrategins alla steg och hjälpa till att strukturera arbetet med bemanning, 

nyrekrytering och utveckling av anställda som redan finns i organisationen (Lindelöw 2016, s 

57). Alla medarbetare, gamla som nya, har kompetensområden där de inte fungerar optimalt 

och som de behöver utveckla. Kompetensmodellen är en utmärkt utgångspunkt för att kunna 

diskutera hur medarbetare kan utvecklas vidare och hur ledaren kan hjälpa den anställde med 

hans eller hennes utveckling då det redan har identifierats begrepp för olika befattningar. Under 

medarbetarsamtalen får personen feedback på dessa, och det fokuseras i diskussionen på 

utvecklingsmöjligheter för de områden där det finns behov av utveckling (Lindelöw 2016, s 

58). 

 

2.2 Kompetensplanering 

Innan vi fördjupar oss i vad kompetensplanering är, ska vi kort förklara begreppet strategi som 

kommer tas upp längre fram i detta avsnitt. 

 

Strategi 

Som många andra organisatoriska begrepp har även strategi sitt ursprung i den militära världen. 

Själva ordet strategi kommer från det grekiska ordet strategia, som betyder fältherrkonst. Det 
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handlar om de handlingsregler som ligger utanför den direkta konfrontationen med 

motståndaren, det vill säga de planer som hela krigsmakten följer under ett krig, till exempel 

hur politiska mål uppnås, såväl som mål att bevara fred etcetera (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 

2006, s 247).  

 

För att tillämpa ordet strategi på organisationer kan begreppet strategi definieras som en plan 

för hur företagets resurser kan användas på bästa sätt i syfte att uppnå organisationens mål. Ur 

ett Human Resource Management (HRM) perspektiv kan då sägas att strategi handlar om hur 

organisationer använder sina medarbetare och deras kompetens på bästa sätt för att uppnå målen 

(Lindmark & Önnevik 2006, s 54).  

 

Kompetensplanering 

Kompetensförsörjningens områden kan delas in i de två huvudgrupperna kompetensplanering 

och kompetensutveckling (Anttila 1999, s 42). Arbetet med kompetensplaneringen ger 

möjlighet till en effektiv kompetensförsörjning, och utan den kan inte organisationen skapa en 

bra strategisk plan. Vid en bra strategisk planering är det viktigt att prioritera rätt områden och 

målgrupper, att välja de mest effektiva åtgärderna för att höja kompetensen, och att följa upp 

genomförda åtgärder, hävdar Anttila (1999, s 42).  

 

I kompetensplaneringen görs en kartläggning och analys av befintlig kompetens, planering av 

vilken kompetens som ska utvecklas, och på vilket sätt utvecklingen ska åstadkommas. 

Kartläggningen är till för att synliggöra vilken kompetens som faktiskt finns hos organisationen 

och medarbetaren i relation till vad som krävs utifrån företagets verksamhetsplan och strategier. 

Syftet med analysen är att följa upp mål och utvärdera effekter av tidigare 

kompetensutvecklingsinsatser samt att ta reda på vilka nya områden och behov som bör 

prioriteras. Varför de kompetenshöjande åtgärderna bör planeras och följas upp är för att 

bestämma vilka åtgärder som krävs för att få bäst effektivitet i arbetet med utveckling (Anttila 

1999, s 42f).  

 

Wikström och Martin (2012) tar upp några exempel på hur företaget kan mäta resultatet av 

kompetensutvecklingsinsatser. Chef och medarbetare kan göra en utvärdering av personliga 

förmågor där de bedömer förändrat och förbättrat beteende samt hur prestationen i nuvarande 

rollen förbättrats. De traditionella kurser och seminarier som medarbetaren deltagit i bör 

utvärderas och delges med övriga medarbetare i organisationen (Wikström & Martin 2012, s 

91). Fördelen med att följa upp och redovisa effekter från tidigare kompetensutveckling är att 

det ökar engagemanget hos medarbetarna att ta ett aktivt ansvar och vilja utvecklas i yrkesrollen 

(Anttila 1999, s 173). 

 

Utgångspunkten för att få en effektiv kompetensförsörjning är att det finns en gemensam syn 

hos arbetsgivaren och medarbetaren på kompetenskrav, befintlig kompetens, aktuella behov 

och prioriteringar (Anttila 1999, s 43).  

 

Wikström och Martin (2012) påvisar vikten av att ha en strategi kring rekrytering som är 

förankrad med organisationens mål, vision och övriga strategier. Det är viktigt att cheferna 
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förstår företagets långsiktiga kompetensbehov för att kunna skapa en så fulländad 

personalstyrka som möjligt. Felaktiga och ogenomtänkta rekryteringar innebär kostnader och 

lägre effektivitet, något som ledningen måste ansvara för att rekryterande chefer är medvetna 

om (Wikström & Martin 2012, s 43). 

 

Omvärldsanalys 

De förändringar i omvärlden som en organisation möter, samt förändringarna i organisationen 

och dess medarbetares situation och behov, kan påverka organisationens kompetens. 

Förändringarna kan skapa nya affärsmöjligheter, eller hota existerande, och därför är det viktigt 

att i så god tid som möjligt få kännedom om förändringarna utanför och inom organisationen. 

En del av förändringarna går att förutse medan andra kommer som överraskningar. För att 

minimera riskerna som de olika förändringarna kan föra med sig, är det viktigt att arbeta 

förebyggande med det (Hansson 2005, s 163).  

 

Inom kompetensförsörjning handlar det till stor del om att vara medveten och engagerad i 

omvärldsutvecklingen. Det sker löpande förändringar både i omvärlden och internt som är 

viktiga att förstå, för att kunna veta vilka kompetenskrav som uppstår (Anttila 1999, s 46). 

Anttila (1999, s 47) beskriver förmågan att möta utvecklingen i omvärlden som organisationens 

viktigaste funktion för att kunna skapa en effektiv kompetensförsörjning. Genom detta arbete 

kan företaget sedan göra kompetenshöjande åtgärder som matchar den önskvärda utvecklingen. 

Även Hansson (1997, s 167) tar upp aspekten med omvärldsbevakningen på så sätt att den 

kräver ständig kontakt med kunder och konkurrenter, att bevaka förändringar i branschen, och 

att även samhällsekonomi, sociala förändringar och medarbetares engagemang kan vara 

bakomliggande faktorer till nya kompetenskrav.  

 

Employer branding 

En viktig del i kompetensförsörjningen handlar om att attrahera rätt medarbetare. För att kunna 

attrahera medarbetare gäller det att organisationen arbetar aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke. 

Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke kan även kallas Employer branding (Wikström & 

Martin 2012, s 33). Det är av vikt för nyutexaminerade akademiker att få arbeta på ett företag 

som har starkt arbetsgivarvarumärke samt en stark image bland allmänheten (Lindelöw 2008, s 

105). 

 

Wikström och Martin (2012, s 34) menar att genom att arbeta med Employer branding blir 

sannolikheten att attrahera rätt medarbetare större. Högpresterare söker sig gärna till 

organisationer med starkt arbetsgivarvarumärke, vilket gynnar organisationer då högpresterare 

presterar mer och har låg frånvaro. Även kundnöjdheten blir bättre med högpresterare eftersom 

dessa är mer engagerade. En annan anledning varför det är viktigt för organisationer att arbeta 

med att stärka arbetsgivarvarumärket, menar Wikström och Martin (2012, s 34) är att 

organisationer med starkt arbetsgivarvarumärke har andra värden som lockar än höga löner. 

Detta innebär lägre personalkostnader då lägre löner kan betalas ut. Med ett starkt 

arbetsgivarvarumärke går det att attrahera och behålla rätt medarbetare vilket skapar 

förutsättningar för högre lönsamhet (Wikström & Martin 2012, s 34).    
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Arbetet med att bygga sitt varumärke är viktigt både internt mot befintliga medarbetare, samt 

externt mot arbetsmarknaden. Grunden när ett varumärke byggs är att utgå från idén om vilken 

typ av organisation man är och vill vara, vilket handlar om att utgå från organisationskulturen 

(Wikström & Martin 2012, s 33). Arbetet med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke börjar 

med att skapa rätt förutsättningar bland befintliga medarbetare. Trivsel, motivation och 

engagemang bland medarbetarna är något det bör läggas fokus på. Nöjda medarbetare blir goda 

ambassadörer och de sprider en positiv bild om företaget (Wikström & Martin 2012, s 37). 

  

Det externa arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket startar med att göra en undersökning 

bland befintliga medarbetare. Genom att få deras bild av vad de tänker och tycker om 

organisationen går det sedan att gå vidare med hur arbetsgivarvarumärket bör utvecklas. Några 

bra utgångspunkter är att ställa frågor om vad de har för intresse när det gäller utveckling, och 

vad som krävs av arbetsgivaren för att de ska vilja stanna kvar. Efter intervjuer med befintliga 

medarbetare är det bra att mäta styrkan i dagens arbetsgivarvarumärke. Det görs bäst genom 

undersökningar och studier externt, och några faktorer att ta reda på är människors kännedom 

om varumärket, kännedom om och inställning till företagets löften, om det finns planer på att 

söka arbete hos organisationen med mera (Wikström & Martin, 2012 s 39). När det sedan är 

dags att utarbeta en strategi bör organisationen fundera på hur de ska skilja sig från 

konkurrenterna för att bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Det ska gå att svara på vad som är 

deras starkaste skäl till varför arbetssökande ska välja just den organisationen, samt att kunna 

peka på vad det är som organisationerna kan erbjuda sina medarbetare, till skillnad från 

konkurrenterna (Wikström & Martin 2012, s 40).  

 

Det finns olika sätt att mäta styrkan i arbetsgivarvarumärket, och några exempel internt är att 

titta på resultat från medarbetarundersökningar samt att titta på personalomsättningen för 

nyckelpersoner. Stannar de länge innebär det starkare arbetsgivarvarumärke. Externt kan 

organisationen titta på tidsåtgången för rekrytering, där det ska gå fortare ju mer attraktiva de 

är. Antalet spontanansökningar och antalet sökande med rätt kompetens är också faktorer som 

visar organisationens attraktivitet (Wikström & Martin 2012, s 42).  

 

2.3 Kompetensutveckling 

I kompetensutvecklingen ska de behov som identifieras i kompetensplaneringen tillgodoses. De 

områden och målgrupper som prioriterats i planeringen ska nu få ökad kompetens genom 

kompetensutveckling. Det finns kvantitativ och kvalitativ kompetensutveckling. Den 

kvantitativa handlar om att åtgärda att rätt mängd kompetens finns inom det prioriterade 

området. Detta kan göras på olika sätt, nämligen att planera rekryteringen på så sätt att nya 

medarbetare kompletterar med sin kompetens, att omplacera medarbetare till de områden där 

deras kompetens behövs, samt att satsa på att behålla kompetens inom företaget genom 

belöningssystem och lönesättning (Anttila 1999, s 44).  

 

I den kvalitativa kompetensutvecklingen handlar det om att skapa eller utveckla det som krävs 

för att målgruppen ska kunna lösa sina uppgifter på rätt sätt (Anttila 1999, s 44). För att utveckla 



11 
 

förutsättningarna internt inom målgruppen går det att höja målgruppens kunskaper, påverka 

attityder och motivation, genomföra arbetsbyten och praktik för att öka erfarenheten, samt att 

höja den formella kompetensen. Utveckling av externa förutsättningar kan handla om att ge 

tillgång till bättre information, utveckling av teknikstöd, hjälpa målgruppen skapa ett bra 

kontaktnät, samt att se till att de har en bra ledare och ett gott arbetsklimat (Anttila 1999, s 45).  

  

Introduktion 

Genom att medarbetaren får en bra introduktion stärks lojaliteten gentemot arbetsgivaren från 

första dagen. Ändå är det många företag som slarvar med introduktion av nyanställda menar 

Wikström och Martin (2012, s 55). Det finns flera olika syften varför det bör finnas en bra 

introduktion för nyanställda. För det första för att ge ett bra första intryck för att välkomna den 

nyanställde. Sedan att dela med sig av företagets kultur och värderingar, och på så sätt ge den 

anställde en bild av vilka beteenden som uppskattas i företaget. Ett introduktionsprogram kan 

även innebära att den nyanställde tidigt börjar knyta viktiga kontakter och bygger ett internt 

nätverk som underlättar i det fortsatta arbetet. En bra introduktion får den anställde att fortare 

komma in i arbetet och bli produktiv (Wikström & Martin 2012, s 55). 

  

Några andra viktiga aspekter att tänka på den första dagen är möte med chef, kollegor och 

arbetsgrupper, praktiska detaljer som dator, telefon, passerkort, samt rundvandring på kontoret. 

Wikström och Martin (2012) menar även att det är viktigt att den nyanställde ska få en ordentlig 

genomgång av vad som händer de tre första månaderna. Det kan handla om att medarbetaren 

ska lära sig organisationen genom att läsa på intranätet och annan tillgänglig information. Han 

eller hon ska börja bygga relationer och boka möten med kollegor. Det är dags att skapa en 

personlig utvecklingsplan, och den tredje månaden ska resultaten börja levereras (Wikström & 

Martin 2012, s 55). 

 

Utveckla medarbetare 

Hansson (2005, s 202) framhåller hur medarbetaren får ett allt större ansvar för sin egen 

kompetensutveckling. Om individen inte är öppen för att lära och utvecklas riskeras 

möjligheterna att behålla eller få nya jobb.  

 

Wikström och Martin (2012, s 86) belyser något de kallar on-the-job-training, vilket innebär att 

medarbetares kompetensutveckling till största del sker i den egna rollen, och vanliga åtgärder 

är att ge större ansvar och mer utmanande arbetsuppgifter. En annan, mindre del av 

kompetensutvecklingen sker internt inom företaget. Arbetsrotation, mentorprogram, 

seminarier, nätverksträffar och webbaserad utbildning är exempel på sådana åtgärder. Endast 

10 procent av kompetensutvecklingen består av extern utbildning i form av olika kurser och 

utbildningar (Wikström & Martin 2012, s 86). Hansson (1997, s 149) förklarar att rörlighet 

mellan olika arbetsuppgifter och olika avdelningar inom organisationen är något som gynnar 

både företag och medarbetare. Det ger möjlighet till nya perspektiv, ett ökat lärande samt 

bredare kompetens. De förändringar som sker internt och externt kan hanteras bättre om det 

finns mer rörlighet bland medarbetarna. 
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Genom att individerna lär sig var för sig, och även tillsammans, utvecklas organisationer och 

dess medarbetare varje dag. Lärande kan betraktas som en livslång process (Bruzelius & 

Skärvad 2011, 431). Ellström (1992, s 67) definierar lärande såhär: ”Med lärande avses här 

relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 

omgivning”. Med förändringar menar Ellström (1992, s 68) i sin definition förändringar av 

individens kompetens. Individens omgivning omfattar den sociala omgivningen bestående av 

andra människor, den fysisk-materiella omgivningen vilket innebär ting och maskiner, samt 

den kulturellt-symboliska omgivningen som exempelvis består av olika typer av information 

och organisationskulturer (Ellström 1992, s 74). 

 

För att en organisation ska kunna lära och bevara resultatet av detta lärande, är det viktigt att 

utveckla en gemensam förståelse, och detta görs med hjälp av dialog och språket. Språket i 

organisationen måste därför utvecklas för att en organisation ska kunna lära. Genom en bra 

kommunikation har organisationen möjlighet att utveckla och förmedla nya erfarenheter mellan 

individer och grupper i organisationen (Nilsson et al. 2011, s 68f). I en organisation är det enligt 

Lindmark och Önnevik (2006, s 186) viktigt med både intern och extern kommunikation. 

Likaså är det nödvändigt med den vertikala kommunikationen, där informationen förflyttas upp 

och ner i hierarkin, och den horisontella kommunikationen mellan avdelningar och 

medarbetare. En god kontakt mellan chefer och anställda är av vikt för att det ska kunna leda 

till lärande och utveckling. Medarbetarsamtal, där feedback ges till varandra, är ett exempel på 

kommunikation som finns i en organisation (Lindmark och Önnevik, s 186). Genom att skapa 

naturliga mötesplatser, såsom gemensamma fikaställen, öppna kontorslandskap och genom att 

se till att personalen har tid till att träffas går det enligt Lindmark och Önnevik (2006, s 186) att 

stimulera kommunikationen för att möjliggöra för lärande och utveckling.  

 

Formellt och informellt lärande 

Det lärande som är planerat och målinriktad, och som sker inom en utbildningsinstitution som 

exempelvis skola eller universitet är vad som kallas det formella lärandet. Det lärande som sker 

i vardagslivet eller i arbetet däremot är ett informellt lärande. Även det informella lärandet kan 

vara planerat och ske medvetet då det kan handla om självstyrt lärande eller att individen genom 

deltagande i nätverk och mentorskap tar del av erfarenhetsbaserat lärande. Det mesta av det 

informella lärandet är dock något som sker spontant och omedvetet. Att vi lär oss något även 

när vi inte har som avsikt att lära kallas för implicit, eller ”tyst” lärande (Ellström 1996, s 10).  

 

Ellström, Ekholm och Ellström (2007) har gjort en studie gällande vilka förutsättningar som 

finns för informellt lärande i vårdarbete. De ville ta reda på hur de rådande arbetsförhållandena 

kan ge en lärandemiljö som främjar för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. 

Hur lärandet kan vara en integrerad del av det praktiska arbetet och i samspel med medarbetare 

i olika arbetssituationer. Resultatet från studien visar att samspelet mellan arbetets innehåll, 

vårdpersonalens utbildningsbakgrund, ledningsstöd och viljan att lära är faktorer som skapar en 

gynnsam lärandemiljö. Lärandet i arbete uppstår inte per automatik, utan det krävs både en 

organisatorisk och en individuell beredskap för lärande (Ellström et al. 2007). 
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Lärandemiljö och kompetensutvecklingsstrategier 

En gynnsam lärandemiljö handlar om arbetsuppgifter med en hög grad av inlärningspotential, 

att det finns möjligheter till återkoppling, att organisationen stöder samarbete och lärande, att 

det finns möjlighet för medarbetare att delta i planering och genomförande gällande 

kompetensutveckling med mera. I organisationer där dessa förhållanden saknas är 

inlärningsmiljön begränsad (Ellström 2001, 2006 refererad i Kock & Ellström 2011). 

 

När medarbetarna får delta i olika kurser, inom och utanför arbetsplatsen kallas det för formell 

kompetensutvecklingsstrategi. I den integrerade kompetensutvecklingsstrategin handlar det om 

att medarbetarna får gå på kurser i kombination med exempelvis förändringar i 

arbetsorganisationen, genomförande av nytt system vilket kan vara system för kvalitetskontroll 

eller karriärplanering med mera. Där fokuseras det inte enbart på den individuella 

medarbetaren, utan på organisationen som helhet (Kock, Gill & Ellström 2008).  

 

Kock och Ellström (2011) undersökte huruvida resultatet från inlärning har ett samband med 

lärandemiljö och strategier för kompetensutveckling. Studiens resultat visar att dessa två 

faktorer är minst lika viktiga för inlärningen. Dock visar det att lärandemiljöns karaktär när det 

gäller att vara gynnsam eller begränsad gör liten skillnad gällande studieresultat för företag som 

använder en formell kompetensutvecklingsstrategi. Däremot gör lärandemiljö stor skillnad för 

resultatet hos företag som använder en integrerad strategi (Kock & Ellström 2011).  

 

2.4 Strategier för att behålla medarbetare 

För att organisationer ska bli framgångsrika i framtiden måste de bli bättre på att ta tillvara och 

utveckla mänskliga resurser (Wolvén 2000, s 248). Utöver introduktion, som är viktig strategi 

för att behålla den nyanställde i organisationen, finns det även andra strategier som kan tillgås 

om det finns risk att anställda lämnar organisationen (Nilsson et al. 2011, s 171). Bruzelius och 

Skärvad (2011, s 336) hävdar att när medarbetarna i en organisation identifierar sig med 

organisationens värderingar och trivs med att arbeta i organisationen, uppstår motivation. 

Motiverade och nöjda blir de anställda som ges möjligheter till prestation, erkännande, 

befordran, skyldigheter och möjligheter till utveckling. För att öka motivation på arbetsplatsen 

kan organisationer tilldela de anställda nya eller komplicerade uppgifter, specifika uppgifter 

som gör det möjligt för honom eller henne att bli en expert, eller ge anställda ytterligare ansvar 

inom samma arbetsområde, vilket skapar större delaktighet bland de anställda. Lindmark och 

Önnevik (2006, s 151) påpekar hur medarbetarna även kan motiveras genom belöning, såsom 

pengar, bonusar och optioner. En anställd som har gjort ett fantastiskt jobb i ett projekt bör 

belönas för det. Detta kommer att uppmuntra den anställde att försöka uppnå samma eller ännu 

bättre resultat vid nästa projekt (Lindmark & Önnevik 2006, s 151). 

 

Medarbetarna kan även motiveras av sociala och interna faktorer som att trivas med sina 

arbetskamrater och att ha möjligheter att växa och utvecklas (Schein 1988, kap 5). Lindelöw 

(2016, s 44) påvisar att motiverade medarbetare anstränger sig mer och agerar mer beslutsamt 

och målinriktat. Oraman, Unakitan och Selen (2011) fick fram i sin studie att en känsla av att 

ha kontroll, en känsla av prestation, och en komplex uppgift bidrar till en individs positiva 
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inställning till arbetet. Även trivseln spelade viktig roll för de anställdas inställning till arbete. 

Många människor tillgodoser sina materiella, sociala och även emotionella behov i 

organisationer där de tillbringar ganska mycket tid och blir beroende av sina organisationer för 

att deras behov ska bli uppfyllda. Är trivseln låg är risken stor att anställda lämnar 

organisationen (Oraman et al. 2011). 

 

Motivationsteori 

Det finns många olika teorier inom arbetsmotivation. En av dem är Herzbergs tvåfaktorsteori, 

som utgår från två oberoende dimensioner, trivsel/motivation och vantrivsel (Bruzelius och 

Skärvad 2011). Innan vi går in på Herzbergs tvåfaktorsteori kommer vi kort definiera vad som 

menas med motiv och motivation.  

 

Motivation är en drivkraft till handling som styr individen mot målet och är medvetna val 

kopplade till själva individen. Motiv är behov och önskemål av olika slag som stimulerar eller 

driver en individ att handla på ett visst sätt. När dessa motiv aktiveras uppstår motivation 

(Bruzelius & Skärvad 2011, s 294). Varje individ reagerar på sitt arbete på ett unikt och eget 

sätt. Det beror på individuella behov, värderingar och attityder, intressen, personlighet och 

färdigheter som vi tar med till jobbet (Wolvén 2000, s 174). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori påvisar att arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje inte har samma 

upphov (Bruzelius och Skärvad 2011, s 296). De olika behoven som en individ måste få 

uppfyllda för att uppleva en hög motivation och en hög arbetstillfredsställelse, delas in i yttre 

faktorer (hygienfaktorer) och inre faktorer (motivationsfaktorer) (Lindmark & Önnevik 2006, 

s 36f). Missnöje på arbetsplatsen, eller låg arbetstillfredsställelse, uppstår när hygienfaktorerna 

inte finns till hands. Hygienfaktorer är arbetsvillkor, lön, trygghet, företagspolicy, ledning och 

mellanmänskliga relationer (Wolvén 2000, s 173f). För att åstadkomma hög motivation och 

arbetstillfredsställelse räcker det inte bara med att hygienfaktorer uppfylls, utan ledare måste 

också ta hänsyn till den anställdes motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer är prestationer, 

uppskattning, ansvar, själva arbetet och personlig utveckling. Uppfyllandet av 

motivationsfaktorerna leder till att medarbetare känner större engagemang för en uppgift och 

stimuleras av arbetet och får en vilja att arbeta hårdare. Det uppstår en verklig trivsel på arbetet 

och medarbetare känner sig uppskattade (Bruzelius & Skärvad 2011, s 296). Wolvén (2000) 

hävdar att motivationsfaktorer är oftast direkt relaterade till själva arbetsuppgiften och bör 

därför anpassas efter individens intressen, ambitioner och kapacitet. Företagsledningen och de 

anställda bör tillsammans bestämma normer för goda och dåliga prestationer, vilka kan 

uppdateras allteftersom individerna utvecklas (Wolvén 2000, s 174). 

 

Lindmark och Önnevik (2006, s 37) belyser Herzbergs tvåfaktorsteori ur ett HRM-perspektiv 

och tar upp några punkter som är av stor vikt i arbetet med att uppfylla de anställdas yttre och 

inre behov. 

 

Vid arbetet med att uppfylla den anställdes hygienfaktorer är det viktigt att organisationen 

skapar en företagspolitik där affärsidé och personalidé samspelar med varandra. Dessutom är 

en väl fungerande fysisk och psykisk arbetsmiljö viktigt för de anställdas trivsel och därför ska 
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det arbetas aktivt med relationerna på arbetsplatsen. De anställdas arbetsvillkor och 

arbetsbeskrivningar ska regelbundet gås igenom. En stark ledningsfunktion bidrar till att 

anställda känner sig nöjda och därför är det viktigt att genomföra ledarskapsutbildningar för att 

stärka ledningsfunktionen. Att utveckla organisationen till en attraktiv arbetsgivare är självklart 

för att kunna höja yrkets status och på det sättet attrahera fler. Även väl utvecklat 

belöningssystem bidrar till att uppfylla de anställdas yttre behov (Lindmark & Önnevik 2006, 

s 37).  

 

För att uppfylla individens motivationsfaktorer krävs det av organisationen och ledningen att 

aktivt arbeta med karriärplaneringen. Individens intressen och unika förutsättningar ska vara 

utgångspunkt vid utbildnings- och utvecklingsinsatser, men även vid fördelning av 

stimulerande och givande arbetsuppgifter. Att gemensamt utveckla system för hur en prestation 

ska värderas och utvärderas bidrar till att de anställda känner delaktighet i beslut, planering och 

genomförande av verksamheten. Stor vikt läggs på medarbetarsamtal för att utveckla individen 

och organisationen. Även regelbunden feedback under det dagliga arbetet mellan kollegor är 

bidragande orsak till att de inre behoven uppfylls (Lindmark & Önnevik 2006, s 37). 

 

Wolvén (2000) poängterar att det dock är viktigt att komma ihåg att Herzbergs tvåfaktorsteori 

inte är universell, utan den kan uppfattas olika från kultur till kultur. Förutom att skillnaderna 

uppstår mellan olika länder, kan det även finnas skillnader mellan olika organisationer i samma 

land. Varje organisation har sin speciella kultur vilket medför att uppfattningen av motivations- 

och hygienfaktorer kan variera från organisation till organisation (Wolvén 2000, s 174). 

 

Mellanchefens ansvar 

Mellanchefen är en viktig länk mellan ledning och resten av organisationen, som ansvarar för 

medarbetarnas trivsel, prestation och utveckling (Wikström & Martin 2012, s 101). Den 

chefsuppgift som har störst inverkan på företagets resultat är ledning och utveckling av 

medarbetare. Mellanchefen utgår från företagets mål och strategier i sitt arbete med 

personalfrågorna (Hansson 2005, s 202). 

 

För att en enhet ska kunna lösa de uppgifter den ställs inför krävs rätt kompetens och rätt 

sammansättning av kompetens. Det är mellanchefens ansvar att se till att medarbetarna har 

denna kompetens, och vid behov stödja deras kompetensutveckling. Uppfattning om vilken 

befintlig kompetens som finns kan bygga på resultatuppföljningar av olika områden, på 

mellanchefens personliga uppfattning om medarbetarnas kompetens, kartläggningar samt 

genom medarbetarsamtal (Anttila 1999, s 172). 

 

Mellanchefen bör vara insatt i omvärldsutvecklingen för att veta hur förändringar kan påverka 

enhetens verksamhet. När mellanchefen får medarbetarna att förstå och förhålla sig till de krav 

som ställs – och kommer att ställas – på enheten, finns en grund för effektiv 

kompetensförsörjning på enhetsnivån. En annan aspekt för att göra kompetensförsörjningen 

effektiv är att ha ett bredare tänk när det gäller att lösa kompetensbehovet. Mellanchefen bör 

kunna identifiera vilka förutsättningar som måste förbättras eller skapas för att täcka behovet 

och sedan går det att vara kreativ i hur utvecklingen ska ske. Ibland kan medarbetare behöva 
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genomgå en utbildning, och i andra fall kan det vara så enkelt som att sätta samman två 

medarbetare med kompletterande kompetenser som lär av varandra (Anttila 1999, s 173). 

  

Wikström och Martin (2012) beskriver mellanchefens viktigaste uppgift som ”att skapa 

förutsättningar för prestation och hjälpa medarbetarna att hitta sina specifika individuella 

drivkrafter som gör att de går igång”. Att mellanchefen ska inspirera och motivera sina 

medarbetare är myt menar de. Det är medarbetarens ansvar att hitta sin källa till vad det är som 

driver dem i arbetet. Det är då de kan börja vara med och påverka på riktigt (Wikström & Martin 

2012, s 102). 

 

Medarbetarsamtal 

En viktig del i medarbetarens möjligheter till utveckling är medarbetarsamtalet. Här finns det 

tillfälle att diskutera både önskemål och krav inom kompetensutveckling för att kunna uppfylla 

verksamhetens mål. Chefen ska ge återkoppling på prestationen under den gångna perioden 

samt beskriva kommande förändringar i verksamheten som kan komma att påverka 

medarbetarens arbete. Mål och en eventuell utvecklingsplan för medarbetaren ska tas fram för 

den kommande perioden. En bra metod för att gå igenom huruvida medarbetaren levt upp till 

de krav som arbetet ställer eller inte är att båda parter uppskattar hur medarbetaren står i 

förhållande till kravspecifikationen, exempelvis kompetensmodellen, om det finns en sådan 

(Lindelöw 2008, s 204f). 

 

Enligt Lindelöw (2016, s 230f) ger medarbetarsamtalen en möjlighet att diskutera tankar om 

arbetssituation, behov, önskemål, kompetensutveckling och relationer med sin närmaste chef. 

Medarbetarna har stora förväntningar på medarbetarsamtalen och de vill ha feedback på sina 

prestationer, både positiv och negativ. Samtalet uppfyller deras behov av att bli sedda, 

inspirerade, samt ger de också inblick i vad som enligt chefen går bra och vad som behöver 

förbättras. Vid medarbetarsamtalen har de anställda möjlighet att ge egen återkoppling till 

chefen (Lindelöw 2016, s 230f). Lindmark och Önnevik (2006, s 179f) menar att vid samtalet 

bör det fokuseras på nulägesanalys och framtidsutsikter. Feedback som medarbetaren får, men 

också ger, bidrar till både dennes personliga utveckling och chefsutveckling. Det är av vikt att 

medarbetarsamtalet ska utgå från arbetssituationen och inget annat. Alla i organisationen bör 

genomföra medarbetarsamtalen på samma sätt, exempelvis genom att alla avsätter lika mycket 

tid, att alla använder gemensam mall och att förutsättningarna är lika för alla som deltar 

(Lindmark & Önnevik 2006, s 179f).   

 

Fördelen med medarbetarsamtalen är dels rättviseaspekter och dels möjligheter för chefer att 

utveckla medarbetaren i riktning för vad verksamheten kan få nytta av (Nilsson et al. 2011, s 

175). Nackdelen kan dock vara stora personalgrupper som gör det svårt för chefer att hinna med 

att genomföra medarbetarsamtal, då det tar väldigt mycket tid och energi. Risken finns då att 

medarbetarsamtalet antingen uteblir helt eller att kvalitén av samtalet blir låg (Lindmark & 

Önnevik 2006, s 182). 
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Belöning     

Genom ett väl fungerande belöningssystem får företaget motiverade, positiva och produktiva 

medarbetare, och därför har belöningar alltid haft en central plats i organisationernas 

personalarbete. Belöningar kan vara i form av löner men även olika förmåner såsom semester, 

goda hälso- och sjukvårdsförmåner samt en stimulerande miljö, där företaget visar uppskattning 

för en bra prestation (Lindmark & Önnevik 2006, s 151f). 

 

I studien om anställdas förväntningar på arbetstillfredsställelse undersökte Oraman et al. (2011) 

hur faktorer som exempelvis, att få lön för övertid, mer inflytande, möjligheten till befordran, 

deltagande i beslutsprocesser och ledningens förmåga att hantera problem, påverkar de 

anställdas arbetstillfredsställelse. Resultaten visade att en viktig faktor för trivseln var att få 

betalt för övertid, där det fokuseras på individens lön i förhållande till andra och i förhållande 

till arbetskraven. Om det finns överensstämmelse mellan förväntan och erfarenheten blir även 

tillfredsställelsen större. Det stöds även av forskningen om kundtillfredsställelsen som jämför 

förväntningar av en upplevelse med själva upplevelsen (Oraman et al. 2011). 

 

Avveckling 

Lindmark och Önnevik (2006, s 207) konstaterar att vid varje förändring och omorganisation 

kan kompetensen minska eller gå förlorad. Hansson (2005, s 73) hävdar att avveckling av 

kompetens är dels en naturlig del och dels något som kan behöva göras i en organisation för att 

kunna fortsätta sin verksamhet. Det kan bero på såväl yttre som inre faktorer och kan ske 

frivilligt och ofrivilligt, spontant och planerat (Nilsson et al., s 176). Vid varje avveckling 

försvinner en del av kompetensen från organisationen och därför är det viktigt att organisationer 

har strategier för att ersätta eller överföra denna kompetens, annars kan det bli kostsamt och det 

kan ta tid att ersätta den förlorade kompetensen (Lindmark & Önnevik 2006, s 206). 

 

Skälen till avveckling kan vara många. En del personal avvecklar sig själv genom till exempel 

pensionering, flytt till annan ort, eller nytt spännande arbete (Lindmark & Önnevik 2006, s 

206). Nedskärningar och stora reduceringar bland personalen kan även bero på att 

organisationens verksamhet måste minskas på grund av misslyckanden på marknaden, men det 

kan även vara andra orsaker som inte kunnat undvikas trots en väl genomförd 

kompetensutveckling (Hansson 2005, s 73f). Det är viktigt att anställningarna avslutas på ett 

professionellt sätt och att kontakten med före detta medarbetare upprätthålls. Om en före detta 

medarbetare känner att hanteringen av hans eller hennes uppsägning var professionellt utförd, 

får han eller hon en positiv inställning till sin förra arbetsgivare och sprider gärna vidare den 

positiva bilden (Wikström & Martin 2012, s 157). 

 

Vid ofrivillig avveckling är det av stor vikt att medarbetaren har ett avvecklingssamtal med sin 

chef. Avvecklingssamtalen kan ge organisationen information om trender och förståelse för 

orsakerna till personalomsättningen; bristande ledarskap, dåliga utvecklingsmöjligheter, 

otydliga karriärvägar eller fel ersättning (Wikström & Martin 2012, s 159). 
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3. Metod  

Med utgångspunkt i vårt syfte, vilket är att undersöka hur en organisation arbetar med 

strategisk kompetensförsörjning och hur strategierna får genomslag i den operativa 

verksamheten på medarbetarnivå, har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Detta då 

vi ville ha möjlighet att ställa öppna frågor med följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

intervjupersonernas tankar, känslor och uppfattningar. I följande avsnitt kommer vi att 

redogöra för hur vi metodiskt har gått tillväga. 

 

3.1 Val av metod 

I studien har vi använt oss av deduktiv metod där vi har utgått från litteraturen och sedan 

formulerat frågeställningar. På så sätt har vi kunnat bekräfta teorin i det empiriska materialet. 

För att gå in med en så objektiv syn som möjligt i undersökningsprocessen, valde vi att 

undersöka kompetensförsörjningsstrategier inom vårdsektorn, en bransch som ingen av oss har 

tidigare erfarenhet från. Däremot hade vi båda den uppfattning att det är svårt att motivera och 

behålla medarbetare inom vårdsektorn – en uppfattning som grundar sig i att det ofta skrivs om 

vårdyrket i medierna, där det ges en bild av att undersköterskor är underbemannade, stressade, 

lågt betalda och utslitna. Att de därmed väljer att söka sig till andra yrken då de saknar 

utvecklingsmöjligheter inom vårdsektorn.  

 

Eftersom vi båda är intresserade av, och vill få djupare kunskaper om strategisk 

kompetensförsörjning, bestämde vi redan från början att göra en studie om detta ämne. Då det 

är ett brett ämne var vårt nästa steg att tänka på vad det egentligen var som skulle undersökas, 

vilket problem som skulle belysas, samt hur data skulle samlas in (Rosengren & Arvidson 2002, 

s 12-27). Vi bestämde att fördjupa oss i områdena attrahera, behålla och utveckla, eftersom det 

var de områden vi upplevde att det inte arbetats mycket med på våra tidigare arbetsplatser. 

Syftet och frågeställningarna började sakta ta form. Efter att ha diskuterat idéer med varandra, 

och med hänsyn till syftet, bestämde vi oss för att den kvalitativa metoden var mest lämplig för 

vår studie (Ejlertsson 2005, s 11).  

 

Våra frågeställningar inriktar sig på hur något upplevs, vilket gör att vårt forskningsintresse är 

det utforskande intresset, som är kopplat till en explorativ undersökningsform, det vill säga att 

utforska och upptäcka. För att kunna få svar på våra frågor var en datainsamling med kvalitativa 

intervjuer att föredra (Rosengren & Arvidson 2002, s 25, 56).  

 

För att besvara våra frågeställningar ville vi skapa öppna frågor där intervjupersonerna själva 

med egna ord skulle kunna förklara sitt tänkande utifrån sin egen förförståelse. Med anledning 

av detta resonemang valdes kvalitativa intervjuer där vi kunde ställa frågorna muntligt till 

intervjupersonerna utifrån vår intervjuguide och med hjälp av följdfrågor få mer ingående svar, 

och på det sättet erhålla djupare förståelse för forskningsintresset (Trost 2010, s 53). Den 

kvantitativa metoden ger inte möjligheten att ställa följdfrågor, och vi skulle därmed inte kunna 

få en djupare förståelse för forskningsintresset (Ejlertsson 2005, s 13). Det var just djupet i 

intervjupersonernas tankar och känslor vi var ute efter.  
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3.2 Framställande av intervjuguide  

Vid framställandet av intervjuguiden har vi utgått från vårt syfte med studien, och sedan skapat 

intervjufrågor som kan ge svar på frågeställningarna. Det gjordes även en genomgång av 

litteraturen om kompetensförsörjning, och utifrån teorier skapades sedan en intervjuguide med 

frågor, för att ta reda på hur det verkligen kunde se ut i en organisation kring 

kompetensutveckling. Genom att titta på tidigare studier om ämnet, samt genom att formulera 

egna frågor med olika teman sammanställdes en intervjuguide (Ejlertsson 2005, s 15). 

 

Utifrån studiens syfte framställdes fyra separata intervjuguider, en för HR-strategen (se bilaga 

1), en för personalchefen (se bilaga 2), en för mellanchefen (se bilaga 3) och en för medarbetare 

(se bilaga 4). I samtliga intervjuer förutom intervjun med HR-strategen, valde vi att använda 

oss av riktat öppna intervjuer, vilket innebär att vi har utgått från en intervjuguide med ett antal 

frågeområden: bakgrundsfrågor, kompetensförsörjning, kompetensplanering, 

kompetensutveckling och uppföljning. Frågorna sorterades inom de valda områdena, men med 

möjlighet att kunna förändra frågornas form och ordningsföljd beroende av intervjupersonens 

svar, samt med utrymme för följdfrågor. Intervjuguiden användes som mall vid intervjuerna 

och då samma frågeområden och frågeställningar användes i samtliga intervjuer var det möjligt 

att jämföra svaren (Lantz 2007, s 31ff, 59). Vid intervjun med HR-strategen ville vi undersöka 

hur organisationen arbetar med strategisk kompetensförsörjning generellt på ledningsnivå, och 

ansåg att den öppen riktade intervjun var mer lämplig att använda. Vid den öppen riktade 

intervjun kan intervjupersonen då på sitt eget sätt resonera och beskriva sammanhang som 

denne anser är betydelsefulla för beskrivningen av ämnet (Lantz 2007, s 30). 

 

3.3 Urval 

Val av organisation 

Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar med strategisk 

kompetensförsörjning, och hur strategierna får genomslag i den operativa verksamheten på 

medarbetarnivå. För att genomföra studien behövde vi hitta en organisation som arbetar med 

kompetensförsörjning, och som skulle vilja delta i vår studie. Vi diskuterade kring vilken 

organisation som skulle passa in i studien, om det skulle vara en privat eller offentlig 

organisation och hur vi skulle gå tillväga för att hitta rätt organisation att undersöka. Valet föll 

på offentlig sektor då vi hade den uppfattning att de arbetar mer ingående med strategisk 

kompetensförsörjning än vad privat sektor gör. Under en jobbmässa hade vi förmånen att träffa 

en HR-strateg för en organisation inom offentlig sektor som ville delta i vår studie. Vi kom 

överens om ett möte för att vidare diskutera studien. Organisationen är av medelstorlek, med 

huvudsysselsättning inom vård och omsorg och bedriver sin verksamhet på en ort i mellersta 

Sverige. Fortsatt kontakt med organisationen skedde via mail. Organisationen kommer i studien 

att benämnas med det fiktiva namnet Vårdlivet.  

 

Val av intervjupersoner 

Vid urvalet av intervjupersoner inom organisationens ledning, användes ett strategiskt urval, 

där personer som har kännedom om ämnet och som kan bidra till studien med sin kunskap 

valdes ut. Kriterierna var att en intervjuperson skulle ha position som HR-strateg, som är insatt 
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i hur den strategiska kompetensförsörjningen fungerar på den valda organisationen. En annan 

intervjuperson skulle inneha en position som personalchef på vald avdelning och en tredje 

skulle vara mellanchef på samma avdelning. För att få tillgång till de personer vi ville intervjua 

berättade vi om vårt syfte för HR-strategen och frågade om hon ville ställa upp på en intervju. 

Det ville hon, och vi fick sedan hjälp av HR-strategen med att få kontakt med den personalchef 

som skulle bli aktuell för vår studie. Personalchefen har i sin tur valt ut lämplig mellanchef åt 

oss att intervjua. Meningen var att få en så stor variation som möjligt i urvalet, och därför har 

det inte fästs så stor vikt vid om urvalet är representativt i statistisk mening (Trost & Hultåker 

2016, s 32, 137). Vid urvalet av de medarbetare som skulle intervjuas var vår tanke egentligen 

att även de skulle vara strategiskt utvalda. Urvalet gjordes dock vid tidpunkten för intervjun av 

mellanchefen, som tillfrågade de medarbetare som fanns tillgängliga på plats, vilket resulterade 

i att medarbetarna istället valdes ut genom bekvämlighetsurval (Trost 2010, s 140). Totalt 

utfördes sju kvalitativa intervjuer, där samtliga medverkande var kvinnor, eftersom det var de 

som fanns tillgängliga vid vald organisation.  

 

3.4 Genomförande 

HR-strategen sammanlänkade oss med personalchefen via mail, och personalchefen tog i sin 

tur kontakt med mellanchefen för att fråga henne om hon ville ställa upp tillsammans med sina 

medarbetare på intervju. Vi fick snabbt positiv respons från samtliga deltagare om att ställa upp. 

Tid och datum för de olika intervjuerna bokades via mail en månad i förväg, och när det var en 

vecka kvar mailade vi de berörda personerna igen för avstämning.  Då personalchefen var 

relativt ny på sin post ville hon gärna ta del av våra frågor i förväg för att vara förberedd och 

hon fick ta del av intervjuguiden en vecka innan intervjun.  

 

Intervjun 

Totalt genomfördes sju intervjuer och dessa pågick mellan 30-45 minuter. Före varje intervju 

presenterade vi oss själva och berättade om syftet med vår undersökning. Standardiseringen var 

av låg grad eftersom vi frångick manus ibland med följdfrågor samt vid vissa tillfällen kunde 

vi stryka någon fråga då den redan behandlats per automatik när intervjupersonen fått prata fritt 

(Trost 2010, s 39). Vi var båda delaktiga och ställde frågor under intervjuerna. Fördelen med 

att vara två intervjuare är att det kan vara ett gott stöd att vara två, särskilt om någon är oerfaren, 

samt att intervjun vanligen blir bättre utförd med större informationsmängd och förståelse än 

om endast en skulle göra den. Nackdelen kan vara att den intervjuade kan känna sig hamna i 

underläge (Trost 2010, s 67). Frågorna som vi ställde var tillräckligt öppna och 

intervjupersonerna kunde själva bestämma hur mycket de ville delge oss, eller välja att inte 

besvara frågan om de ansåg den vara för känslig.  

 

Inledningsvis intervjuades en HR-strateg för att ta reda på hur arbetet med organisationens 

strategiska kompetensförsörjning ser ut på ledningsnivå. Därefter intervjuades personalchefen 

för att få en bild av hur hon arbetar med organisationens strategier i praktiken. Sedan intervjuade 

vi mellanchefen för att ta reda på hennes arbete med kompetensutveckling då hon är den som 

arbetar närmast medarbetarna. Direkt efter intervjun med mellanchefen frågade hon vilka av 
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hennes medarbetare som ville ställa upp på en intervju om kompetensutveckling. Dessa 

medarbetare var inte förberedda på att vi skulle komma, utan de fick beskedet där och då.  

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika arbetsplatser inom samma organisation. Några av 

intervjuerna skedde inne på intervjupersonens kontor, och några genomfördes i ett avskilt 

samtalsrum där vi inte kunde bli störda. Enligt Trost (2010, s 65) ska miljön där intervjun sker 

vara så ostörd som möjligt. Inga åhörare ska finnas och den som blir intervjuad ska känna sig 

trygg i miljön (Trost 2010, s 65).  

 

Innan intervjun fick samtliga intervjupersoner läsa ett missivbrev som vi utformat. I 

missivbrevet förklarade vi syftet med studien och vi gav information om vilka som utför 

studien, att de etiska aspekterna följs, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. Missivbrevet avslutades med ett tack för medverkan och våra 

kontaktuppgifter (Trost & Hultåker 2016, s 110ff). 

 

Ljudupptagning 

Under fem av intervjuerna använde vi mobiltelefon för inspelning, för att sedan transkribera 

dessa. I samband med intervjuerna fick intervjupersonerna ge sitt samtycke till att intervjuerna 

spelades in.  

 

Två av intervjupersonerna önskade inte att bli inspelade och därför skrevs svaren ner för hand. 

Detta kan påverka resultatet något då vi kanske inte hunnit skriva ner allt som sades, utan 

filtrerat bort vissa delar som kändes mindre viktiga med hänsyn till vår uppfattning om ämnet 

(Lantz 2007, s 106). För att minimera filtreringen, i den mån det går, har en av oss ställt frågorna 

och lyssnat aktivt, medan den andra enbart har fokuserat på att anteckna det som sades.  

 

Varför ljudupptagning valdes i första hand var för att det går att lyssna upprepade gånger efteråt, 

och intervjun kan transkriberas och läsas ordagrant vad som har sagts. Därmed gick vi inte 

miste om väsentlig information. En annan anledning var möjligheten att koncentrera oss helt på 

intervjupersonen och på frågorna och svaren. Efter avslutad intervju kunde vi lyssna på 

inspelningen och analysera svaren mer ingående (Trost 2010, s 74f). 

 

3.5 Etiska aspekter 

I vår studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets etikregler (VR 2011). Vid allt 

forskningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Vetenskapsrådet (2011) har formulerat fyra övergripande etikregler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet uppfylldes genom att syftet med undersökningen delgavs till deltagarna via 

missivbrevet, som de fick läsa direkt före varje intervju. I brevet framgår att deltagandet är 

frivilligt och anonymt samt att de kan avbryta studien när som helst, för att uppfylla 

samtyckeskravet. Deltagarna erbjöds konfidentialitet genom att deras uppgifter förvarats på så 

sätt att inga obehöriga kunnat ta del av dem. Vi valde även att inte benämna vilken organisation 
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som studerats och inte heller benämna intervjupersonerna vid deras riktiga namn för att bevara 

anonymiteten. För att uppfylla nyttjandekravet har det i brevet informerats om att all 

information som samlas in endast kommer användas till vår studie. De uppgifter som samlas in 

om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål, och på så sätt uppfylls 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson 2011, s 63). Vi lämnade våra kontaktuppgifter i brevet om 

det skulle uppstå några frågor som de vill kontakta oss om i efterhand.  

  

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet 

En studies tillförlitlighet, eller reliabilitet, handlar bland annat om att en undersökning inte ska 

vara utsatt för slumpinflytelser, att den hela tiden ska vara stabil, med intervjuare som ställer 

frågor på samma sätt och i likadana situationer för alla som blir intervjuade (Trost 2010, s 131). 

Om en person som blir intervjuad flera gånger ger olika svar vid de olika tillfällena, behöver 

det inte betyda låg reliabilitet. Det kan istället handla om att personen ändrat uppfattning eller 

fått nya insikter. Reliabilitet innebär i kvalitativa studier att svaret i undersökningen kan bero 

på intervjusituationen, där varje situation är unik och kan bero på stämningsläge, intervjuarens 

framtoning samt hur frågan uppfattas (Patel & Davidsson 2003, s 103). Vid intervjuer är det 

fördel att vara två personer som närvarar då den ena personen kan registrera intervjusvaren, och 

intervjuaren fokuserar på att ställa frågor. Användning av inspelning vid intervju är också ett 

sätt att höja tillförlitligheten då det i efterhand går att lyssna och försäkra sig om att allt 

uppfattats på ett korrekt sätt (Patel & Davidsson 2003, s 101).  

 

Genom att följa vår intervjuguide, ställdes samma frågor till samtliga medverkande. Då vi 

utgick från frågeområden i intervjuguiden påverkades inte intervjuns innehåll något märkbart 

av de enskilda följdfrågorna. På så sätt mäts samma sak varje gång, vilket stärker reliabiliteten. 

Vi har även varit två personer vid varje intervjutillfälle samt använt inspelning vid fem av sju 

intervjuer, vilket innebär att reliabiliteten stärks ytterligare. Dock kan resultatet påverkas något 

på grund av de två intervjuerna där vi antecknade svaren istället. Det är möjligt att vi inte hunnit 

skriva ner allt som sagts. Tillförlitligheten i vårt resultat borde vara godtagbar då det inte finns 

anledning att tro att intervjupersonerna inte varit uppriktiga i sina svar. Samtliga personer blev 

intervjuade under liknande former, lugnt och ostört, där ingen annan kunde höra vad som sades. 

De fyra medarbetare som intervjuades var inte alls förberedda på att de skulle bli intervjuade 

av oss. Om de varit förberedda kan svaren ha blivit annorlunda med tanke på att de då kunde 

ha diskuterat kompetensutveckling med varandra. Fördelen med att vara förberedda är att 

svaren på våra frågor kunde blivit bredare, men samtidigt ser vi positivt på att svaren nu blev 

mer spontana och det blev inte exakt samma svar från alla deltagare vilket blir mer intressant i 

vårt arbete att analysera. Personalchefen däremot hade fått sina frågor i förväg eftersom hon 

var relativt ny på sin post och behövde undersöka organisationens arbete kring 

kompetensförsörjning lite närmare. Nackdelen med att personalchefen fått förbereda sig på 

frågorna är att hon kan ha gett oss svar utifrån det hon tror vi vill veta. Vi upplevde ändå att 

hon gav oss uppriktiga och väl formulerade svar. En fördel i att personalchefen var förberedd 

på dessa frågor är att hon kunde ge oss konkreta svar på alla frågor, vilket gav oss en djupare 

förståelse för deras arbete sett ur ledningens perspektiv.  
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Vi har funderat på om studiens resultat skulle sett annorlunda ut om vi blivit tilldelade en annan 

enhet inom organisationen, eller om vi själva hade haft möjligheten att välja enhet. Resultatet i 

studien bygger enbart på hur strategierna är implementerade vid den undersökta arbetsplatsen, 

och inte hur det ser ut generellt i organisationen.  

 

Validitet 

Att en undersökning har god validitet innebär att undersökaren har studerat det den haft för 

avsikt att studera (Patel & Davidsson 2003, s 98). Validiteten kan sägas handla mycket om 

undersökarens förförståelse till det studerade objektet, och hur denne tillämpar och använder 

förförståelsen i forskningsprocessen. För att undersökaren ska kunna göra en trovärdig tolkning 

av det studerade objektet behövs ett väl förberett underlag till datainsamlingen (Patel & 

Davidsson 2003, s 103). Till validiteten kopplas även det som undersökaren ser som mångtydigt 

och motsägelsefullt. De olika tolkningar som undersökaren formulerar har viktig betydelse för 

validiteten. Formuleras flera olika tolkningar kan validiteten diskuteras för den troligaste 

tolkningen (Patel & Davidsson 2003, s 103).  

 

Det som behövde säkerställas i vår undersökning var att vi utgick från syftet, och verkligen tog 

reda på hur en organisations strategier kring kompetensförsörjning ser ut och hur strategierna 

upplevs i praktiken hos medarbetarna. Vi anser att rätt urval av personer har gjorts, för att kunna 

få en bra bild av det vi ämnat undersöka i studien. Vid intervjuerna användes vår intervjuguide, 

och frågorna som ställdes till intervjupersonerna handlade om det vi sökte svar på i våra 

frågeställningar, vilket säkerställer validiteten. 

 

3.7 Analysmetod 

Efter att ha samlat in data, var det dags att bearbeta, analysera och tolka det insamlade 

materialet. Då det inte finns några specifika regler på hur det ska eller bör göras vid analys och 

tolkning av data vid kvalitativa studier, har vår kreativitet varit av stor betydelse vid 

kodningsarbetet (Trost 2010, s 147f). Eftersom vi använde oss av ljudupptagning i insamlingen 

av datamaterialet, började vi med att transkribera intervjuerna i sin helhet. Detta för att få en 

text som vi kunde använda vid den tematiska analysen (Aspers 2007, s 177ff) vi ämnade 

använda oss av, för att få våra frågeställningar besvarade. På det sättet fick det insamlade 

datamaterialet en form som var lättare hanterbar och vi behövde inte lyssna på inspelningen 

hela tiden, vilket tar tid. Transkriberingen utfördes direkt efter intervjuerna för att inte förlora 

det som vi hade i minnet från intervjutillfället (Lantz 2007, s 105). Två av intervjuerna har inte 

spelats in utan antecknats för hand. Anteckningarna har sedan renskrivits på datorn för lättare 

hantering vid analysen.  

 

Efter att ha fått fram datamaterialet i form av text, har vi båda läst transkriberingen flera gånger 

för att få en uppfattning om helheten. Under tiden som vi läste gjorde vi ett kodschema i relation 

till teorin. I analysen utgick vi från vår intervjuguide och använde oss av frågeområdena ur 

denna att ha som temaområden i vår analys. Vi tog fram en tabell där vi fyllde i de temaområden 

vi valde - kompetensförsörjning, kompetensplanering och kompetensutveckling. Därefter 
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tittade vi på vad det är i de olika temaområden som vi ville analysera utifrån våra 

frågeställningar samt hur kan det insamlade datamaterialet bidra till resultatet. Sedan skrevs det 

in i tabellen. Därefter gick vi igenom varje intervju för sig och letade olika mönster som kunde 

kopplas till de temaområden vi hade valt. De mönster vi hittade i materialet har vi presenterat i 

resultatet genom att koppla dessa till den valda teorin. Under arbetet med kodningen skrevs 

memos för att tydliggöra hur vi menade med vissa begrepp och för att underlätta vid 

framställandet av resultatet (Aspers 2007, s 177ff).  

  

Nedan följer ett exempel på hur vi har arbetat med vårt datamaterial genom en tematisk analys:  

 

Temaområde Temaområde Vad? Temaområde hur? 

Mellanchef 

Kompetensplanering Kartläggning Tänker på “rätt person på rätt plats” (matchning) 

 

”Jag är den jag är och det har gått bra” 

 

Låg personalomsättning, trygga anställningar 

 

Lyssnar in vad personal har för önskemål om 

kompetensutveckling 

 

Kartlägger kompetens med hjälp av kompetensmodell i 

samband med medarbetarsamtalen 

 

Kartlägger in aktuella behov utifrån kunden 

Kompetensutveckling Motivation  

Synliggöra vilka möjligheter personalen har för att 

utvecklas i arbetet. 

 

Har öppen dialog med sina anställda, bra kommunikation. 

 

Inkluderar personalen i planeringen och även i 

beslutsfattandet. Får dem att känna delaktighet 

 

 

I studien valdes att inte benämna den organisation som studerats och inte heller benämna 

intervjupersonerna vid deras riktiga namn, för att på så sätt bevara anonymiteten. Vi valde 

istället att ge organisationen ett fiktivt namn för att få bättre flyt i texten än om vi bara skrev 

organisation. Därefter valde vi att skriva den befattning som dessa sju personer innehar, då detta 

är väsentligt för vår studie, och för att det ska vara lättare att tolka resultatet. I vår studie har vi 

valt att benämna de intervjuade personerna följande; 

 

• Organisationen – Vårdlivet 

• Intervjuperson 1 – HR-strateg 

• Intervjuperson 2 – Personalchef 

• Intervjuperson 3 – Mellanchef  

• Intervjuperson 4 – Undersköterska 1 
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• Intervjuperson 5 – Undersköterska 2 

• Intervjuperson 6 – Undersköterska 3 

• Intervjuperson 7 – Undersköterska 4  
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel analyseras och sammanställs det insamlade datamaterialet med hjälp av 

teorierna som tidigare presenterats. Syftet med studien är att undersöka hur en organisation 

arbetar med strategisk kompetensförsörjning, och hur strategierna får genomslag i den 

operativa verksamheten på medarbetarnivå.  

 

Kompetens är att använda sin kunskap 

Inledningsvis kommer vi redogöra för hur begreppet kompetens uppfattas, för att sedan 

analysera materialet utifrån lednings-, mellanchefs- och medarbetarnivå.   

 

När vi utgår från den strategiska aspekten på vad kompetens är för någonting, kan vi se att 

kompetens handlar om att kunna använda sin kunskap i arbetet. Vid intervjuerna med HR-

strategen och personalchefen menar de att kompetens uppstår först då den anställde klarat av 

att omsätta kunskapen den införskaffat sig, i praktiken. HR-strategens definition av begreppet 

kompetens är; 

 

Kompetens för mig, det är ju när man faktiskt kan sätta det man har lärt sig i bruk. 

Då bevisar man om man har kompetens eller inte tänker jag. (HR-strateg) 

 

Det räcker inte att enbart samla på sig en mängd kunskap, utan man måste kunna använda sig 

av den. Utan en vilja att använda kunskapen i arbetet är det nästan omöjligt att ha kompetens i 

praktiken. Det är först när man har viljan som kompetensen uppstår. Personalchefen uttrycker 

detta följande;  

 

Jo men kompetens tänker jag såhär att visst, man kan ha en utbildning eller en kurs 

men en kompetens finns ju inte förrän jag faktiskt vill och kan använda den. 

(Personalchef) 

 

Ur ett strategiskt perspektiv ligger definitionen i linje med Granbergs (2011, s 367) definition 

av begreppet att det är först när kompetens visats i handling som den egentligen finns.  

 

Sett ur den operativa aspekten på vad kompetens handlar om, är det även här viktigt att ha 

relevant, nödvändig kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Under intervjuerna har 

undersköterskorna lagt betoning på vikten av att ha relevant utbildning som ger dem tillräcklig 

kunskap att klara sitt arbete. Om man har relevant kunskap, då kan man utföra sitt jobb. 

Kompetens för en undersköterska definieras på följande sätt;  

 

Ja, dels att jag har utbildning för det så att jag klarar av min uppgift, och sen vad jag 

är kompetent att göra. Vad jag kan göra. (Undersköterska 2) 

 

Under intervjuerna med undersköterskorna har det även påpekats att det inte bara är kunskap, 

utan även erfarenhet och möjlighet att utvecklas som är minst lika viktigt. De betonar vikten av 

att man måste ha en fortlöpande utveckling av arbetet för att få en mer komplett kompetens.  

Något som en undersköterska påtalade; 
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Att jag har erfarenhet, att jag får utvecklas, lära mig nytt. (Undersköterska 4) 

 

Det är i den egna arbetsrollen som Wikström och Martin (2012, s 86) menar att den största 

kompetensutvecklingen sker, något som de kallar on-the-job-training. Denna träning gör det 

möjligt för medarbetare att få mer utmanande arbetsuppgifter och att kunna ta på sig mer ansvar.  

 

Även under intervjun med mellanchefen framkommer att det inte enbart är den formella 

kunskapen som är tillräcklig för att kalla någon för kompetent. Erfarenheten som man skaffat 

sig i det dagliga arbetet är också av betydelse för att utföra jobbet på ett bra sätt. Vikten av att 

se ett sammanhang mellan kunskap och situationens krav i det dagliga arbetet betonas. 

Mellanchefen beskriver detta följande;   

 

Kompetens för mig, ja, det är ju egentligen när det gäller det här jobbet, det är ju att 

klara jobbet och ha mycket med sig, kan man säga. Jag kan inte säga specifikt det 

eller det eller det. Utan det handlar om att se ett sammanhang, egentligen. 

(Mellanchef) 

 

Enligt Lindelöw (2016) är det viktigt att i en organisation arbeta utifrån samma definition, för 

att arbetet med att identifiera vilken kompetens som behövs ska bli så korrekt som möjligt.  

 

Från det insamlade datamaterialet analyserar vi att ur både den strategiska och den operativa 

aspekten handlar kompetensen om att använda sin kunskap i praktiken. Dock kan man urskilja 

en viss skillnad mellan de två aspekterna. Undersköterskorna, som tillhör den operativa nivån, 

betonar även vikten av den fortlöpande utvecklingen av sin kunskap och lärandet när de 

definierar begreppet kompetens.  

 

4.1 Strategisk planering involverar chefer och medarbetare 

I följande avsnitt presenteras hur organisationen arbetar med den strategiska 

kompetensförsörjningen. I den strategiska planeringen är det arbetet med att stärka 

varumärket, involvera cheferna och att göra anställda delaktiga i utvecklingen som står i fokus. 

 

Aktiviteter för att stärka varumärket 

I planeringen för kompetensförsörjningen genomförs kontinuerliga omvärldsanalyser samt 

andra olika aktiviteter som stärker varumärkesbyggandet för att attrahera medarbetare. 

 

Kontinuerlig omvärldsanalys 

HR-strategen vill sammanfatta kompetensförsörjning med att det handlar om att de ska vara 

vaksamma på vad de behöver inför framtiden. De ska ha den kompetens som behövs för att 

kunna driva organisationen vidare. Hon berättar vidare om deras arbete med 

omvärldsbevakning, hur de varje månad träffas i en grupp som är engagerade i organisationens 

strategiska kompetensförsörjning. Då har de i uppgift att omvärldsspana något, det vill säga att 

vara uppmärksamma på förändringar i samhället, ekonomin och branschen som de sedan ska ta 

med sig till mötet och dela med sig av och diskutera. HR-strategen förklarar fördelen i att vara 
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en offentlig organisation när det inte finns några företagshemligheter, och då är det enklare att 

få tips och information om hur andra offentliga organisationer arbetar i olika frågor. Det ligger 

i sakens natur att de delger varandra information om både misstag och framgångar, som de 

sedan försöker ta vara på och använda på bästa sätt.  

 

Som Hansson (1997, s 167) beskriver omvärldsbevakning är det mycket arbete som läggs på 

att hålla kontakt med kunder och konkurrenter, bevakning av förändringar i branschen, 

samhällsekonomin och så vidare. Arbetet kan även jämföras med Anttila (1999, s 43) som 

menar att det löpande sker förändringar både internt och i vår omvärld och att det därför är 

viktigt att omvärldsbevaka, för att på så sätt hålla sig uppdaterad på kommande kompetenskrav. 

 

Varumärke med ett budskap 

Vid intervjun med både HR-strateg och personalchef framkommer det att Vårdlivet lägger stor 

kraft i arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. HR-strategen berättar hur de under 2010 

genomförde ett stort projekt, där de tog fram en kommunikationsplattform att använda även i 

framtida arbeten. De använder ett budskap som riktar sig både till medarbetare och medborgare, 

där de tydligt visar vad organisationen vill förmedla. I sina annonser använder organisationen 

de egna medarbetare som frivilligt har anmält sig som ambassadörer för att kunna marknadsföra 

arbetsgivaren. Wikström och Martin (2012, s 37) påtalar just hur viktigt det är med nöjda 

medarbetare, då dessa kan bli goda ambassadörer som sprider en positiv bild om organisationen. 

HR-strategen förklarar vidare att sedan den undersökta organisationen började arbeta mer aktivt 

med sitt arbetsgivarvarumärke har de även börjat arbeta mer gemensamt med samtliga enheter, 

för att på så sätt ge intrycket av att vara en större organisation med många möjligheter. Detta 

gör de exempelvis när de är på jobbmässor, istället för att stå utspridda, har alla avdelningar 

slagit sig samman och förmedlar sina egna och varandras möjligheter. 

 

Attraherar unga 

Personalchefen menar att kompetensförsörjning handlar om hur de ska planera för att skaffa 

och behålla personal, samt att fylla på med kompetens hos befintlig personal. De måste tänka 

långsiktigt och tidigt börja attrahera de som är unga inför deras gymnasieval och val till 

universitet. De använder sig även av den praktik som högstadieelever gör, för att visa sig som 

en attraktiv arbetsgivare. Praktikanterna får då rotera bland olika verksamheter för att se vilka 

olika möjligheter som finns inom organisationen. När personalchefen pratar om att de ska 

attrahera, samt fylla på med kompetens handlar det således mycket om att arbeta med Employer 

branding (Wikström & Martin 2012, s 33) och att arbeta med all slags kompetensutveckling, 

såväl kvantitativ som kvalitativ (Anttila 1999, s 44f). 

 

Goda avslut 

HR-strategen berättar att i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, ingår det att försöka ha 

bra avslutningssamtal med personal som slutar, där det läggs särskilt fokus på de som blir 

uppsagda av personliga skäl. Vårdlivet vill även bli bättre på att ha samtal med medarbetarna 

som slutar av egen vilja. Motivet är att kontrollera att medarbetarna är nöjda med tiden som 

varit. Att få ett snyggt avslut skapar en positiv känsla för medarbetaren och han eller hon ska 

känna sig välkommen tillbaka om det skulle bli aktuellt. Detta faktum tar Wikström och Martin 
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(2012, s 157) upp och de poängterar just att en före detta medarbetare som känner att 

hanteringen av uppsägningen varit professionell gärna sprider en positiv bild av sin förra 

arbetsgivare.   

 

Cheferna involveras i årlig kompetensplanering 

I planering av kompetens tar de hänsyn till intern rörlighet över hela organisationen. Cheferna 

involveras i planeringen på så sätt att kompetensplaner används vid medarbetarsamtal. Det finns 

gemensamma riktlinjer i organisationen, men trots detta förekommer brister i processen när det 

kommer till introduktion av nya medarbetare samt i uppföljning av insatserna.  

 

Intern rörlighet 

Vid intervjun med HR-strategen framkommer det att i planeringen gör de varje höst en 

kartläggning över vilka kompetenser de tror sig behöva de närmsta fem åren i Vårdlivet. I 

planeringen går även de olika enheterna i organisationen samman om de upplever att en viss 

kompetens saknas på en enhet, men den finns tillgänglig på en annan, då erbjuds medarbetarna 

överflyttning mellan enheterna, så kallad intern rörlighet. Denna interna rörlighet handlar enligt 

HR-strategen även mycket om att medarbetarna ska känna att det finns möjlighet att söka sig 

till andra arbetsuppgifter och avdelningar i syfte att få utvecklingsmöjligheter. Sådan rörlighet 

är något som Hansson (1997, s 149) förespråkar då det ger möjlighet till nya perspektiv, ökat 

lärande och breddad kompetens. 

 

Kompetensplanen ett verktyg 

HR-strategen berättar om en kompetensplan som har arbetats fram som cheferna använder vid 

sina medarbetarsamtal med medarbetarna. Cheferna diskuterar med medarbetare i 

medarbetarsamtalen vilken utveckling de kan behöva. Kompetensplanen används enligt HR-

strategen som en del i planeringen av kompetens där de gör kartläggningar. År 2016 gjordes en 

kartläggning där de kontrollerade vilka utbildningar de har och vilka som saknas, vilka språk 

de talar, och så vidare. En sådan kompetensmodell är även något som Lindelöw (2016, s 55) 

beskriver som ett bra verktyg i organisationens framtida kompetenskartläggning. HR-strategen 

berättar att när de upptäcker behov av att fylla på med kompetens hos medarbetarna erbjuds 

interna utbildningar och de ordnar utbildningar på uppdrag vid behov. I takt med 

digitaliseringen sker stora förändringar och det blir mer krav på administration menar hon, 

vilket gör att många blir i behov av den typen av kompetensutveckling. Sådana 

kompetensutvecklingsinsatser är det som Ellström (1996, s 10) beskriver som formellt lärande.  

 

Personalchefen menar att ansvaret för kompetensutveckling är ömsesidigt. Likväl som 

organisationen ska se till att de anställda har rätt kompetens, är de anställda ansvariga att se till 

att de får lämplig kompetensutveckling. Personalchefen ser över var kompetensbehoven finns, 

baserat på både interna och externa behov som exempelvis nya kundgrupper, nya 

sjukdomstillstånd, nya teknikstöd och ny forskning. Förutom utbildningar praktiseras även 

lärande i arbetsrollen, där de lär av varandra exempelvis genom rollspel där de får testa olika 

arbetssituationer utifrån både arbetstagarens och kundens perspektiv. Här ser vi exempel på hur 

både det formella och informella lärandet (Ellström 1996, s 10) kommer till bruk vid 

organisationens kompetensutvecklingsinsatser. 
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Gemensamma riktlinjer vid introduktion 

Vid rekryteringar finns det enligt HR-strategen tydliga riktlinjer för hur mellanchefer skall gå 

tillväga. Strategier kring rekrytering är viktiga att ha på grund av effektivitet samt de kostnader 

som kan uppstå vid en felrekrytering (Wikström & Martin 2012, s 43). Steget efter en 

rekrytering är att introducera den nya medarbetaren i organisationen. HR-strategen berättar att 

även här finns det riktlinjer i organisationen för hur varje nyanställds introduktion skall gå till. 

Det finns vissa saker de måste veta dag ett och inom en ram av fjorton dagar för att kunna utföra 

sitt arbete. Exempelvis ska det finnas en dator, en stol, olika system med inloggningar att arbeta 

i som ska vara färdiga. Hon menar att en ny medarbetare är fullt introducerad i sitt arbete först 

efter ett år. Vikten av att ha en god introduktion är även något som Wikström och Martin (2012, 

s 55) belyser, eftersom det handlar om att stärka medarbetarens lojalitet från dag ett. 

 

Trots att vi fått veta från HR-strategen att det finns riktlinjer för introduktion, berättar 

personalchefen för oss något förvånande att hon inte fick någon introduktion alls när hon 

började i organisationen. Detta berodde troligtvis på att den tidigare personalchefen redan hade 

slutat innan den nuvarande påbörjade sin tjänst. Men hon säger sedan att hon fick en central 

introduktion kring hur organisationen arbetar, en slags föreläsning som samtliga nyanställda får 

gå på för att lära sig organisationens kultur och värderingar. Hon förklarar att i arbetsrollen fick 

hon ta eget ansvar för att introducera sig själv genom att träffa de hon tyckte hon borde träffa, 

de chefer som var viktiga för henne. Detta är just något Wikström och Martin (2012, s 55) 

poängterar som en viktig del i introduktionen, att det underlättar i det fortsatta arbetet om den 

anställde tidigt kan knyta viktiga kontakter och utveckla ett internt nätverk. Personalchefen 

berättar vidare att hon bland annat fick fråga sina medarbetare hur de brukar arbeta i vissa 

projekt eller moment. Följaktligen menar hon att hennes anställda är en del av hennes 

introduktion. Vissa saker uttrycker hon att hon fortfarande inte har riktigt koll på, som vart hon 

hittar saker, vem hon ska beställa saker hos och så vidare. 

 

Brister i systematisk uppföljning av planerna 

Till skillnad från Anttilas (1999, s 42) syn på vad som bör ingå i en effektiv 

kompetensförsörjning, framkommer det i våra intervjuer att organisationen inte arbetar aktivt 

med uppföljning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Personalchefen berättar under 

intervjun att hennes uppfattning om uppföljning är att de kunde bli bättre på det, för att ta lärdom 

och kanske förändra lite på inriktningen. Hon menar att det finns potential när det handlar om 

att följa upp kompetensutveckling och att det är något de kan jobba mer med.  

 

Att följa upp, hur blev det med det här, ska vi göra likadant nästa år med en skruvad, 

lite förändrad inriktning. Det tror jag man kan generellt säkert hitta 

utvecklingsområden, tror jag. (Personalchef)  

 

Uppföljning och redovisning av effekterna från tidigare kompetensutveckling kan enligt Anttila 

(1999, s 173) innebära att medarbetarnas engagemang till att ta ett aktivt ansvar och vilja 

utvecklas i yrkesrollen ökar. 

 



31 
 

Medarbetarna görs delaktiga i utvecklingen 

För att medarbetarna ska känna delaktighet i organisationens kultur och värderingar utförs 

kontinuerliga värdegrundsdagar för personalen. Hälsofrämjande aktiviteter förekommer för att 

skapa gemenskap och samhörighet och en vanlig förekommande åtgärd för personlig utveckling 

är att tilldela medarbetarna mer ansvar.  

 

Kontinuerliga värdegrundsdagar och hälsofrämjande aktiviteter 

Personalchefen berättar att i Vårdlivets arbete med att motivera och behålla sin personal 

anordnas varje år en aktivitet där personalen får åka på internat för att jobba med gemensam 

värdegrund och komma bort lite från den stressiga arbetsmiljön. Motivet med detta är att 

personalen ska känna att de är viktiga och betydelsefulla. En annan satsning som hon berättar 

om är att de anställda varje år blir erbjudna att göra en hälsofrämjande aktivitet tillsammans, 

där de får möjlighet att utveckla lagandan och gemenskapen. Dessa aktiviteter går hand i hand 

med det Lindmark och Önnevik (2006, s 37) förklarar, att det är viktigt att aktivt arbeta med 

relationerna bland de anställda. En väl fungerande fysisk och psykisk arbetsmiljö är avgörande 

för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Enligt Wolvén (2000, s 173) kan detta arbete även skapa 

motivation då de yttre hygienfaktorerna hos medarbetarna uppfylls av en bra gemenskap och 

sammanhållning. 

 

Utveckling genom mer ansvar 

Ett annat område som personalchefen tar upp när det gäller arbetet med att behålla medarbetare 

inom Vårdlivet är att ge möjlighet till utveckling genom att få mer ansvar. 

 

Det är klart att den som är duktig och visar att den kan, att den har god förmåga och 

så, den kan ju få ett större uppdrag i form av kanske ansvarig inom ett område eller 

till exempel vara gruppledare tillfälligt under en tid eller så. Och det tänker jag är ett 

sätt att behålla. Det blir som en möjlighet till en liten intern karriär. Och jag tror att 

det kan skapa incitament för att personen vill stanna hos oss. (Personalchef) 

 

Detta resonemang vill vi sätta i förbindelse till det Wikström och Martin (2012, s 86) kallar on-

the-job-training. Det handlar om hur medarbetares kompetensutveckling till största del sker i 

den egna rollen, genom mer ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Även i Bruzelius och 

Skärvad (2011, s 336) förklarar de hur organisationer exempelvis kan tilldela medarbetarna nya 

eller komplicerade uppgifter, ge dem större ansvarsområden med mera för att öka motivationen. 

 

4.2 Implementering av strategisk kompetensförsörjning 

I detta avsnitt analyseras först mellanchefens operativa arbete med kompetensförsörjning. 

Därefter analyseras medarbetarnas upplevelser av det operativa arbetet och deras 

utvecklingsmöjligheter. 

 

Mellanchefens operativa arbete med kompetensförsörjning 

Mellanchefens uppgift i det operativa arbetet på Vårdlivet är dels att se till att rätt person finns 

på rätt plats. För att så ska ske, krävs det att hon planerar efter de behov som finns. När nya 

medarbetare är på plats är introduktionen viktig för att de ska känna sig trygga i sin nya 
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arbetsmiljö. På Vårdlivet är kommunikationen en nyckel till att främja motivation och lärande 

i vardagen.  

 

Rätt person på rätt plats 

Mellanchefen anser att kompetensförsörjning handlar om ”rätt person på rätt plats”. Således 

menar hon att utbildningen inte alltid säger allt om vad en person har för kunskaper, utan det 

gäller även att kunna klara jobbet och ha mycket med sig, att det gäller att se ett sammanhang. 

Detta tolkar vi som att förutom teoretiska kunskaper som skaffats genom utbildning är det 

viktigt att individen har förmåga att använda dessa i praktiken i själva arbetssituationen vilket 

går i linje med Anttilas (1999, s 23f) förklaring om den osynliga delen av 

kompetensförsörjningen. Vi tolkar mellanchefen även utifrån Granberg (2011, s 367) som 

beskriver föreskriven kompetens som den kunskap som krävs för att kunna utföra en viss 

uppgift. Dessutom uppfattar vi hennes resonemang ”rätt person på rätt plats” som en strategi 

från arbetsgivarens sida att i enlighet med verksamhetsplanen (Anttila 1999, s 18) se till att rätt 

kompetens finns.  

 

En uppmärksam mellanchef 

Under intervjun med mellanchefen har det framkommit att vid planering av kompetensbehov 

lyssnar hon på vad medarbetarna har för önskemål om kompetensutveckling. I 

medarbetarsamtalen använder hon en kompetensmodell där hon tillsammans med medarbetaren 

går igenom huruvida medarbetaren har levt upp eller inte till de krav som arbetet ställer på dem, 

detta för att kunna kartlägga vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behöver 

utvecklas eller förnyas (Lindelöw 2016, s 204f). Mellanchefen förklarar vidare att det inte är 

enbart medarbetarens kompetens som hon utgår ifrån för att säkerställa rätt kompetens. Hon 

betonar vikten av att i verksamheten är det i stort sett kundens behov som styr vilken kompetens 

medarbetarna behöver, vilket gör att hon måste hela tiden vara medveten om de förändringar 

som sker, vilket även stöds av Anttila (1999, s 172) där han menar att det är viktigt att 

mellanchefen är medveten om behoven och ser till att medarbetarna har den kompetens som 

krävs och vid behov stödja deras kompetensutveckling.  

 

Mellanchefen förklarar att hon under medarbetarsamtalen tillsammans med medarbetarna 

diskuterar tankar rörande arbetssituationen och kompetensutveckling. Hon för en öppen dialog 

med medarbetarna genom att de under medarbetarsamtalen tillsammans ger varandra feedback 

på prestationer, både positiv och negativ. Detta bygger upp ett förtroende dem emellan, och 

genom detta förtroende, enligt Lindelöw (2016, s 230f) kan de anställda känna att de blir sedda, 

inspirerade och delaktiga i sin egen utveckling vilket gör att de blir motiverade att arbeta ännu 

bättre. Mellanchefen förklarar vidare att på grund av den låga personalomsättningen krävs det 

inte så mycket kompetensplanering gällande nyrekryteringar. Vid pensionsavgångar faller det 

sig naturligt att någon av timvikarierna får en tillsvidareanställning. 

 

Introduktionen skapar en trygghetskänsla  

Under intervjun med mellanchefen poängterar hon att det är viktigt med en god introduktion 

för att medarbetarna ska känna sig hemma i arbetsmiljön och i de olika arbetsmomenten. 

Framförallt betonar hon introduktion i form av förflyttningsteknik och kunskaper om läkemedel 
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för att klara av arbetet på ett bra sätt. Men även introduktion på arbetsplatsen när det gäller att 

hitta i lokalerna och att kunna se helheten är viktig för att medarbetarna ska känna en trygghet 

på arbetsplatsen, menar hon. Mellanchefen uttrycker detta följande; 

 

Ja, de får det ju, och det här med förflyttningsteknik och läkemedel och såna här 

saker som liksom är för att de ska kunna klara jobbet på ett bra sätt. Och även 

introduktion på arbetsplatsen. Så man känner till lokaler, och som jag brukar säga så 

man vet vart soporna ska ta vägen. (Mellanchef) 

 

Trots att mellanchefen betonar vikten av introduktion och att det även stöds av Wikström och 

Martin (2012, s 55) som menar att introduktion är en strategi för att behålla medarbetare, har 

det under intervjun framkommit att när mellanchefen började sin tjänst i Vårdlivet fick hon 

ingen introduktion alls. Vår tolkning är att hon på grund av tidigare erfarenhet från ledarskap 

inom vårdarbete inte ansågs behöva någon djupare introduktion. 

 

Jag är den jag är och det har gått bra 

Under intervjun med mellanchefen ställde vi en fråga om hur hon arbetar med att behålla och 

utveckla sin personal, och vi får som svar: ”Jag är den jag är och det har gått bra”. Varför hon 

utrycker sig på det sättet har vi analyserat, och vår uppfattning är att hon är sig själv, vilket gör 

att medarbetarna upplever en ärlighet och tilltro. Detta illustreras av några citat från intervjun 

med medarbetarna: ”Hon är en frisk fläkt” (Undersköterska 3) och ”Hon är väldigt positiv 

inställd till det mesta. Hon tänker hela tiden nytt, att det ska utvecklas.” (Undersköterska 4). 

 

En annan möjlig förklaring som framkommer i intervjun angående mellanchefens uttalande 

”Jag är den jag är och det har gått bra.” skulle kunna vara att mellanchefen inkluderar sina 

medarbetare i planering och olika beslutsfattande för att få dem att känna sig delaktiga.  

 

Vi jobbar ju mycket med att vi gör tillsammans. Att jag inte bestämmer, utan vi gör 

saker liksom vad ska VI göra? Såhär, så att de är delaktiga. (Mellanchef) 

 

Enligt mellanchefen är det både organisationens och medarbetarens eget ansvar att se till att rätt 

kompetens finns för att kunna klara av arbetet. Om någon själv inte är intresserad av att 

utvecklas kan det inte göras mycket åt det, menar hon. Hansson (2005, s 202) hävdar att 

medarbetarnas eget initiativ till att vilja lära och utvecklas spelar en avgörande roll för 

möjligheterna att behålla eller få nya jobb. Mellanchefen berättar att hon visar medarbetarna 

vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling. När det är obligatoriska utbildningar 

anmäler hon medarbetarna automatiskt och meddelar dem vad de är anmälda till. Efter 

genomförda utbildningar är chefen generös med att ge medarbetarna tidsutrymme till att 

implementera det de lärt sig, exempelvis om det är något nytt datasystem som de ska lära sig. 

 

Låg personalomsättning en indikator på trivsel 

Enligt Martin och Wikström (2012, s 102) har inte chefen som uppgift att inspirera och motivera 

sina medarbetare, utan det ligger i medarbetarens eget intresse att hitta sina drivkrafter i arbetet. 

Vi ville därför undersöka hur det förhåller sig på Vårdlivet kring detta och frågade mellanchefen 
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på vilket sätt hon motiverar sina medarbetare. Hon svarar då att hon inte vet vad hon gör, men 

det känns som det har gått bra ändå. Under intervjuns gång har det framkommit att det är låg 

personalomsättning på arbetsplatsen vilket kan vara en förklaring på varför hon svarade som 

hon gjorde. Vår uppfattning är att mellanchefen syftar på låg personalomsättning som indikator 

på att det har gått bra och att medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Vidare under intervjun har 

det framkommit att mellanchefen synliggör för medarbetarna vilka 

kompetensutvecklingsmöjligheter som finns, vilket kan enligt Bruzelius och Skärvad (2011, s 

336) ses som en motivation om medarbetarna ges möjlighet till utveckling, prestation och 

erkännande. 

 

Lärande och kommunikation i arbetet 

Enligt både mellanchefen och medarbetarna genomsyras arbetsplatsen av samarbete och 

gemenskap, vilket är enligt Schein (1988, kap 5) en förutsättning för att medarbetare ska känna 

sig motiverade i sitt arbete. Mellanchefen framhäver också vikten av att lära av varandra, som 

hon menar är ett bra sätt att överföra kompetens på. På det sättet känner sig medarbetare 

involverade och engagerade samtidigt som resurserna sparas, anser hon. Vid en del utbildningar 

som inte är obligatoriska för samtliga, väljer hon ut någon eller några anställda som får gå på 

kurs. Hon berättar hur hon då väljer ut någon som hon vet vill utvecklas och som har förmåga 

att kunna förmedla kunskapen vidare och som inte är obekväm i att vara i en samling med 

människor där de inte känner någon. Den valda medarbetaren får sedan föra vidare de nya 

kunskaperna till sina medarbetare. Hennes val av medarbetare tolkar vi som ett genomtänkt 

urval för utveckling och att hon har bra kännedom om sina anställda vilket förstärker hennes 

argumentation om att arbetsplatsen genomsyras av samarbete och gemenskap. 

 

Ett annat viktigt inslag för trivsel är bra kommunikation, vilket understryks både av 

mellanchefen och medarbetarna. Detta har varit ett genomgående tema under intervjuerna, där 

de intervjuade tog upp att bra kommunikation och öppen dialog med varandra underlättar 

arbetet och ger bättre arbetsmiljö. Resonemangen stöds av Lindmark och Önnevik (2006, s 186) 

som menar att en god kontakt mellan chefer och anställda är viktigt för lärande och utveckling. 

Vid frågan om feedback svarar mellanchefen att hon har en öppen dialog med sina anställda, 

och hon får direkt feedback från dem, såväl positiv som negativ. Ett exempel förklarar hon, är 

att hon implementerade ett så kallat underschema i arbetet, vilket togs emot med motstånd från 

medarbetarna i början, men efter en tid vände det till positiv feedback.  

 

Utebliven uppföljning 

Trots att de har en god kommunikation på Vårdlivet, framkommer det under intervjun med 

mellanchefen att uppföljningsarbete av kompetenshöjande insatser saknas på arbetsplatsen. 

Mellanchefen medger att de är generellt dåliga på uppföljning av de kompetenshöjande 

insatserna och att orsaken till det inte är att det inte finns tid till det, utan att det är enligt henne 

”lathet” som är bidragande orsak till avsaknaden. Wikström och Martin (2012, s 91) pekar dock 

på hur viktigt det är att mellanchefen och medarbetaren tillsammans gör en utvärdering av 

huruvida prestationen i nuvarande rollen förbättrats efter genomförda 

kompetensutvecklingsinsatserna. Med tanke på att även personalchefen bekräftat att det finns 

förbättringspotential gällande uppföljningsarbetet, visar resultatet att så är fallet. 
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Medarbetarnas upplevelser av implementeringen är positiv 

De intervjuade medarbetarna på Vårdlivet har startat sin anställning som vikarier, för att sedan 

bli tillsvidareanställda. Deras upplevelser kring möjligheten till kompetensutveckling anses 

vara positiva, då de påtalar att de blir sedda av chefen gällande vilka behov som finns. Det finns 

även en öppen dialog på arbetsplatsen, vilket möjliggör att de även lär av varandra i vardagen. 

Arbetsplatsen genomsyras av samarbete, trivsel och en positiv atmosfär. 

 

Från vikarie till ordinarie - man vet redan vad man ska göra  

Under intervjuerna med medarbetarna framkommer det att introduktionen av nya medarbetare 

varit bristfällig. Ett likadant mönster som framkommit vid de tidigare intervjuerna med 

personalchef och mellanchef, som även de menar att de inte fått någon introduktion vid 

nyanställning.  Merparten av medarbetarna som blev intervjuade har arbetat hos Vårdlivet som 

vikarier innan de blev tillsvidareanställda, vilket kan förklara varför de inte känner att de har 

fått någon introduktion. Undersköterska 1 uttrycker detta följande;  

 

Absolut, därför att jag jobbade som vikarie. Tre år, därför vet man redan vad man 

ska göra. Bara lite små grejer eller kanske så. (Undersköterska 1) 

 

Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsen och arbetsuppgifter som de fått under sin tid som 

vikarier har bidragit till att de fortare kunde komma in i arbetet och bli produktiva, något som 

Wikström och Martin (2012, s 55) tar upp som viktiga argument till att få en bra introduktion. 

Varför medarbetarna inte upplever det som att de fått någon introduktion, kan bero på att de 

tänker på sitt nuvarande arbete som en helt ny tjänst då det är tillsvidare och inte ett vikariat. 

Vi tolkar det därmed som att de hade förväntat sig ytterligare introduktion i samband med att 

vikariatet övergick i en tillsvidareanställning. 

  

Möjligheterna till utveckling  

Anställda som ges möjligheter till prestation, erkännande, befordran och utveckling blir mer 

nöjda och motiverade, anser Bruzelius och Skärvad (2011, s 336). De intervjuade medarbetarna 

på Vårdlivet berättar att de inte kan beskriva på vilket sätt deras chef motiverar dem. De 

upplever att mellanchefen inte jobbar så mycket med motivation och är frånvarande i det 

dagliga arbetet, men påpekar ändå att hennes dörr står öppen om de behöver något. Allteftersom 

intervjun fortgick kom det fram olika sätt som deras chef motiverar dem på, men att de är 

omedvetna om det eller inte uppfattar det som motivation. 

 

Efter att ha träffat mellanchefen och fyra av hennes medarbetare anser vi att hon är motiverande 

enligt Herzbergs tvåfaktorsteori (Lindmark & Önnevik, 2006, s 36f) på det sättet att hon är 

angelägen att se till att medarbetarnas behov blir tillfredsställda. Ur intervjuerna med 

medarbetarna framkommer det att medarbetarna upplever att de blir sedda av mellanchefen 

genom att hon ser vilka kompetensbehov de har och sätter in lämpliga kompetenshöjande 

insatser. Enligt medarbetarna informerar mellanchefen dem om vilka möjligheter som finns 

gällande utveckling och uppmuntrar dem till att ta egna initiativ. De berättar om hur hon visar 

uppskattning, ger dem utvecklingsmöjligheter och ger dem olika ansvarsområden. De olika 
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ansvarsområdena kan handla om att de är kostombud, aktivitetsombud, hygienombud, 

arbetsplatsombud. Medarbetarna tar då ansvar för att vara pålästa inom det området, och delger 

övriga medarbetare med viktig information. Dock är det ingen av medarbetarna som pratar om 

detta som motivationsfaktor, utan snarare något som verkar vara en naturlig del i 

arbetsuppgifterna. Något annat vi tolkar som motivationsfaktor från mellanchefen till 

medarbetare är att hon uppmuntrar dem och ger beröm för ett bra utfört arbete. Undersköterska 

3 angående på vilket sätt hon får motivation från mellanchefen; 

 

Hon är en frisk fläkt. Kommer gärna till avdelningen och berättar att vi har gjort bra 

jobb. Och om någon anhörig har ringt och berömt oss så kommer hon och säger det 

också. Så det är kanske det. (Undersköterska 3) 

  

Under intervjuerna med medarbetarna har det även framkommit att mellanchefen dessutom är 

mån om att medarbetarna ska känna sig delaktiga i planering och beslutsfattande, vilket visar 

på ett bra samarbete och gemenskap, som enligt Schein (1988, kap 5) är en förutsättning för att 

få motiverade medarbetare. 

 

Vidare framkommer det att medarbetarna känner sig nöjda med själva arbetsuppgifterna och 

den mellanmänskliga interaktionen, nämligen bemötandet och att jobba med människorna, 

vilket räcker för dem för att känna motivation. Det uppväger de negativa delarna i arbetet som 

handlar om arbetsvillkoren med delade turer, helgarbete, nattjänst med mera. De helt enkelt 

trivs på jobbet och har inget behov av ytterligare motivation. För dem räcker det att 

hygienfaktorerna är tillfredsställda. 

 

Kompetensutveckling en nödvändighet 

De intervjuade medarbetarna påpekar att det ibland kommer nya rön i forskningen som kräver 

en uppdatering av kompetensen. Kompetensutvecklingen blir då en nödvändighet för att kunna 

utföra arbetet på ett korrekt sätt. Även Hansson (1997, s 167) påpekar vikten av att vara 

uppmärksam på förändringar i branschen för att hålla kompetensen uppdaterad. Dessutom 

menar medarbetarna att vikten av kompetensutveckling inte enbart ska bero på de nya uppgifter 

som tillkommit i forskningen, utan de gamla kunskaperna måste också fräschas upp. 

 

Jobbar du år in och år ut, så till slut så blir det lite, vad ska man säga, man går i 

samma spår om man säger så. Ibland vill man ju ha lite nytt tänk. (Undersköterska 

2) 

 

En annan förklaring till varför medarbetarna anser det vara viktigt med kompetensutveckling 

är att det bidrar till en bättre arbetsmiljö och att arbetssituationen underlättas. Något som 

undersköterska 1 påtalade; 

 

Därför att det blir lättare att arbeta. Alla kan inte veta allt. Men om du vet mer varje 

dag, blir det lättare och det blir bra arbetsmiljö också. (Undersköterska 1) 
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Medarbetarna berättar för oss hur de upplever att mellanchefen är observant på behov som finns 

och att hon ger dem förutsättningar att kunna utvecklas genom olika kompetenshöjande 

insatser. De berättar hur de upplever att deras förslag på kompetenshöjande insatser tas på allvar 

och förs vidare av mellanchefen, då detta styrs uppifrån och hon inte har befogenhet att ta de 

besluten själv. 

 

De intervjuade medarbetarna anser att deras chef är stöttande och mån om att de ska utvecklas 

i sitt arbete. Det framgår under intervjuerna med medarbetarna att mellanchefen arbetar aktivt 

med kompetensutveckling, där hon visar medarbetarna vilka möjligheter som finns till 

kompetensutveckling och uppmuntrar dem till att ta egna initiativ. Medarbetarna berättar under 

intervjuerna hur de upplever att de även har förutsättningar att själva kunna påverka sin 

utveckling genom att ge förslag på kompetenshöjande insatser. En viss obligatorisk utveckling 

är bunden till individens arbetsuppgifter, men de menar att mycket handlar om att det ligger i 

det egna intresset att vilja utvecklas. Den argumentationen förstärks med svaren på frågan om 

de upplever att vissa medarbetare får mer kompetensutveckling än andra, där de förklarar att 

det egna intresset är avgörande för vem som ska utvecklas och hur ofta. Något som går hand i 

hand med Hansson (2005, s 202) som påpekar hur medarbetarna får ett allt större ansvar för sin 

egen kompetensutveckling. 

   

Öppen dialog förutsättning för lärande 

Ett bra samarbete och bra kommunikation är två återkommande teman som de intervjuade 

medarbetarna tar upp. De understryker hur viktigt det är med en bra dialog då det kan underlätta 

arbetsmomenten och att även arbetsmiljön blir bättre då det skapar trivsel. Undersköterska 4 

uttrycker sig följande; 

 

Dialog och kommunikation är väldigt viktigt. Det är A och O. Man utvecklas, lär sig 

nytt genom kommunikation. Det är allt det bygger på. Det är grunden. 

(Undersköterska 4) 

 

Detta argument överensstämmer med Nilsson et al. (2011, s 68f) resonemang om att en bra 

kommunikation skapar möjligheter för organisationen att utveckla och förmedla nya 

erfarenheter mellan individer och grupper i organisationen. 

 

Under intervjuerna med medarbetarna har det även framkommit att en viktig del av 

kompetensutvecklingen är att de lär av varandra. De betonar vikten av arbetsrotation och 

erfarenhetsutbyten med vikarier. Medarbetarna i intervjun anser att lära av varandra är en 

förutsättning för att kunna sköta sitt arbete på rätt sätt. Även Anttila (1999, s 44f) påvisar 

fördelarna med att genomföra arbetsbyten för att öka medarbetarnas erfarenhet. (Utveckla lite 

mer) Flera av de intervjuade undersköterskorna betonar vilket bra samarbete de har på 

arbetsplatsen. Undersköterska 3 nämner följande; 

 

Ja, samspelet med kollegor är viktigt. Man ska bygga upp förtroendet. Visa varandra 

och hjälpas åt. Man går in i olika rollspel. (Undersköterska 3) 
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Även de så kallade värdegrundsdagarna, som mellanchefen berättade om för oss, är något 

medarbetarna nämner som en viktig del i deras kompetensutveckling och lärande.  

 

Vi har värdegrundsdagarna. Det är bra. Vi åker dit varje år. Man lär sig mycket. Det 

är en satsning från arbetsgivaren. (Undersköterska 4) 

 

Då de har en öppen dialog på arbetsplatsen, är feedback på utfört arbete något som 

medarbetarna upplever sker dagligen dem emellan. Feedback från och till chefen däremot, sker 

inte lika ofta då det mestadels sker vid medarbetarsamtalen. Orsaken till det sistnämnda menar 

medarbetarna är att chefen inte är delaktig i det dagliga arbetet på samma sätt och att hon ofta 

sitter i möten. Feedback som medarbetaren får, men också ger, bidrar enligt Lindmark och 

Önnevik (2006, s 179f) till både medarbetarens personliga utveckling och till chefsutveckling. 

 

Trots den goda kommunikationen och den öppna dialogen som råder på arbetsplatsen upplevdes 

uppföljningen av kompetenshöjande insatser som svag av medarbetarna. Enligt medarbetarna 

visar mellanchefen intresse direkt efter genomförd insats, men det sker ingen uppföljning efter 

en tid för att se om insatsen har gett något, även om uppföljning enligt Anttila (1999, s 173) kan 

ge mer engagerade medarbetare som tar ett aktivt ansvar och vill utvecklas i yrkesrollen. 

Undersköterska 2 formulerar detta enligt följande;  

 

Det kan ju vara lite si och så kanske, [paus] Det är väl inte, det beror ju också då 

litegrann på vad det är för chef, en del är ju mer så att de kollar upp men alla gör ju 

inte det, utan man går och sen så är det okej liksom att man har gått, och sen är det 

inte så mycket mer. (Undersköterska 2) 
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5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur en organisation arbetar med strategisk 

kompetensförsörjning, och hur strategierna får genomslag i den operativa verksamheten på 

medarbetarnivå. De frågeställningar vi vill besvara är:  

• Hur arbetar ledningen med den strategiska kompetensförsörjningen? 

• Hur genomför mellanchefen den strategiska planeringen på en operativ nivå? 

• Hur upplever medarbetarna effekterna av insatserna som de får del av? 

I detta avslutande kapitel presenteras de svar vi fått på våra frågeställningar och huruvida vårt 

syfte har uppnåtts eller ej. Dessa slutsatser är hämtade utifrån analys- och resultatkapitlet. 

Kapitlet fortsätter med en diskussion och avslutande kommentarer för att sedan avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Hur arbetar ledningen med den strategiska kompetensförsörjningen? 

Vårdlivet arbetar med att vara vaksamma på vilken kompetens som behövs i framtiden och hur 

de ska arbeta för att få kompetensen till sig, och sedan hur de ska behålla den i organisationen. 

De utgår således från omvärldsbevakning och Employer branding. Vårdlivet har ett 

framtidsfokus där de satsar på att attrahera de unga individerna redan i grundskolan. Deras 

arbete med omvärldsbevakning, anser vi är en källa till medarbetarnas nöjdhet gällande 

möjlighet till kompetensutveckling. De arbetar ambitiöst med den strategiska 

kompetensförsörjningen genom att de systematisk gör omvärldsbevakningar och har 

kontinuerliga chefsmöten, där de delger varandra nya upptäckter inom området. Genom att 

Vårdlivet är proaktiva och planerar för insatserna i tid, leder det inte till något gap när det 

handlar om befintlig kompetens och aktuella behov av kompetens. 

 

Vi drar slutsatsen att det läggs stort fokus på att möta utvecklingen i omvärlden, samt att skapa 

ett starkt arbetsgivarvarumärke. Eftersom organisationen har som målbild att vara en attraktiv 

arbetsgivare, faller det sig naturligt att lägga mycket fokus på arbetet med att behålla och 

utveckla medarbetarna. Arbetet med den gemensamma värdegrunden är något som bidrar till 

att stärka arbetsgivarvarumärket, vilket ingår i delen att kunna behålla medarbetare.  

 

Hur genomför mellanchefen den strategiska planeringen på en operativ nivå? 

Mellanchefen använder sig av flera olika metoder för att höja kompetensen hos medarbetarna. 

Medarbetarna får exempelvis gå traditionella utbildningar, de får lära av varandra i det 

vardagliga arbetet, de får ibland byta arbetsplats för en dag för att få nya erfarenheter och 

kunskaper. Resultatet visar att medarbetarna har en chef som är positivt inställd till att 

medarbetarna ska ha rätt kompetens och att de får möjlighet till kompetenshöjande insatser när 

så krävs. Genom att mellanchefen vid medarbetarsamtalen varje år kartlägger kompetensen, 

innebär det att hon direkt kan se vilken kompetens som saknas.  

 

Slutsatsen är att möjligheten till utveckling skapas genom bra kommunikation. Arbetsplatsen 

genomsyras av öppenhet där de vågar prata med varandra om det mesta, vilket kan vara en 

förutsättning om medarbetaren ska våga gå till chefen och ge förslag på utveckling. Detta är 
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även något som Lindmark och Önnevik (2006, s 186) argumenterar för då en god kontakt 

mellan chefer och anställda är av vikt för att det ska kunna leda till lärande och utveckling. 

Genom att mellanchefen arbetar med att skapa bra gemenskap, har en positiv inställning och är 

öppen för utveckling skapar hon omedvetet en motivation hos sina medarbetare, vilket gör att 

de känner sig uppskattade och vill därmed prestera mer. 

 

Hur upplever medarbetarna effekterna av insatserna som de får del av? 

Medarbetarna anser att lärande i vardagen på arbetsplatsen är den viktigaste biten i deras 

kompetensutveckling. På frågan om de upplever att det finns tid för kompetensutveckling svarar 

samtliga medarbetare ja, och att chefen är generös med att ta in vikarier vid sådana behov. 

Medarbetarna är väl medvetna om att de får komma till chefen och ge förslag på vilka 

kompetenshöjande insatser de anser sig behöva. Dessutom verkar medarbetarna vara överens 

om att så länge de har ett eget intresse av att vilja vidareutvecklas finns det goda möjligheter. 

 

Mellanchefen bidrar till ett positivt och öppet arbetsklimat där bra kommunikation och dialog 

med varandra är A och O för att kunna lära av varandra. Trots den goda kommunikationen 

mellan mellanchefen och medarbetarna sker ingen uppföljning av insatserna kring 

kompetensutveckling. Vi uppfattar att medarbetarna är nöjda med själva 

kompetensutvecklingen och chefens engagemang kring det. Dock upplever de att avsaknaden 

av uppföljning minskar den totala effekten, vilket underskattar deras bidrag till verksamheten, 

det vill säga deras kompetens.  

 

Slutsatsen är att medarbetarna är nöjda med hur mellanchefen ser vilka behov som finns när det 

gäller kompetensutveckling, även om uppföljning av kompetenshöjande insatser upplevs som 

svag. Även möjligheten att de själva får komma till mellanchefen med förslag på 

kompetenshöjande insatser gör att de verkar tillfredsställda med sin situation. På så sätt skapas 

det inga större kompetensgap mellan befintlig kompetens och aktuella behov av kompetens.  

 

Vår reflektion nu när studien är färdigställd är att vi har fått våra frågeställningar besvarade, 

vilket innebär att syftet med studien har uppnåtts. 

 

5.2 Diskussion 

Efter att ha fått fram vårt resultat gällande hur organisationens strategier kring 

kompetensförsörjning fungerar i praktiken, samt hur medarbetarna upplever det, har vi funnit 

några framgångsfaktorer samt möjliga förbättringsområden vi vill diskutera runt. Det 

förväntade resultatet i förhållande till uppnått resultat kommer också att belysas.  

 

Innan vi startade arbetet med vår studie hade vi en viss uppfattning om att det kan finnas vissa 

svårigheter med att motivera och behålla medarbetare som arbetar inom vårdsektorn. I medierna 

förs det ofta på tal hur undersköterskor är underbetalda, och vi trodde därför att faktorer som 

bättre arbetsvillkor, högre lön och andra förmåner var något som skulle belysas under 

intervjuerna med medarbetarna. Vårt resultat hos Vårdlivet visade sig vara ett helt annat. Ingen 

av medarbetarna nämnde sådana faktorer som att belöning behövdes för att kunna motivera 
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dem i arbetet, trots att det i Oraman et al. (2011) studie visar resultatet att en viktig faktor för 

trivseln var högre löner. Vi tolkar det som att det arbetsklimat som råder på Vårdlivet, 

framförallt bra kommunikation, bra samarbete och upplevelsen av att bli sedda av mellanchefen 

är något som bidrar starkt till att medarbetarna upplever tillfredsställelse, vilket gör att deras 

behov blir uppfyllda (Wolvén 2000, s 173f).  

 

Resultatet visar även att medarbetarna är väl medvetna om vilka möjligheter de har när det 

gäller kompetensutveckling. Även det här beskedet var något som överraskade oss eftersom vi 

båda har erfarenhet från yrken där vi inte fått ta del av organisationernas strategier kring 

kompetensförsörjning.  

 

Vi har i teoriavsnittet beskrivit motivation och hur viktig den är för att behålla medarbetare och 

få dem mer engagerade i arbetsuppgiften och för att öka trivseln på arbetsplatsen. Vi tog upp 

olika metoder till att motivera och bli motiverad, såsom god introduktion, mer utmanande 

arbetsuppgifter, ansvar, feedback, medarbetarsamtal och belöning. Trots att god introduktion är 

en av de viktigaste delarna i att ”behålla” enligt Nilsson et al. (2011, s 171) är detta något som 

organisationen skulle kunna förbättra. Dock lyckas de ändå behålla sina anställda. Vi har 

diskuterat med varandra vad det kan bero på, och har kommit fram till att introduktionen har 

ingen avgörande betydelse för om medarbetarna stannar kvar eller inte. Istället är det 

organisationens övriga arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som är avgörande för att de 

lyckas behålla sina anställda. Dock poängterar vi att medarbetarna har fått sin introduktion 

genom att vara timvikarier, vilket bidrar till att de ändå känner sig hemma i miljön och det 

krävdes ingen djupare introduktion än så, ansåg arbetsgivaren.  

 

Ett stort utvecklingsområde hos Vårdlivet, som vi upptäckt i samband med denna studie, är att 

de skulle kunna bli bättre på att följa upp och göra utvärderingar av de olika kompetenshöjande 

insatserna, exempelvis hur har tillämpningen av den nya kunskapen fungerat och på vilket sätt? 

Detta är något som personalchefen själv berättar att de skulle kunna bli bättre på. Vi tänker att 

om det inte görs några utvärderingar, hur ska de då veta vilka utbildningar som varit bra och 

vilka som är mindre bra? Det läggs troligtvis stora resurser på att skicka personalen på olika 

utbildningar. Det är därför förvånande att de inte lägger större fokus i att följa upp dessa. Som 

Anttila (1999, s 42f) menar, handlar utvärderingen också om att bestämma vilka åtgärder som 

krävs för att få bäst effektivitet i arbetet med utveckling. Vårdlivet skulle därmed kunna bli mer 

effektiva i arbetet om de började utvärdera de genomförda åtgärderna. En annan aspekt i varför 

det är bra för organisationen att göra uppföljningar är enligt Anttila (1999, s 43) att det ger ett 

ökat engagemang hos medarbetarna till att vilja vidareutvecklas. Det var vid intervjuerna svårt 

att få något konkret svar på vad det kan bero på att det inte görs någon uppföljning, men enligt 

mellanchefen handlade det inte om stress eller tidsbrist, utan snarare om lathet.   

 

Organisationen Vårdlivet saknar en tydlig policy eller riktlinjer när det gäller den strategiska 

kompetensförsörjningen. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till de luckor som uppstår 

i det operativa arbetet. I en sådan policy skulle det kunna finnas en gemensam definition av vad 

kompetens och kompetensförsörjning innebär. Det skulle kunna finnas en 

genomförandeprocess, där samtliga delar finns beskrivna för att hela organisationen ska kunna 



42 
 

arbeta enhetligt. Förslagsvis en modell som visar alla steg som ingår från strategi till resultat. 

Om det inte finns tydliga riktlinjer om vilket resultat som eftersträvas, finns det hos oss viss 

förståelse för varför det kan brista på vägen.  

 

Något Vårdlivet arbetar mycket med är den interna rörligheten. Att som medarbetare veta att 

det finns goda möjligheter till att kunna utvecklas inom organisationen genom att omplaceras 

till andra enheter, ser vi som en stor fördel när det kommer till arbetet om att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Samtliga fyra medarbetare som vi intervjuade hade tidigare arbetat inom en annan 

enhet i Vårdlivet, vilket innebär att de fått ta del av den interna rörligheten. Organisationen har 

låg personalomsättning, och den interna rörligheten är en bidragande orsak. Istället för att säga 

upp sig och gå till en ny arbetsgivare, stannar de kvar inom organisationen. Det innebär en 

anställningstrygghet för medarbetaren att kunna få arbeta kvar inom samma organisation. Med 

tanke på den låga personalomsättningen och med tanke på alla de frivilliga ambassadörer som 

enligt HR-strategen varje år anmäler sig till att marknadsföra arbetsgivaren, vill vi påstå att vi 

tycker organisationen lyckas bra med att stärka arbetsgivarvarumärket. Den låga 

personalomsättningen tyder också på att personalen trivs i organisationen. Trivseln märktes hos 

de medarbetare vi pratade med då de berättar om en chef som har en positiv inställning till det 

mesta, det finns utvecklingsmöjligheter, de trivs med sina arbetsuppgifter och de har en fin 

gruppgemenskap med bra kommunikation.  

 

5.3 Avslutande kommentarer 

Vår kartläggning syftar till att skapa förståelse för hur den strategiska kompetensförsörjningen 

ser ut i praktiken. Vi anser att studien är relevant för Vårdlivet för att de ska få insikt om vart i 

processen det finns förbättringsområden. Då organisationen lägger mycket kraft och resurser i 

att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke, innebär det att de troligtvis förväntar sig ett resultat 

därefter. Förutom att Vårdlivet får möjlighet att förbättra sitt arbete med kompetensförsörjning 

i praktiken, hoppas vi att denna studie kan bistå andra organisationer med intressant fakta för 

att se vart i processen det skulle kunna brista någonstans och vart det bör läggas fokus. 

 

Vårt samarbete under arbetet med uppsatsen har varit positivt. Vi ser en fördel i att vi båda har 

tidigare arbetslivserfarenhet där vi har en gemensam syn på hur arbete med strategisk 

kompetensförsörjning kan se ut i praktiken. Vi har båda upplevt brister i processen när det 

kommer till att medvetandegöra strategierna ute i verksamheten. Vår gemensamma syn har 

underlättat vårt samspel i arbetet med att exempelvis formulera de frågor vi sökt svar på, samt 

att när vi analyserat har vi varit överens i tolkningarna om vilken bild de intervjuade har velat 

förmedla till oss. Då vi bor på olika orter, har vi skrivit ungefär 70 procent av uppsatsen på 

varsitt håll, och 30 procent har vi träffats och skrivit gemensamt. Vi har haft daglig kontakt via 

telefon och chatt där vi diskuterat innehåll och struktur med varandra. 

 

En lärdom vi fått i samband med den utförda studien är att vi borde ha ställt fler följdfrågor till 

intervjupersonerna, för att få ett bättre underlag till analysen. Exempelvis när mellanchefen 

berättade att hon inte fick någon introduktion när hon började i organisationen, trots att hon 
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poängterade att introduktion av nya medarbetare än av stor vikt. Vi fick i analysen göra egna 

tolkningar vad det kan ha berott på, då vi saknade konkreta svar på detta.  

 

En annan svaghet vi ser i arbetet är att vi intervjuade medarbetarna direkt efter mellanchefen. 

Om vi istället tagit oss tid att analysera materialet från intervjun med mellanchefen först, hade 

vi kunnat ställa vissa frågor med en lite annan riktning till medarbetarna. Exempelvis då 

medarbetarna berättar att de inte heller fått någon introduktion, kunde vi ställt följdfrågor för 

att få veta vilken del av introduktionen de saknade.  

 

Det vi tyckte var positivt under arbetets gång är att vi fått kontakt med en bra organisation och 

intervjupersoner som varit positivt inställda till att delta i undersökningen. Intervjupersonerna 

har gett oss ett bra underlag som varit intressant att analysera. Arbetet har gett oss djupare 

förståelse för hur den strategiska kompetensförsörjningen kan se ut i praktiken, och de 

förbättringsområden vi funnit är något vi kommer bära med oss att vara extra observanta på i  

vårt framtida arbete inom HR.  

 

Vidare studier 

Vår studie har handlat om strategisk kompetensförsörjning, vilket är ett brett område att skriva 

om. Vi båda är mycket intresserade av alla delar i kompetensförsörjningsprocessen, men 

eftersom tiden var en bristvara var vi tvungna att begränsa oss till en specifik del att undersöka. 

Därför har vi inriktat oss mer på att behålla och utveckla medarbetare, än de övriga delar av 

kompetensförsörjningen. Om vi hade tid att göra en större undersökning skulle det ha varit 

intressant att undersöka avveckling, och då undersöka hur avslutningssamtalen fungerar. Det 

vore intressant att se om de medarbetare som lämnade organisationen var nöjda med hur 

avslut/uppsägning sköttes, om de är goda ambassadörer och vad de har för känslor om 

organisationen i efterhand. Att se deras syn på kompetensförsörjningen. Varför slutade de i 

organisationen? Behålla, utveckla, motivera – hur anser de att den biten fungerat?  

 

Från början diskuterades att vi ville göra en jämförelse mellan offentlig och privat organisation 

när det kommer till den strategiska kompetensförsörjningen. Vi ville se vem som är den mest 

attraktiva arbetsgivaren, sett ur perspektivet utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Efter 

samtal med vår handledare kom vi istället fram till att fokusera på en organisation för att få 

djupare insikt i hur arbetet kan se ut i praktiken. Detta på grund av att det inte fanns tidsutrymme 

att utföra studien hos fler än en organisation. I vidare studier vore det intressant att göra samma 

undersökning hos flera olika organisationer för att se om de följer samma mönster när det gäller 

de förbättringsområden vi kommit fram till. 

 

Något annat vi diskuterat är huruvida resultatet kunnat se annorlunda ut om vi fått göra 

undersökningen hos en annan enhet inom organisationen. Organisationer är oftast måna om att 

visa sig från sin bästa sida, och den aspekten får vi ha i åtanke då vi inte hade möjlighet att 

själva välja enhet. Det går inte att generalisera att det resultat vi fått fram gäller för hela 

organisationen, således i en större undersökning vore det intressant att studera samtliga enheter 

i organisationen. Vi skulle då kunna jämföra enheterna för att se om de stämmer överens, eller 
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om det finns skillnader i medarbetarnas upplevelser gällande deras utvecklingsmöjligheter i 

organisationen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 (Intervjuguide HR-strateg) 

 

HR-STRATEG 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat i den här organisationen?   

2. Hur benämns din nuvarande befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?   

3. Varför sökte du den här tjänsten?   

4. Vilken utbildning eller erfarenhet har du?   

5. Vilket år är du född? 

6. Vad är kompetens för dig? 

7. Vad är kompetensförsörjning för dig? 

8. Berätta om ert arbete med strategisk kompetensförsörjning! 

9. Finns det någon fråga som du har förväntat dig att vi skulle ställa eller som du har 

förberett dig på? 
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Bilaga 2 (Intervjuguide Personalchef) 

 

PERSONALCHEF 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat i den här organisationen?   

2. Hur benämns din nuvarande befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?   

3. Varför sökte du den här tjänsten?   

4. Vilken utbildning eller erfarenhet har du?   

5. Vilket år är du född? 

6. Fick du någon introduktion när du började din tjänst? Hur gick den till? 

 

Kompetensförsörjning 

1. Vad är kompetens för dig? 

2. Vad är kompetensförsörjning för dig? 

3. Hur arbetar ni med kompetensförsörjning?  

4. Hur ser era kompetensstrategier ut?  

5. Vad utgår er kompetensstrategi ifrån?  

 

Kompetensplanering 

1. Berätta hur ni gör för att fånga behovet av kompetensutveckling?  

2. Hur gör ni för att motivera och behålla er personal?  

3. På vilket sätt arbetar ni för att få de anställda motiverade till att vilja 

kompetensutvecklas?  

 

Kompetensutveckling 

1. Hur tillgodoser ni medarbetarnas krav och behov av kompetensutveckling?  

2. Vem har ansvaret för kompetensutveckling – hos organisation eller individ?  

3. Vilka hinder ser ni i samband med kompetensutveckling när det handlar om att planera, 

genomföra, följa upp?   

4. Hur fångar ni upp medarbetare som är viktiga för organisationen som ni ser är på väg 

att lämna organisationen? 

 

Uppföljning 

1. Hur följer ni upp effekterna efter genomförd kompetensutveckling?  

 

Övriga frågor 

 

1. Finns det någon fråga som du har förväntat dig att vi ska ställa eller som du har förberett 

dig på? 
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Bilaga 3 (Intervjuguide Mellanchef) 

 

MELLANCHEF 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat i den här organisationen?   

2. Hur benämns din nuvarande befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?   

3. Varför sökte du den här tjänsten?   

4. Vilken utbildning eller erfarenhet har du?   

5. Vilket år är du född? 

6. Fick du någon introduktion när du började din tjänst? Hur gick den till?   

Kompetensförsörjning 

 

1. Vad är kompetens för dig? 

2. Vad är kompetensförsörjning för dig? 

3. Hur arbetar du med kompetensförsörjning?  

 

Kompetensplanering 

 

1. På vilket sätt arbetar du för att behålla och utveckla din personal?  

2. Berätta hur du gör för att fånga behovet av kompetensutveckling?  

3. På vilket sätt kan du som chef motivera din personal? 

 

Kompetensutveckling 

 

1. Vem har ansvaret för kompetensutveckling – organisation eller individ?   

2. På vilket sätt arbetar du för att få de anställda motiverade till att vilja 

kompetensutvecklas?  

3. Vilka hinder ser du i samband med kompetensutveckling när det handlar om att planera, 

genomföra, följa upp?   

4. Berätta om vilken kompetensutveckling du får som chef?  

 

Uppföljning 

 

1. Hur följer du upp effekterna efter genomförd kompetensutveckling?  

2. Hur arbetar du för att medarbetaren ska kunna tillämpa sin nya kompetens i det dagliga 

arbetet? 

3. Vilken feedback får du i ditt kompetensutvecklingsarbete?  

 

Övriga frågor 

 

1. Finns det någon fråga som du har förväntat dig att vi skulle ställa eller som du har 

förberett dig på? 
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Bilaga 4 (Intervjuguide Medarbetare) 

 

MEDARBETARE 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat i den här organisationen?   

2. Hur benämns din nuvarande befattning? Hur länge har du arbetat på denna befattning?   

3. Varför sökte du den här tjänsten?   

4. Vilken utbildning eller erfarenhet har du?   

5. Vilket år är du född? 

6. Fick du någon introduktion när du började din tjänst? Hur gick den till?   

Kompetensförsörjning 

1. Vad är kompetens för dig? 

2. Vad anser du att du behöver för kompetens för att utföra ditt arbete?   

3. Hur har du uppnått din kompetens?  

 

Kompetensplanering 

 

1. Upplever du att chefen observerar de behov som finns av kompetensutveckling? 

2. Upplever du att det finns tid för att delta i de kompetenshöjande insatser som erbjuds? 

 

Kompetensutveckling 

1. Upplever du att det finns tid för lärande i vardagen?  

2. Varför är det viktigt med kompetensutveckling, anser du? 

3. Hur ser förutsättningar till kompetensutveckling ut för dig på ditt nuvarande arbete?   

4. Vad är det svåraste med ditt yrke?  

5. Vem har ansvaret för kompetensutveckling – organisationen eller individen? 

6. Berätta hur din arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla dig inom 

organisationen? 

7. Upplever du att det är vissa grupper/medarbetare som får mer kompetensutveckling än 

andra?  

8. Vad är viktigt för att få dig motiverad i ditt arbete?  

9. På vilket sätt motiverar din chef dig? 

 

Uppföljning 

 

1. Hur följer chefen upp effekterna efter genomförd kompetensutveckling?  

2. Vilken feedback får du för det arbete du gör?  

 

Övriga frågor 

 

1. Finns det någon fråga som du har förväntat dig att vi skulle ställa eller som du har 

förberett dig på? 

 


