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Sammanfattning:  Att byta jobb är kostsamt, både för individen och för företaget.  

Men vad är det som gör att man stannar på jobbet, är det 
kollegorna, lönen eller möjligheten till utveckling?  

 
Studien genomförs på en kommun, fiktivt döpt till Solrosen en 
organisation som är uppdelad på olika nämnder och aktiebolag. 
På tre olika organisationer inom Solrosens kommun har 
sammanlagt sju intervjuer genomförts. Fem av intervjuerna var 
med personer i ledarpositioner och två av dem var med 
medarbetare. Intervjuerna och studien har varit av en kvalitativ 
art. 

 
Syftet med uppsatsen är att visa hur man använder verktyg så 
som kompetensutveckling, se hur lärandet hos och 
utvecklingen av personalen på arbetsplatsen ser ut och se hur 
man hanterar den befintliga kompetensen. Studien har även 
som syfte att se hur man använder olika motivationsfaktorer för 
att skapa en grund för arbetstrivsel och hur man som HR-
person eller ledare använder detta för att behålla personal. 
 
Studien tar sin grund i teoretiska utgångspunkter om att 
arbetstrivsel styrs av motivation, med inriktning på Herzbergs 
två-faktorteori samt inre och yttre motivationsfaktorer. Studien 
använder sig även av teorier om kompetensutveckling och 
lärteorier med inriktning på erfarenhetsbaserat lärande. 
 
Vi har kommit fram till att de organisationer inom solrosens 
kommun som studien är genomförd på använder olika 
motivationsfaktorer för att bygga trivsel på arbetsplatsen och 
att motivationsfaktorerna är kopplade till om informanten 
stannar eller byter jobb. Vi har funnit kopplingar mellan 
motivationsfaktorer som eget ansvar och chans till utveckling, 
till det som utgör kompetensutveckling. Kompetenshantering 
används på olika nivåer och kompetensutveckling sker delvis 
för individen och delvis för företagets skull.  

Nyckelord:  Human Resource Management (HRM), Kompetensutveckling, 
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1 Inledning och Bakgrund 

När nya arbetstillfällen dyker upp, ska man chansa på ett nytt jobb eller stanna kvar? Som 
företag ser man i de flesta fall att man helst stannar kvar. Att behålla sin personal är viktigt av 
flera anledningar. Det gäller att hålla kvar den kompetens som finns på företaget och att man 
använder den personal man har till dess bästa förmåga. Det är viktigt att upprätthålla men 
också utveckla de kompetenser som personalen inom organisationen besitter. Hur ska man då 
gå tillväga för att behålla personal? Om man trivs där man är, tror vi att det är större chans att 
man hellre investerar sin tid och framförallt mer av sig själv i det företag man befinner sig på 
än ger sig ut på en arbetsmarknad som idag är väldigt tuff och svårmanövrerad. 
 
Om man har ett nytt jobb som man planerar att gå över till, eller enbart att man önskar att inte 
stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats kan detta skapa bekymmer. Enligt Arnold (2005) 
kan det bidra till att personen i fråga investerar mindre tid i sitt jobb, vilket kan leda till ökade 
kostnader för företaget. När en person avslutar sitt jobb och söker ett nytt, börjas en 
nyanställningsprocess. Det är en process som tar tid från både avdelningschef och 
personalavdelningen på det nya jobbet samt tid och ansträngning för den jobbsökande. Det 
kostar även pengar i form av förlorad arbetstid innan rekryteringen är fullgjord samt allt 
arbete som görs för att få personen inlärd i arbetet. Detta leder till att man kan förlora 
arbetstid och arbetstakt som påverkar företaget negativt enligt Arnold (2005). Personen i 
fråga kan även besitta en specifik kunskap på en avdelning, till exempel om det är ett företag 
som arbetar tätt med sina kunder kan en eventuell förlust av personal påverka kundrelationen. 
Dessa är några av de faktorer som gör att det är viktigt för företag att behålla och utveckla 
den personal man har. Hur man behåller och utvecklar sin personal kan göras på olika sätt 
och som studenter på personalvetarprogrammet har vi i våra studier stött på de två primära 
skolorna inom HR (Schodt, 2010, s. 10-12). Dessa två olika skolor och deras 
tillvägagångssätt kan påverka hur utvecklingen av personal ser ut på arbetsplatsen, de 
påverkar hur man planerar sitt personalarbete och hur man hanterar sina anställda. 
 
Vi som skriver den här uppsatsen har varit på flera olika anställningar, alltifrån att som 
tonåring stå och steka hamburgare, servera kaffe på café, till logistikansvarig och 
rekryteringsansvarig. På de olika arbetsplatser vi har rört oss på har vi märkt ett huvudsakligt 
genomgående tema; när du trivs på jobbet strävar du i större bemärkning att göra ett så bra 
jobb som möjligt och du lägger mer värde i ditt arbete. Trivsel är för oss starkt förknippat 
med möjligheterna till kompetensutveckling och motivationen som driver oss inom 
yrkeslivet. Trivsel på jobbet förknippar vi bland annat med att vara en motiverad arbetare. Vi 
som skriver denna uppsats vill båda jobba inom HR (Human Resources) och personalfrågor 
och därmed är det av intresse för oss att undersöka hur mycket HR kan påverka de tre 
processerna kompetensutveckling, motivation och trivsel på en arbetsplats. Eftersom vi har 
valt att fördjupa oss i den pedagogiska inriktningen kommer vi att fokusera på de delar inom 
kompetensutveckling som hanterar lärande med betoning på lärande för individen, men även 
lärande för organisation kommer att tas upp.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av verktyg som kompetenshantering, 
kompetensutveckling och trivsel med motivation som grund, se hur det används för att 
behålla personal. Vi vill undersöka hur dessa verktyg används av HR-avdelningen och 
personer som arbetar med personalfrågor. Hur verktygen upplevs av personalen, med en 
inriktning på chefs- och medarbetarnivå. Uppsatsen ämnar ha en beskrivande ansats, då 
uppsatsen har för avsikt att beskriva en viss del av verkligheten. 
 

1.2 Frågeställningar 
Hur hanterar företaget personalens kompetens och vad görs för att främja 
kompetensutveckling? 
 
Hur kan personalarbete användas för att skapa arbetstrivsel och motivera på chefs- och 
medarbetarnivå? 
 
Vad går det att göra för att behålla personal? 
 

2 Human Resource Management 

Den forskning som presenteras under denna rubrik kommer vara centrerad kring forskning 
om Human Resource Management (HRM) och vilka olika inriktningar det finns inom 
begreppet. Detta för att visa hur olika strategier kan användas på företag och på HR-
avdelningar samt av människor som jobbar med personalfrågor idag. Nedan presenteras en 
förklaring till vad HRM är och de två olika läger som finns inom forskningen som utförs 
inom HRM. 
 
Human Resource Management är ett relativt nytt begrepp inom management kulturen, den 
debuterade kring 1980-talet och blev stor på 1990-talet i Sverige. Boxall och Purcell (2003) 
skriver att en bred definition av ordet HRM är: “... alla aktiviteter förknippade med ledningen 
av medarbetarrelationerna i företaget. Begreppet ‘medarbetarrelationer’ jämställs då med 
begreppet ‘arbetskraftsledning’.” (s. 184). 
 
Denna definition ger inte riktigt rättvisa till de olika nyanser och kategorier som finns inom 
Human Resource Management. Inom HRM finns det tydligt två olika “skolor”, ena skolan 
eller traditionen kommer ifrån Michigan Ross School of Business. Den skolan kategoriseras 
som den hårda versionen av HRM, där man fokuserar på de mänskliga resurserna som något 
man kan använda, precis som man kan använda det övriga materialet på ett företag. Man 
utgår ifrån företagets behov av att skapa ett ekonomiskt överskott. Detta kan alltså ses som 
mindre humanistiskt och mer företagsekonomiskt. Bach (2005) (refererad i Schodt, 2012) 
menar att enligt den hårda HRM skolan är företagets och medarbetarnas intressen detsamma, 
men trots det betonar man vikten av att effektivisera företaget i sig och inte alltid 
medarbetarnas intressen (s. 11).  
 
Formbrun, Tichy och Devanna har arbetat fram en modell (1984) (refererad i Schodt, 2012) 
inom den hårda HRM-skolan som använder fyra HRM-processer; rekrytera efter 
jobbspecifikation, evaluering av medarbetarnas prestationer, belöna genom erhållande av 
bonus vid uppnådda mål och utveckla individernas kompetens. Modellen ska infogas i den 
övergripande affärsstrategin som man har på företaget och har därför även namnet 



	   6	  

matchningsmodellen. Den här modellen kännetecknas av en tydlig ledarstil inom 
management, man ska ha en viss kontroll över de mänskliga resurser man besitter. Hård 
HRM är ett kortsiktigt sätt att styra sitt företag, med mål att skapa värde (s. 11).  
Den andra tydliga skolan som finns inom HRM är den “mjuka” skolan, som har sina rötter 
från Harvard Business School. Här utgår man istället från att de mänskliga resurserna skiljer 
sig från de övriga resurser som finns inom företaget. Därför kan man inte använda dem på 
samma sätt. Inom mjuk HRM har man fokus på människornas utveckling, tillväxt genom 
utveckling av kultur, åsikter och värderingar samt kommunikation och motivation och att det 
ska tjäna företaget, likväl medarbetarna eftersom man anser att alla intressenter har att vinna 
på en god personalstyrka. Detta bygger från en liberal grund. Man är humanistisk men 
samtidigt anses att marknadskrafter som finns, kommer att styra utbud och efterfrågan 
(Schodt, 2012, s. 11).  
 
Beers, Walton och Spector (1984) (refererad i Schodt, 2012) har utvecklat en modell där man 
med hjälp av olika element ska främja användandet av mjuk HRM. Genom användandet av 
HR-flöden, som består av bland annat rekrytering, urval, erbjudanden, placering och 
uppsägning är det alltså på personalflödet som man ska applicera den mjuka HRM-metoden. 
Man ska använda löne- och bonussystem som motivation till belöning samt se till att det finns 
ett medarbetarinflytande och ett väl utformat och definierat arbetssystem. Beers med flera 
(1984) (refererad i Schodt, 2012) menar att man behöver metoder för att göra effektiva 
utvärderingar och därefter forma lämplig personalpolitik. Tillvägagångsättet inom mjuk 
HRM är att man inte ska kontrollera sina resurser utan hellre leda dem och se till att de är 
delaktiga i arbetet med företagets strategi. Man vill göra detta eftersom då ger man 
medarbetarna en talan och ger dem motivation i form av gemensamma mål för deras 
övergripande kompetens och företagsmål. Tillsammans med deras egna mål gör detta att det 
blir ett mer långsiktigt sätt att använda HRM (Schodt, 2012 s. 12).  
 
Dessa två olika skolor som återfinns inom forskningen om Human Resource Management 
skiljer sig åt i många aspekter, men det finns inget som säger att man inte kan använda sig av 
vissa delar från båda skolorna för att motivera, behålla och utveckla personal. Skolorna 
presenteras för att ge en inblick i det personalarbete som återfinns på många företag idag. 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer det att tas upp vilka olika teoretiska utgångspunkter denna uppsats 
kommer att använda sig av. Först kommer teorier om arbetstrivsel att presenteras, med fokus 
på motivation med olika motivationsteorier som bas. Därefter presenteras 
kompetensutveckling och kompetenshantering. Till sist kommer det att ges en inblick i 
lärande och erfarenhetsbaserat lärande. 
 

3.1 Arbetstrivsel  
Trivsel på arbetsplatsen bestäms av många olika faktorer. För att få en tydligare bild av vad 
trivsel är måste man förstå delarna som leder till och underlättar trivsel. Just begreppet trivsel 
eller närmare bestämt, arbetstrivsel, har den engelska benämningen Job Satisfaction. 
Wallgren (2011) menar att trivsel är sista ledet eller produkten av en kedja som består av:  
 
Motivators (Motivationsfaktorer) → Work motivation (Motivation till arbete) → Behaviour 
(Beteende) → Job satisfaction (Arbetstrivsel) 
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Som Wallgren (2011) nämner, ska det alltså finnas olika motivationsfaktorer och dessa ska 
påverka motivationen man har inför sitt jobb (s. 12).  
 
Wallgren (2011) presenterar några olika delar av arbetspsykologi och menar att 
motivationsfaktorer såsom erkännande från omgivning, feedback, ansvar och dylikt är 
bakomliggande faktorer som sedan ska leda till motivation till arbete. Detta ska i sin tur, 
resultera i ett beteende som främjar arbetstrivsel (s. 12).  
 
Enligt Schou (refererad i Wallgren, 2011) är det väldigt svårt att definiera vad motivation 
inom eller till arbete är, men att arbetsmotivation är ett koncept som förklarar vad som driver, 
styr och underhåller jobbprestation. Wallgren (2011) menar att termen motivation kan 
hänvisas till både arbetstrivsel och till motivation för att prestera. Detta är något man har 
kommit fram till inom de studier som har gjorts om arbetstrivsel och motivation (s. 11).  
 
Spector (1997) skriver att job satisfaction är en återspegling av en psykiskt välmående person 
eller organisation. Personal som blir välbehandlade ska leda till arbetstrivsel för personalen. 
Spector (1997) menar att det finns en stark humanitär anledning att vilja öka arbetstrivseln, 
men att det även blir en positiv följd, att det leder till ett beteende bland personalen som blir 
positivt för organisationen (s. 2).  
 
Arbetstrivsel används till viss del för att attrahera rätt personal, men till störst del för att 
behålla den befintliga personalen. Det man kan göra för att behålla trivsel och göra ett jobb 
attraktivt är att erbjuda omväxlande och intressanta arbetsuppgifter tillsammans med en god 
arbetsmiljö. Det bör även finnas möjligheter till utveckling inom arbetet och lönen kan även 
spela en viss roll. Att endast öka lönen för att få personalen att stanna kvar är inte så 
intressant för ett företag, utan man kan då riskera att driva upp personalkostnaderna på 
marknaden över lag. Det man istället vill konkurrera med är goda förmåner och en god bild 
utåt. Den personal som söker sig till ett företag enbart på grund av lön anses ofta vara mer 
instabila. “Den som kommer för pengar går för pengar” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 258-
259).  
 
Eftersom det finns en koppling mellan trivsel och motivation kommer det nedan att 
presenteras vad motivation och motivationsfaktorer består av för att ge en djupare förståelse 
och inblick i vad motivation är. 
 

3.2 Motivation  
I det här avsnittet kommer vi att fokusera på två motivationsteorier, inre och yttre 
motivationsfaktorer samt Herzbergs två-faktorteorin. Dessa teorier har mycket gemensamt 
och går in i varandra, men båda teorierna presenteras för att ge större djup och förståelse för 
motivationsfaktorerna. Trots att två-faktorteorin har utgjort en viktig inspirationskälla för 
motivationsforskningen i stort, har man inte kunnat bevisa att den fungerar som det är tänkt i 
praktiken. Det har varit svårt, eller omöjligt, att reproducera resultaten från Herzbergs 
orginalstudier (Steers, Porter, Bigley, 1996, s. 17-18). Detta gör att man kvalitetssäkrar 
genom att använda båda teorierna. De två motivationsteorierna kommer göra ett anspråk på 
att försöka se om de går att koppla till arbetstrivsel. Utifall det går att återfinna dessa 
motivationsteorier bör de inneha bakomliggande faktorer till trivsel hos informanterna som 
deltog i vår studie.   
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3.2.1 Yttre och inre motivationsfaktorer  
Steers m.fl. (1996) förklarar att det finns en mängd olika sorters belöningar, där man främst 
kan beskriva två olika dimensioner; yttre- och inre motivationsfaktorer samt 
motivationsfaktorer på system- och individnivå. Fokus för denna uppsats kommer att vara på 
yttre- och inre motivationsfaktorer.  
 
Steers m.fl. (1996) förklarar att inre motivationer kan vara sådana som individen själv förser 
sig med, som resultat av att man utfört en uppgift (s. 496). Elliot och Dweck (2005) skriver 
att inre motivation sker när man inte hindras av andra, alltså när man får tillfälle att göra det 
som är av intresse för en själv och när man försöker bemästra eller uppnå något (s. 583-585).  
Yttre motivationer är sådant som någon annan förser individen med. Yttre motivationer kan 
vara lön, befordran och andra förmåner medan inre motivationer kan vara beröm, 
självständighet i beslutsfattandet, en känsla av prestation och kompetens (Steers, m.fl., 1996, 
s. 496). 
 
Deci och Ryans teori (refererad i Ahl, 2004) hävdar att inre motivation handlar helt och hållet 
om människors behov av kompetens och självbestämmande. Människor vill, för det mesta, 
känna att de kan och vill klara saker själva. En uppgift ska vara utmanande och människor 
vill känna en känsla av att de själva väljer och har kontroll över sina val. När man talar om 
yttre motivation finns det många faktorer som ingår, till exempel bör det inte vara något som 
personen i fråga skapar själv. Det är istället andra människor som tillgodoser yttre motivation 
i form av till exempel belöningar och bestraffningar. Det måste även tillfredsställa 
fysiologiska och sociala behov. Ahl (2004) skriver att man bör tänka på i vilken grad 
människor får inre- och yttre motivationer, att det är viktigt att man tänker på att för mycket 
av båda behoven inte nödvändigtvis leder till något bättre. I vissa fall kan yttre belöningar ta 
bort den inre motivationen till varför man utför en uppgift. Dessutom argumenterar Frey 
(refererad i Ahl, 2004) för att för mycket inre motivation inte heller är bra, att det kan leda till 
att människor inte utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Däremot är det den inre 
motivationen som är mest central. Över lag leder den till en bättre eller mer välmående 
individ och därmed också en bättre anställd (Ahl, 2004, s. 46-48).  
 

3.2.2 Herzbergs två-faktorteori  
Herzberg med andra (refererat i Steers, m.fl., 1996) har länge studerat vad som motiverar 
människor till att arbeta. De två faktorer som påverkar detta är motivators 
(motivationsfaktorer) och hygiene (hygienfaktorer). Hygienfaktorer är bland annat; ledning, 
mellanmänskliga relationer, arbetsmiljö, lön, policyers, förmåner och trygghet i arbetet. När 
nivån på dessa faktorer försämras till den grad att den anställde inte längre accepterar dem, 
blir konsekvensen att den anställde känner missnöje. Man kan beskriva att hygienfaktorerna 
reglerar job attitudes, alltså attityder mot jobbet. Motivationsfaktorerna reglerar istället job 
satisfaction, alltså arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorer som ingår är 
till exempel prestation, själva arbetet, utveckling och fördelning av ansvar (Steers, m.fl., 
1996, s. 17). Både hygien- och motivationsfaktorerna behöver vara på en nivå som är 
accepterad av den anställde. När man har den accepterade nivån på hygienfaktorer motverkar 
man istället att den anställde ska känna missnöje på jobbet och prestera dåligt i sina 
arbetsuppgifter. Anledningen till att faktorerna kan leda till positiva jobbattityder är att de 
uppfyller de kraven en individ har för självförverkligande i sitt arbete (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1993, s. 113-119).  
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Genom en studie som har gjorts kring två-faktorteorin fann Herzbergs (refererad i Ahl, 2004) 
att det fanns vissa saker som ledde till arbetstillfredsställelse och att dessa är alltså 
motivationsfaktorerna. Herzberg fann också att det fanns några faktorer, som i sin frånvaro 
istället ledde till missnöje och att dessa var hygienfaktorerna (Ahl, 2004, s. 43).  
I Figur 1 förtydligas uppdelningen mellan vad som är motivationsfaktorer och hygienfaktorer 
enligt Ahl (2004). 
 
 

Motivationsfaktorer:    Hygienfaktorer: 
Resultat/Prestation     Företagspolicy och administration 
Erkännande      Teknisk arbetsledning 
Arbetet i sig      Lön 
Ansvar      Förhållandet till arbetsledaren 
Avancemang      Arbetsvillkor (omständigheter) 
Möjlighet att växa     Status  

       Anställningstrygghet 
       Påverkan på privatlivet 
 
 
Figur 1. Figuren visar de faktorer som ingår i motivationsfaktorer och i hygienfaktorer (Ahl, 
2004, s. 44). 
 
Motivationsfaktorer kopplas till arbetsuppgifter medan hygienfaktorer påverkas av miljön där 
den anställde arbetar i. Det är dessutom viktigt att man kontinuerligt tillfredsställer 
hygienfaktorerna, detta för att de är nära sammankopplade med människans behov av att 
utvecklas och växa. I och med detta, måste en arbetsgivare kontinuerligt tillgodose de 
anställda med nya arbetsuppgifter, med utrymme för egna beslut samt att man får bekräftelse 
för det arbete som man utfört. Herzberg menar också att det inte går att endast tillgodose det 
ena utan det andra, till exempel kommer inte enbart högre lön att tillfredsställa den anställda 
(Ahl, 2004, s. 44-45).  
 

3.3 Kompetenshantering och Kompetensutveckling 
Inom motivationsteorierna återfinner vi avancemang, möjlighet att växa och utveckling. Hur 
dessa bakomliggande faktorer ska leda till trivsel går att finna inom hur man hanterar och 
utvecklar kompetensen inom en organisation. Nedan beskrivs vad kompetensutveckling är, 
hur det sker och även hur man hanterar kompetens.  
 
Idag gör företag stora satsningar på kompetensutveckling på arbetsplatsen. Personalens 
kompetens anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och viktiga medel på dagens snabbt 
föränderliga arbetsmarknad. I nästan alla länder, företag och marknader, oavsett om man 
erbjuder en tjänst eller en produkt, har man insett vikten av att ta tillvara på personalens 
kompetens. Personalens kompetens är det som kan leda till att företaget inte bara överlever 
men kan också ge grunden för att företaget ska kunna utvecklas. Företag har aldrig satsat så 
mycket på kompetensutveckling som de gör idag. Dock finns det en stor skillnad på hur 
företagen använder sig av kompetensutveckling och utformningen skiljer sig beroende på hur 
företagets behov ser ut (Dalin, 1997, s. 65-66).  
 
Kompetens kan beskrivas allmänt som “… en person eller ett företag har en viss skicklighet i 
eller förmåga att utföra vissa aktiviteter eller att bedriva viss verksamhet” (Hansson, 1997, s. 
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69). När man går djupare in på kompetensbegreppet kan man se att det skiljer sig en aning 
beroende på vem man anpassar det till. Hansson (1997) skriver att det finns medarbetarens 
kompetens och företagets kompetens. En medarbetares kompetens är kunskaper och 
färdigheter som antingen är medvetna eller omedvetna för personen i fråga, de beskriver vad 
en person har möjlighet till att göra. Företagets kompetens kan det vara alla medarbetarnas 
kompetenser sammanlagt eller också att det är grunden i företagets tillvägagångssätt, bland 
annat hur man leder, organiserar, producerar och administrerar. Inom företagets kompetens är 
det viktigt med “kärnkompetensen”. Det är de faktorer som särskiljer företaget. Hansson 
(1997) skriver att kompetens är slutprodukten och resultatet av lärande. För att kunna lära 
krävs det tre förutsättningar; vilja, tillfälle och förmåga för att man ska kunna uppnå ett 
lärande och därmed också utvecklas. Lärande på arbetet kan skapas genom en mängd olika 
processer. När företaget ska använda sig av medarbetarnas kompetens krävs det att de tre 
förutsättningarna för individen samspelar med företagets förutsättningar (Hansson, 1997, s. 
69-70). 
 
Enligt Dalin (1997) finns det två viktiga punkter i kompetensutveckling & 
kompetenshantering; vikten av en kompetensbas och en god lärmiljö.  
 
Det är viktigt för ett företag att ha en kompetensbas, alltså en översikt över sina egna resurser 
och hit räknas bland annat personalens kompetens. Det kan i många fall vara väsentligt att ha 
en systematisk översikt över personalens kompetens som man försöker kontinuerligt hålla 
uppdaterad. Om man inte har en översikt över kompetensen inom organisationen, placerar 
man antagligen ut personalen utifrån en informell kännedom om ens personal och deras 
kompetenser. I större organisationer är det inte en optimal metod och fungerar oftast inte då 
det är för svårt att hålla kolla på vilka i personalen som kan, vill och bör göra vilka uppgifter. 
En kompetensbas kan leda till att man kan, på ett flexibelt sätt, använda personalen för att 
möta utmaningar och förändringar på bästa sätt. Kompetensbasen bör innehålla formell 
kompetens dvs. kompetens som kan demonstreras via prov eller liknande 
mätning. Kompetensbasen bör även innehålla en beskrivning av den reella kompetensen, 
alltså den kompetens som kommer till uttryck genom arbetet (Dalin, 1997, s. 16). Det kan 
även vara bra att ha med dokumentation över pågående kompetensutveckling och om de 
anställda har önskemål om arbetsuppgifter och kompetensutveckling (Dalin, 1997, s. 27-29). 
 
En god lärmiljö är viktigt när man möter oförutsedda förändringar. Arbetsuppgifter och mål 
ska vara tydliga och meningsfulla för att kunna vara motiverande för personalen. Att man har 
samma mål leder till en gemenskap som har betydelse för resultat och för arbetsmiljön. De 
uppgifter som personalen blir tillgodosedda ska inte vara likadana. En variation i 
arbetsuppgifter med nya utmaningar leder till en god lärmiljö. Personalen måste också veta 
att vid möjlig planering men framförallt vid utförande av arbetsuppgifter är det okej att göra 
fel, bara man lär sig av de misstag man gör. Viktigt för en god lärmiljö är att göra 
återkopplingar, helst ska chefen försöka göra återkopplingar regelbundet. Det kan också vara 
viktigt att personalen på ett företag delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 
varandra. Ett viktigt ansvarsområde för chefen är att se till att alla får tillfälle och möjlighet 
att utmanas och utvecklas, inte endast de mest ambitiösa eller den personal som är närmast 
tillhands (Dalin, 1997, s. 29-31). 
 
Ellström (refererad i Kock, 2010) beskriver att kompetensutveckling kan definieras som “de 
olika åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetensen på en verksamhets 
interna arbetsmarknad (…) de individuella lärprocesser som leder till en förändring av 
individens kompetens” (Kock, 2010, s. 23). Utifrån dessa två citat kan man förstå att 
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kompetensutveckling innebär olika saker beroende på vilken nivå de anpassas till, antingen 
om de är organisationsrelaterade eller individrelaterade.  
 
Ellström (refererad i Kock, 2010) skriver utifrån en enkät gjord för utvärdering av 
kompetensutveckling, att man har kunnat se att det finns tre olika strategier för 
kompetensutveckling; Lära-på-jobbet, Lära-sig-själv och Lära-av-andra. Lära-på-jobbet 
innebär att det är på arbetsplatsen som man lär sig bäst, genom till exempel kurser, möten och 
projektarbete, ställen där kompetensen förvärvas. Lära-sig-själv-strategin innebär självstudier 
och kurser utanför arbetet. Kompetens överförs från lärare till elev och sker på annan plats än 
på arbetsplatsen. Lära-av-andra-strategin ser man som en kombination av de två tidigare 
beskrivna strategierna. Här lär man sig genom att se hur andra gör, imitation och 
reproduktion vilket går under begreppet benchmarking. Den dominerande strategin för 
lärande är själv-strategin, sedan kommer på jobbet och sist att lära av andra. Men det är också 
vanligt att man kombinerar vissa delar av dessa strategier för att hitta ett tillvägagångssätt 
som fungerar för alla. Det kan också vara så att man eftersträvar flera av dessa strategier för 
att lättast uppnå kvalificerat lärande. Utifrån utvärderingsenkäten kan man se att lära-sig-
själv-strategin leder till individrelaterad kompetensutveckling, men att det kanske inte är en 
bestående kompetens och kommer antagligen inte komma till nytta för företaget (Kock, 2010, 
s. 24-25).   
 
Kompetenshanden är en modell som används för att beskriva på ett mer genomgående sätt, 
bland annat vad som krävs för kompetens och hur vi bland annat får det. Kompetenshanden 
innehåller fem viktiga punkter; (1) kunskaper, (2) färdigheter, (3) erfarenheter & perspektiv, 
(4) värderingar, attityder och (5) kontakter & kontaktnät (Hansson, 1997, s. 70-71). 
 
Inom denna modell räknas kunskaper som fakta man vet och metoder man kan använda sig 
av. Färdigheter är förmågan att kunna göra något. Dessa två punkter kan man utveckla genom 
vardagliga aktiviteter så som studier, träning eller till exempel vid upplärning på jobbet och 
när man får tillfälle att utföra något praktiskt. På företaget ska man tänka på att ge personalen 
arbetsuppgifter och ledningsformer som man lätt kan återkoppla till. Återkoppling är en 
viktig aspekt som leder till lärande. Värderingar och attityder är viktiga både ur det enskilda 
perspektivet och på en företagsmässig nivå. Dessa två påverkas väldigt mycket av 
företagskulturen på det företag som de befinner sig på men också av ledningsformerna och av 
belöningar på företaget. Att de anställda på ett företag har gemensamma värderingar kan vara 
viktigt ifall de agerar på en snabb föränderlig marknad där det kan hjälpa företaget att man 
håller ihop. Det kan också vara viktigt för anställda på chefsnivå att ha samma värderingar 
som företagets. Kontakter och kontaktnät kan höra ihop med kompetens genom att man har 
via sitt personliga nätverk utvecklat sin personliga kompetens beroende på de personer man 
har omkring sig. Nätverken kan vara både inom företaget och utanför. Det är viktigt för 
kompetensen att bygga upp nya nätverk, men också använda sig av sina befintliga nätverk. 
Det finns sätt att länka sina nätverk så att företaget kan ha möjlighet att utnyttja dem, till 
exempel genom projekt, arbetsrotation samt olika utbildningar och andra tillfällen där man 
kan utbyta erfarenheter (Hansson, 1997, s. 70-72).  
 
Kompetenshanden är ett sätt att använda motivationsfaktorer för att skapa arbetstrivsel. Det 
går att använda delar av kompetenshanden som ett sätt att utveckla personal och även som 
motivationsfaktorer i form av det Herzberg skriver om i två-faktorteorin, till exempel med 
motivationsfaktorer som avancemang och hygienfaktorer som relation till arbetsledning (Ahl 
2004, s 44). 
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3.4 Lärandeteorier 
Som tidigare uttryckts av Hansson (1997) är kompetens resultatet av lärande (s. 81). Därför 
kommer det nedan att presenteras en läroteori, erfarenhetsbaserat lärande, som ger bakgrund 
till hur vi lär oss, delvis som människor i vardagen och som en del av ett företag. Eftersom 
varje person är sin egen individ och har sina egna metoder för att förstå och lära sig, finns det 
en stor mängd läroteorier för att kunna tillmötesgå så många individers lärande som möjligt. 
Dalin (1997) skriver att “lärande är de processer som leder till att individerna får nya 
kunskaper, färdigheter eller attityder, och eventuellt också förändrar eller förstärker sina 
mönster” (s. 86). Jarvis, Holford & Griffin (2003) skriver att lärandeprocessen kan förstås 
som processen då individen tar in kunskap, färdigheter, attityder, värderingar, 
trosbefattningar, känslor och sinnen (s. 4). John Dewey (refererad i Granberg & Ohlsson, 
2009) bar grunden till lärande, att individen reflekterar över sina primära erfarenheter (s. 18). 
Erfarenhetsbaserat lärande kommer att förklaras ytterligare längre ner. Lärandet på ett företag 
kan ske genom utbildning, där kunskap och idéer överförs från en person till en annan. Det 
ska helst ske i en strukturerad form. Det kan även ske genom träning och handledning, vilket 
är att öva direkt i en verklig situation. Den träning, handledning eller utbildning som man tar 
del av ska sedan bygga upp erfarenheter som man lär sig av (Hansson, 1997, s. 81-83). 
 

3.4.1 Erfarenhetsbaserat lärande 
Experiential learning, som har fått den svenska översättningen erfarenhetsbaserat lärande, är 
ett lärande som bygger på erfarenheter. Men för att lära sig av en erfarenhet måste man först 
definiera vad erfarenhet är. Jarvis m.fl. (2003) använder sig av en lexikalisk förklaring, alltså 
en förklaring med hjälp av uppstaplingar av ord som ska beskriva fenomenet i fråga. Denna 
metod används för att förklarar erfarenhet och antyder att en erfarenhet är; någonting direkt, 
en känsla, kunskap, en påverkan av ett externt fenomen, livshistoria och ett emotionellt 
ögonblick (s. 54). 
 
Erfarenhet är något komplicerat, det kan vara av episodisk karaktär samtidigt som det kan 
vara med i ett livslångt lärande, men oavsett är det alltid subjektivt. Alltså att det man 
upplever är en förutsättning för erfarenhet. Man upplever det för att man tänker över 
erfarenheten och bearbetar det både kognitivt och fysiskt. Man kan ha en direkt erfarenhet i 
en extern värld eller genom en medierad erfarenhet, dessa två delar är huvudgrupperna inom 
vad som är erfarenheter. En av huvudgrupperna är den primära erfarenheten, en erfarenhet 
eller upplevelse som man tar del av genom sinnena eller i en social kontext där upplevelsen 
eller erfarenheten äger rum. Den andra huvudgruppen är den sekundära erfarenheten, en 
medierad erfarenhet eller upplevelse. Den har inte att göra med den sociala kontexten som 
erfarenheten händer eller äger rum i utan den kan levereras via olika medier, alltifrån 
traditionella medier som diskussion eller moderna medier som video eller exempelvis 
internetbaserade kurser (Jarvis m.fl., 2003, s. 55).  
 
Inom erfarenhetsbaserat lärande anses det att erfarenhet är grunden till lärande, att man 
konstruerar sina egna erfarenheter om man är en aktivt lärande person. Lärande är holistiskt, 
det är konstruerat i sociala och kulturella kontexter. Det lärande som sker styrs eller påverkas 
av den socio-ekonomiska kontext där det tar plats. David A. Kolb är en forskare som har lyft 
fram erfarenhetsbaserat lärande. Kolb har utvecklat en modell, en lärocykel, numera känd 
som Kolbs lärocykel. Kolb baserar sitt arbete av erfarenhetsbaserat lärande på sex stycken 
grundpelare som delas av sex prominenta forskare, nämligen, John Dewey, Karl Lewin, Jean 
Piaget, William James, Carl Jung och Paolo Freire (Kolb & Kolb, 2005, s. 193).  
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Lärande är en process och det är processen och inte utfallet man ska fokusera på, helst 
tillsammans med fokus på feedback längs processen. Lärande kan ses som ett slags 
omlärande, det underlättas bäst i en process där man drar fram lärosubjektens (de som ska 
lära sig någonting) tro och tankar om något för att sedan ifrågasätta och omdefiniera med ny 
kunskap. Konflikter och motsättningar driver fram lärandet, som är ett slags holistisk process, 
det involverar hela personen, inte bara det kognitiva utan även tanken, känslan, uppfattning 
och beteende. Lärande kommer från transaktioner mellan personen och dess miljö, att man 
processar nya erfarenheter och ackommoderar dem med gamla strukturer och erfarenheter. 
Lärande är även processen som ligger som grund till all kunskap (Kolb & Kolb, 2005, s. 
194). 
 
Med hjälp av dessa grundpelare, framförallt med hjälp av Lewins sätt att se på lärande, 
konstruerade Kolb sin lärocykel. Lärocykeln involverar erfarenhet, som leder till observation 
och reflektion som i sin tur leder till formuleringen av abstrakta koncept och ett slags 
generaliserande över erfarenheten. Detta leder till att man testar det man lärt sig på situationer 
som sedan leder till erfarenheter (Jarvis m.fl., 2003, s. 58; Kolb, 1984, s. 21).  
 
Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter sett ur den forskning som förs över HR och 
personalfrågor som presenterades i tidigare forskning ämnar studien att se hur man med hjälp 
av dessa metoder, teorier och strategier kan skapa arbetstrivsel och behålla personal på en 
arbetsplats. Vidare kommer det att beskrivas vilken metod som har använts samt vilken 
organisation som har undersökts med hjälp av dessa teorier. 
 

4 Metod 

Denna kandidatuppsats präglas av en metod av den kvalitativa arten. Det man gör med 
kvalitativa metoder är att man karaktäriserar. En kvalitativ metod ser till egenskaper och 
framträdande drag hos det man studerar (Repstad, 2007, s. 13). Med metoder av kvalitativ art 
säger man ofta att de går på djupet, att man undersöker färre egenskaper och kvaliteter men i 
en större utsträckning (Repstad, 2007, s. 15). Den kvalitativa metoden visar även på en viss 
flexibilitet. Det går till exempel att skapa en intervjuguide för intervjun, men det betyder inte 
att man måste strikt hålla sig till frågorna, utan man kan vara flexibel och bland annat ha 
varierande uppföljningsfrågor. Med en metod av kvalitativ art vill man i så stor utsträckning 
som möjligt få den medverkande personens egna åsikter och uppfattningar (Repstad, 2007, s. 
16-17). En intervju är mer än bara att vardagligt samtal, den har struktur och även ett syfte. 
Intervjumetoden som vi har använt oss av har varit en semistrukturerad intervjumetod. En 
intervju med “målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 
innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). 
 

4.1 Deltagare 
Vid val av deltagare har vi utgått från de personer som har funnits tillgängliga vid tiden för 
intervjuer och kan därmed säga att det har skett något av ett bekvämlighetsurval (Borg & 
Westerlund, 2007, s. 24). Ett urval enligt snöbollsprincipen som Repstad (2007) förklarar, att 
en person introducerar en annan och så vidare har även förekommit i vår studie. Detta skedde 
genom att en huvudperson har utsett två chefer, som i sin tur har utsett två mellanchefer. I ett 
utav fallen utsåg en av dessa mellanchefer en medarbetare. När ett urval har skett enligt 
snöbollsprincipen bör man ha validiteten och reliabliteten av de som medverkar i studien i 
åtanke. I och med att man ofta väljer någon som tycker likadant som en själv eller som man 
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kanske vet kommer att svara på ett bra, pålitligt sätt som stärker organisationens rykte 
(Repstad, 2007, s. 61).  
 
Anledningen till att det har intervjuats flera företag inom Solrosen Kommun är att man har 
varit intresserad av särskilda positioner inom verksamheten, inte enbart en avdelning. Vi 
tyckte att det var viktigt att få höra åsikter hos de människor som är involverade i HR-arbetet, 
samt har en stor roll för utvecklingen av personalen på plats. Dessutom var det av intresse för 
oss att ta reda på om det som från den högre ledningen och chefer sa, om det genomsyrades 
igenom företaget och kunde synas även på de lägre nivåerna på företaget. Vid vår första 
kontakt med Solrosen Kommun verkade det inte som att vi skulle ha möjlighet att genomföra 
intervjuer då den personen vi tog kontakt med inte var tillgänglig för att medverka. Då blev vi 
istället hänvisade till en kollega och den personen blev den första som vi intervjuade.  
 
Intervjuperson 1 innehar en hög position inom Solrosen Kommun, som innebar att hen kunde 
besvara frågor om strategierna kring HR-arbetet inom Solrosen Kommun. Intervjuperson 1 
jobbar mycket med medarbetar- och ledarfrågor och intervjun genomfördes i syfte att 
kartlägga Solrosen Kommuns organisation och HR-arbete. Helt enkelt få en klarare bild av 
HR-avdelningen och se de genomgående policys och regler som verksamheter inom Solrosen 
Kommun måste stå vid. Resterande intervjuer bestämdes tillsammans med vår första 
intervjuperson på Solrosen Kommun, efter att man förklarat vad syftet med arbetet var och 
vad som skulle frågas vid intervjuerna. Utöver intervjupersonen 1 fick vi möjlighet att 
intervjua ytterligare sex personer på Solrosen Kommun. Dessa sex personer går att återfinna 
på ett av Solrosen Kommuns aktiebolag och ett uppdragskontor inom Solrosen Kommun, 
varav tre av dessa befinner sig på högre chefspositioner, en på mellanchefsnivå och två på 
medarbetarnivå. Anledningen till att vi valde att intervjua totalt sju personer är på grund av 
den tiden och de resurserna som funnits tillgängliga vid tiden för utförandet av intervjuerna. 
Vi har också känt vid sju intervjuer att det har uppnåtts en mättnadspunkt som förklarats av 
Kvale och Brinkmann (2009) och att ytterligare intervjuer skulle inte ge någon ny kunskap (s. 
129).  
 
Intervjuperson 1 - jobbar på ledningsnivå och har jobbat över fem år i sin nuvarande roll och 
har roll med stark HR-karaktär. 
Intervjuperson 2 - jobbar på högre chefsnivå och har jobbat över fem år i sin nuvarande roll 
och har roll med stark HR-karaktär. 
Intervjuperson 3 & 4 - jobbar på medarbetarnivå och har jobbat kortare än fem år i sin 
nuvarande roll. 
Intervjuperson 5 & 6- jobbar på högre chefsnivå och har jobbat kortare än fem år i sin 
nuvarande roll.   
Intervjuperson 7 - jobbar på mellanchefsnivå och har jobbat kortare än fem år i sin nuvarande 
roll.  
 
Repstad (2007) förklarar att det kan vara bra att ta hjälp av blanda annat, chefer och ledare på 
organisationen för att veta vem man ska intervjua. Repstad (2007) menar att de har en bättre 
överblick och större förståelse för vem som skulle kunna vara lämplig att medverka i 
forskningen. Detta kan dock innebära en risk, att man inte vet om det är styrt eller inte från 
chefernas håll. Det kan vara bra att lägga in en som medverkar i forskningen genom ett 
slumpmässigt urval, så att man kan se om det som sägs överensstämmer (Repstad, 2007, s. 
89). I vårt fall, fick man hjälp av intervjuperson 1, som har en hög position inom Solrosen 
Kommun, som hjälpte till att bestämma vilka högre chefer inom organisationen som skulle 
kunna medverka och som i deras tur fick välja vilka under dem som skulle intervjuas. Vi har 
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däremot valt en utav de medverkande i studien genom ett obundet slumpmässigt urval, som 
någon annan inte har haft inverkan på om hen ska intervjuas eller inte (Borg & Westerlund, 
2007, s. 22).  
 

4.2 Material 
Material som har använts till intervjuerna har varit i stort sett två saker, intervjuguide och 
telefoner för inspelning. Inför intervjuerna skrevs tre stycken olika intervjuguider. Dessa 
testade vi på varandra för att se att vi tänkt rätt med frågorna som skulle ställas vid 
intervjutillfället men också för egen träning av att ställa intervjufrågor, vilket enligt Dalen 
(2008) menar att det är bra för att testa sig själv och sina tekniker på att intervjua (s. 36). 
Intervjuguider är likt ett manus, som är till för att hjälpa att strukturera intervjuns 
händelseförlopp. I och med att vi har använt oss av en semistrukturerad metod för 
intervjuerna, innehåller intervjuguiderna förslag till frågor som bör ställas för att täcka de 
områdena som är av vikt för uppsatsen och det är upp till forskarna hur strikt man ska 
förhålla sig till guiderna och hur man bemöter deltagarnas svar i intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 146). Anledningen till att vi utformade flera intervjuguider var på grund 
av att vi intervjuade personer med olika kvalifikationer och arbetspositioner och kände att det 
krävdes olika frågor till de olika medverkande personerna. Det tre intervjuguiderna redovisas 
senare som bilaga 1, 2 och 3. Intervjuguide 1 var till intervjuperson 1 som har förklarats 
tidigare, en person med hög position inom Solrosen Kommun som hjälpte till med 
kartläggningen av Solrosen Kommun som organisation och som hade större kunskap kring 
HR-strategiska frågor. Intervjuguide 2 var utformad till intervjuerna med chefer på hög- och 
mellannivå och den tredje intervjuguiden var utformad för intervjuer på medarbetarnivå. Alla 
tre intervjuguider har fyra grupper med frågor. De fyra grupperna med frågar var; 
uppvärmningsfrågor, inledningsfrågor, fördjupningsfrågor och avslutningsfrågor och varje 
intervjuguide innehöll cirka 20-25 frågor.  
 
Vid intervjutillfällena användes intervjuguiderna som ett stöd till intervjuerna, vilket innebar 
att det fanns en viss flexibilitet när det gällde följdfrågor som ställdes till de medverkande. 
Vid varje intervjutillfälle användes telefoner med inspelningsfunktion för att spela in 
intervjuerna i syfte att senare kunna transkribera dessa. Den största anledningen till att man 
använder sig av ljudband är för att det är så viktigt att få med de personer som medverkar 
egna ord om deras tankar och erfarenheter, man vill få reda på deras perspektiv på saker och 
ting (Dalen, 2008, s. 33). Intervjuerna spelades alltid in med två telefoner, ifall det skulle bli 
fel med någon av inspelningsapparaterna fanns det en reserv inspelning. Vi har även använt 
oss av mediaprogrammet VLC för att spela upp, lyssna och sakta ner tempot av intervjuerna 
för att lättare kunna transkribera dem.  
 

4.3 Procedur 
Efter att ha kommit i kontakt med den första intervjupersonen, som har en stor HR-roll på 
Solrosen Kommun och förklarat mer ingående vad syftet med vår uppsats är och vad ett 
deltagande skulle innebära, fick vi hjälp med kontaktinformation till andra inom 
organisationen som skulle kunna medverka i undersökningen. Förutom att vi skickade ett 
missivbrev via mail till nästan alla deltagare i vår studie, i några fall blev intervjuerna 
plötsliga och oplanerade och hann inte skicka ut ett missivbrev, berättade vi istället vid 
intervjutillfället all nödvändig information. Till de som fick ett missivbrev innan 
intervjutillfället, berättade man ändå vid intervjutillfället om några viktiga etiska punkter att 
ta hänsyn till, till exempel berättade vi igen vad syftet med intervjun och uppsatsen är, att 
intervjun skulle spelas in, att de hade rätt att avbryta intervjun om och när de ville samt 
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berättade vi om graden av anonymitet de skulle ha och om detta var godkänt av deltagaren. 
Det första missivbrevet, till vår första intervjuperson på Solrosen Kommun återfinns i bilaga 
4.  
 
Intervjuerna hölls på de intervjudeltagandes arbetsplatser, antingen i deras egna kontor eller i 
ett tyst utrymme på arbetsplatsen. Vi valde att genomföra intervjuerna i deras egen miljö både 
för enkelhetens skull men också i åtanke att vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig 
bekväma. Enligt Repstad (2007) ska man välja en plats där man är ostörd, en neutral plats 
eller en plats där respondenten känner sig hemma och bekväm, till exempel på deras egen 
arbetsplats. Deltagarna i en undersökning känner sig oftast mest bekväma att tala ut om 
känsliga saker i en miljö som man känner igen och känner sig bekväm i (Repstad, 2007, s. 
95). Vi höll i intervjuerna tillsammans. Repstad (2007) förklarar att det finns både fördelar 
och nackdelar med att vara två intervjuare. Två personer innebär att den ena ansvarar för 
frågorna medan den andra kan till exempel, vara beredd med följdfrågor och man kan 
diskutera efteråt tankar och känslor kring intervjun. Negativt med två intervjuare kan vara att 
det är resurskrävande men även att intervjupersonen kan känna sig vara en minoritet och 
därmed inte bekväm med att berätta fullt ut om sina känslor och erfarenheter (Repstad, 2007, 
s. 111). Däremot anser vi att ämnet i denna uppsats inte har varit av sådan känslig karaktär att 
det skulle vara ett bekymmer att svara på frågorna och inte heller att vi utgjort ”ett hot” mot 
informanten som två intervjuare.  
 
Intervjuerna följde de tre utformade intervjuguiderna och i och med den semi-strukterade 
metoden som använts fanns utrymme för att ställa följdfrågor och ifall vi kände att 
intervjupersonen på egen hand besvarade flera frågor, ställde vi inte om liknande frågor, utan 
fortsatte med nästa fråga. Frågorna vid intervjutillfället bestod av en mängd olika typer av 
intervjufrågor, bland annat uppföljningsfrågor, sonderande frågor och tystnad men också 
någon tolkande fråga för att förtydliga att vi förstått rätt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150-
152). Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det är intervjuaren som är det viktigaste 
verktyget vid en intervju. Det är viktigt att man bland annat vet mycket om sitt ämne, att man 
är duktig på att samtala och att man är bra på att lyssna på den man intervjuar. Man ska även 
som intervjuare kunna hjälpa den man intervjuar med att utveckla sina svar och berättelser 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182-183). Vi som utförde intervjuerna har i flera fall intervjuat 
andra, gått en kurs i hur man för ett bra samtal, men vi har även gjort provintervjuer på 
varandra för att träna på att hålla i intervjuer.  
 
Efter att vi genomfört en intervju har vi frågat deltagarna ifall de har haft något att tillägga till 
frågorna som ställdes, ifall de hade något ytterligare de ville berätta och om de hade några 
frågor som de ville ställa till oss. Vi berättade även att vi uppskattade att deltagarna tagit sig 
tid till att vara med och att vi var mycket nöjd över hur intervjun hade gått.  
 
Vid ett senare skede har vi transkriberat alla intervjuer, alltså har vi omvandlat det muntliga 
samtalet till text för att kunna analysera det som sägs. Transkriberingen av intervjuerna blir 
en forskares empiriska data som sedan ska användas till resterande delar av forskningen, i 
form av att man “analyserar, verifierar och redovisar den kunskap som producerats i 
intervjusamtalet” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 193). Eftersom det inte har varit av intresse 
att göra en lingvistisk analys av det som sagts vid intervjutillfället har vi istället lagt större 
vikt vid transkriberingstillfället på vad som faktiskt sägs, snarare än fokus på hur det sägs 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 193-194).  
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4.4 Avgränsning 
Kompetensutveckling är ett väldigt brett ämne som innefattar många olika delar, men vi 
väljer att fokusera på de delar som har med lärande och utbildning på arbetsplatsen att göra. 
Detta gör vi för att vi är pedagoger. Lärande och kunskap är det vi delvis är intresserade av 
samt det vi är utbildade inom. Kompetensutveckling täcker även ett företagsekonomiskt 
perspektiv genom främjandet av organisationen som sker då personal utvecklas. Fokus 
kommer ligga på hur lärande och utveckling sker för en individ på arbetsplatsen. 
 
Den litteratur som vi har använt oss av i vår studie är vald utefter det syfte vi har haft och det 
vi har ansett passa bäst till det vi har velat undersöka. Under rubriken Human Resource 
Management, presenteras endast en inblick i den forskning som sker inom HR- och HRM-
området istället för tidigare forskning. Detta beslut togs eftersom de forskningsrapporter och 
resultat vi hittade var till störst del inriktade på sjukvård och då ansåg vi att det skulle dra 
fokus och var svårkopplad till vår undersökning. 
 

4.5 Validitet 
När man diskuterar begreppet validitet, menar man att man undersöker om metoden man 
använder sig av mäter det den faktiskt avser att mäta. Validitet innebär att det finns en 
frånvaro av systematiska mätfel och validiteten hjälper innehållet i en forskning att vara 
giltigt och pålitligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Det finns mycket som är viktigt att 
tänka på för att hålla validiteten hög vid kvalitativa tillvägagångssätt. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar även att det är viktigt att validera genom hela forskningsprocessen, inte bara av 
slutprodukten (s. 267).  
 
Ett vanligt problem vid kvalitativa metoder kan vara att man har lätt för att få ut större delar 
information av de deltagare som har lätt att uttrycka sig och som ser positivt på samarbetet 
(Repstad, 2007, s. 62). Därmed kan alltså känslor och erfarenheter missas och resultatet bli 
snedvridet ifall till exempel, den som har lättare att prata, har till större del bra erfarenheter. 
Vi upplevde vid vissa av intervjuerna att det kunde vara svårt att få information från 
deltagaren, men i de fallen använde vi oss av intervjuguiden för att fullfölja intervjun och 
hjälpa oss med att ställa samma frågor till alla deltagare. I de fallen där en informant istället 
pratade på mycket, använde vi även då intervjuguiden för att hålla intervjun på rätt spår och 
för att försäkra att vi fått svar på det som var av intresse för studien.  

 

4.6 Reliabilitet 
“Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas 
ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 
forskare” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Med reliabilitet menar man att det ska finnas 
en frånvaro av slumpmässiga mätfel, alltså tittar man på hur hög tillförlitlighet 
undersökningen har. Om man utför samma metod vid flera tillfällen ska resultatet alltid vara 
densamma, annars är reliabiliteten låg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263-264).  
 
Det som till stor del kan påverka reliabiliteten vid kvalitativa metoder är intervjuaren. 
Intervjuaren har en stor roll innan intervjun genomförs, under intervjutillfället och efter att 
intervjun är genomförd. Intervjuaren måste främst tänka på intervjutekniken och hur 
intervjuaren ställer frågor i intervjun, framförallt ledandefrågor. Det kan vara lätt att påverka 
hur en person svarar på en fråga genom att ställa frågan på ett visst sätt (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 263). Kvale och Brinkmann (2009) skriver också om hur reliabiliteten kan påverkas i 
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transkriberingsstadiet. Det är viktigt att man bestämmer hur transkriberingen ska gå till om 
det är flera personer, som i vårt fall, där vi har delat upp de sju intervjuerna mellan oss för 
transkribering. Vi bestämde att man skulle skriva ner så ordagrant som möjligt, men att det 
inte var nödvändigt med pauser, fniss eller andra emotionella aspekter av samtalet. Däremot, 
i och med att samma person inte har transkriberat samtliga intervjuer, kan reliabiliteten av 
transkribering och därmed också forskningen påverkas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200-
201).  
 
Då vi har varit två personer som har varit involverade i denna uppsats, kan validiteten och 
reliabiliteten av vår studie styrkas. Det är alltid två personer som går igenom materialet och 
därmed kan eventuella fel upptäckas lättare än om bara en person hade gått igenom 
materialet.  
 

4.7 Etiska överväganden  
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det finns några områden som brukar bli påverkade 
och som man bör ta hänsyn till gällande etiken. De övergripande områden man bör ta i 
beaktning när man utför intervjuer av den kvalitativa arten är; (1) informerat samtycke, (2) 
konfidentialitet, (3) konsekvenser och (4) forskarens roll.  
 
Med informerat samtycke menar man att man måste tillgodose de som deltar i forskningen 
med den information som är nödvändig för att de ska veta vad deras deltagande skulle 
innebära. Detta involverar att de ska få information om syftet med forskningen, vad det finns 
för fördelar och nackdelar och att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som. Det 
kan också vara av vikt att berätta för deltagaren vart forskningen kommer att publiceras 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 86-88). I detta fall har det, till nästan alla medverkande, 
skickats ett missivbrev i samband med bestämmandet av intervjutillfälle, där deltagaren i 
fråga har fått information om syftet av uppsatsen, vad den ämnar undersöka, vilka personer 
det är som utför arbetet och håller i intervjuerna samt vad deltagandet skulle innebära. Vid 
intervjutillfället har vi ännu en gång påmint om syftet med intervjun och uppsatsen, även 
berättat att de har möjlighet att avbryta intervjun och deltagandet när som och att intervjun 
kommer att spelas in i syfte att transkribera efter intervjun.  
 
Konfidentialitet innebär att man i så stor utsträckning som möjligt inte avslöjar identifierbara 
utmärkelser hos deltagarna. Om det skulle kunna vara möjligt att känna igen identiteten av en 
deltagare menar Kvale och Brinkmann (2009) att man bör berätta det för deltagarna. Det gör 
man för att ge deltagarna en möjlighet att neka eller godkänna den bild av de själva som 
kommer att återspeglas i forskningen och få tillkänna den grad av anonymitet som kommer 
att påvisas i arbetet (Kvale & Brinkman, 2009, s. 88-89). I detta fall har vi både vid tillfället 
då man skickat ut missivbrev samt vid intervjutillfället berättat att deras namn kommer att 
vara anonyma men att organisationens namn och en viss beskrivning av deras roll kommer att 
vara synlig i arbetet. I studien uppvisas hög anonymitet av deltagarnas identitet till 
allmänheten och till de utomstående som läser uppsatsen, däremot vet alla deltagarna om 
vilka varandra är i och med att man har tagit hjälp av varandra att hitta deltagarna, samt på 
förfrågan har vi berättat vilka positioner de andra som har medverkat i forskningen har.  
 
Konsekvenser ur ett etiskt perspektiv innebär att man ska väga för- och nackdelar mot 
varandra. Risken för att deltagarna ska lida skada ska vara så liten som möjligt. Det är även 
viktigt att man inte endast tänker på skadan till den enskilda personen utan också till den 
större gruppen som de enskilda deltagarna representerar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89-
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90). I detta fall kan det vara av vikt att tänka på att ledningen och högre chefer har hjälpt oss 
att välja ut vilka nästan alla de medverkande ska vara. Detta kan sätta informanten i en jobbig 
position där antingen det personen säger kan vara till skada i relation till ledningen eller 
också på arbetsplatsen. Informanten vågar kanske inte säga allt som den faktiskt tycker i och 
med medvetenheten om att ledning, chef och andra medarbetare får möjligheten att se 
studien. För att försöka väga upp detta har vi valt att använda hen vid resultat- och 
analysdelen istället för att könsbestämma personerna som vi har haft som informanter. Detta 
val har vi tagit själva i förhoppning att behålla sådan hög grad av anonymitet som möjligt, så 
att även fast deltagarna är själva medvetna om vilka de andra medverkande var, får man ändå 
anonymitet i det som de har sagts vid intervjutillfällena. Vi har även valt att använda ordet 
hen då vi inte vill att man ska läsa in några könsaspekter på den forskningen som har 
genomförts.   
 
Forskaren har en viktig roll i sin egen forskning. Det ställs en mängd olika krav på forskaren, 
bland annat att forskaren ska söka efter hög vetenskaplig kvalité, kontrollerade och 
validerade uppgifter samt att metoden ska vara helt överskådlig. Forskaren ska presentera en 
så fullständig och opartisk undersökning som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-92). 
För att vara så opartiska som möjligt har vi sett till att vi inte har en nära relation till de som 
har medverkat i vår studie. Vi har heller inte skrivit uppsatsen med planer att ha en framtida 
relation med de som medverkade i studien eller med organisationen, till exempel i form av en 
anställning. I metodavsnittet har vi i största möjliga utsträckning tagit med det som har skett 
innan, under och efter intervjuerna, som har varit av intresse för studien, för att ge läsaren en 
noggrann förklaring till vad som har hänt och inte hänt under studiens gång.  
 
I metodavsnittet har de väsentliga metoddelarna av studien presenterats för att underlätta för 
läsaren händelseförloppen i denna studie. Detta för att ge läsaren förståelse och förklaring för 
de tillvägagångssätt som har gjorts i studien. För att hjälpa läsaren att förstå organisationen 
som har undersökts i studien kommer nedan en förklaring av organisationen Solrosen 
Kommun.  
 

5 Solrosens Kommuns organisationsstruktur  

Nedan presenteras en kort överblick över den organisation som har undersökts. Överblicken 
ges för att få insikt i hur organisationen är uppdelad och för att visa vilka riktlinjer som finns 
och hur kommunikationen sker inom Solrosen Kommun. Organisationen har ett annat namn 
men för att öka anonymiteten har vi valt det fiktiva namnet Solrosen, samt andra namn 
tillhörande organisationen är ändrade.  
 
Vi har valt att använda oss av två företag inom en och samma organisation. Solrosen 
Kommun är uppdelat inom olika grenar inom samma organisation. Högst upp i 
organisationen har vi kommunfullmäktige, de är förtroendevalda politiker som har blivit 
valda av medborgarna att leda organisationen. De som svarar till kommunfullmäktige och de 
som är anställda tjänstemän inom kommunen återfinner vi inom kommunstyrelsen, de svarar 
mot kommunfullmäktige och mot de nämnder samt bolag som finns inom kommunen. 
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Deras arbete är att leda och samordna allt 
arbete inom kommunen och ansvara för ekonomin.  
 
I Solrosen Kommun har man delat upp organisationen så att en del av organisationen är 
direkt understående till kommunstyrelsen, den består av uppdragsnämnder och 
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uppdragskontor och här återfinner man till exempel miljö- och hälsoskyddsnämnden. I 
Solrosen Kommun har man även en sida av organisationen som är aktiebolag, dessa svarar 
mot och ska lyda efter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dessa bolag är samlade 
under Solrosens Stora Byggnader AB.  
 
Inom Solrosen Kommun har man antagit en gemensam arbetsgivarpolicy, med en gemensam 
grund för demokrati, likabehandling och rättssäkerhet. Med denna arbetsgivarpolicy vill man 
att medarbetarna ska vara medskapare, att ta initiativ till förbättring och utveckling av 
verksamheten samt att man ska ha medborgaren i fokus. Det ledarskap som finns inom 
Solrosen Kommun ska präglas av engagemang, tydlighet, att vara förebilder och visa mod. 
Policyn säger även att Solrosen Kommun som arbetsgivare ska sträva efter att se till att ledare 
har det stöd och förutsättningar som behövs för att klara av sitt uppdrag. Solrosen Kommun 
strävar efter en långsiktig och hållbar arbetsmiljö och att alla ska känna motivation, trygghet 
och arbetsglädje. Inom arbetsgivarpolitiken på Solrosen Kommun finns det tre nivåer, som 
utgör deras gemensamma arbetsgivarpolitik. Första nivån är arbetsgivarpolicyn som är 
beskriven ovan, detta ska man kunna härleda allt arbete utifrån. Andra nivån är en mer 
konkret nivå med riktlinjer, som består av kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, 
arbetstid och samverkan. Dessa ska sedan då utmynna i nivå tre, där principer och riktlinjer 
ska tillämpas (denna information är funnen via Solrosen Kommuns hemsida).  
 
Ovan har organisationen Solrosen Kommun förklarats för att lättare förstå hur organisationen 
är uppbyggd och hur tillhörande företag är sammankopplade till Solrosen Kommun. Nedan 
presenteras resultat och analys av de intervjuer som har genomförts och de kopplingar som 
har påträffats från tidigare forskning och teorier.  
 

6 Resultat och Analys  

Resultat- och analysavsnittet kommer att hantera den empirin som har kommit fram under de 
sju intervjuer som har genomförts under studiens gång. Empirin kommer att presenteras och 
analyseras efter två stycken temata, kompetensutveckling, kompetenshantering och lärande 
som ett tema och motivation och trivsel som det andra temat. Resultaten kommer att 
presenteras och analyseras på två nivåer, första nivån är informanter i ledarposition i form av 
chef eller HR-roll och därefter nivån informanter i medarbetarposition. Anledning till att det 
sker en uppdelning mellan ledare samt personer med HR-roller och icke ledare är för att visa 
hur ledare samt personer med HR-roller ser på de olika temata själva och hur de använder 
dem i sina positioner som ledare, chef och HR-person. Medarbetarrollen presenteras för att se 
hur ledarnas intentioner och användandet av temata upplevs. Analysen presenteras även i 
detta avsnitt samtidigt som resultatet, detta för att ge en så tydlig koppling mellan de 
teoretiska utgångspunkterna och resultaten som möjligt.  
 

6.1 Trivsel och motivation  
Den här delen kommer att redovisa resultat kopplat med analys från intervjuerna som 
hanterade trivsel och motivation. Inom denna kategori återfinns svar från informanterna om 
frågor som inflytande, stöd, arbetsmiljö. I teoridelen skrivs det om Wallgrens (2011) teori att 
motivationsfaktorer ska leda till ett beteende som sedan ska leda till trivsel. Det kommer även 
att presenteras resultat angående vad som motiverar folk på arbetet samt vad som motiverar 
folk att stanna eller byta jobb. Först presenteras och analyseras resultaten från de personer 
som innehöll en ledarroll, antingen i form av chef eller som person som jobbade med 
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personalfrågor. Därefter presenteras och analyseras samma del men från nivån 
medarbetarroll, för att se hur dessa teorier används och upplevs på olika nivåer inom 
organisationen. 
 

6.1.1 Ur ledar- och HR-perspektiv 
De fem informanterna som intervjuades som innehar en ledarroll eller en anställning inom 
HR, svarade alla att de upplevde ett stort inflytande på sin arbetsplats, flera av dem 
underströk att det var viktigt för dem som personer att ha ett visst inflytande på sin 
arbetsplats och i sin omgivning. Både de motivationsteorier som har presenterats anser Detta 
anser även båda motivationsteorierna som har presenterats. Steers m.fl. (1996) säger att detta 
kan vara en inre motivation, då det är viktigt att få bestämma själv. Det är även kopplat till 
ansvarsdelen från Herzbergs motivationsteori, då inflytande ska vara en motivationsfaktor. 
 
Inflytande och stöd, på arbetsplatsen och till arbetsuppgifter 
En av informanterna som innehar en HR-roll underströk att hen själv väljer att inte gå in och 
försöka styra andras arbetsmiljöer för mycket. Hen ansåg att det ansvaret skulle ligga på den 
chef vars personal var påverkade. Informanterna som var i en sådan chefsposition sa att de 
kände ett bra inflytande, att man fick använda de ramar och strukturer som Solrosen 
Kommuns policy och arbetsgivarpolitik erbjöd och att det var mest tiden som satte stopp för 
utveckling och inflytandet på arbetsmiljö. En av informanterna underströk att hen har upplevt 
ett stort inflytande under sin långa karriär inom Solrosen Kommun men att det kanske var 
begränsat till positioner som var inom byråkratin och av högre karaktär. Hen insåg att det nog 
inte var så generellt inom Solrosen Kommun. 
 
Flera av informanterna berättade att de hade en stor frihet när det gällde deras 
arbetsuppgifter. En av informanterna uttryckte att vilja är en oslagbar motivationsfaktor och 
att det då skulle spela in i rollen av hur man väljer sina arbetsuppgifter. Hen sa att man skulle 
försöka låta folk få välja sina arbetsutgifter så gott det går men att man har ett uppdrag att 
uppfylla och det är det som ska bestämma arbetsuppgifterna först och främst.  
 
Här går det att se att inom HR på Solrosen Kommuns organisationer används 
motivationsfaktorerna, ansvar, i form av att man får chans att ha inflytande på arbetsplatsen 
och att det finns en viss frihet över hur man får lägga upp sina arbetsuppgifter. Delvis från 
HR-personen som låter närmaste chef styra arbetsmiljö för sina kollegor och att detta ska då 
vara en bakomliggande faktor som ska leda till trivsel enligt Wallgren (2011). Det visas 
också att de ser vilja som en motivationsfaktor och att det ska lämnas en viss frihet och 
inflytande till individen. 
 
Vid frågor om stöd så sa alla informanterna att de upplevde att det fanns för dem som chefer 
och ledare, delvis från deras anställda men också ifrån ledningsgrupper, HR-avdelningar och 
chefer som jobbar under och över dem i hierarkin. Två av informanterna sa att i egenskap av 
deras höga position ansåg de att det inte förväntades att dem att de skulle behöva så mycket 
stöd, men de kände ändå att möjligheten att få det fanns där. Flera av dem upplevde att de 
fick stöd ifrån diverse nätverk de var med i, nätverk som antingen var knutna till det ämnet 
deras arbete var kopplat till men även nätverk inom Solrosen Kommun. 
 
I frågan om informanterna upplever att de ger stöd till sina anställda eller sin omgivning på 
arbetsplatsen uppgav informanterna att de i alla fall hoppades att de gav sina medarbetare 
stöd. En av informanterna som var ganska ny försökte ge stöd genom att visa sig tillgänglig 
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på kontoret och vara ett gott bollplank. En annan informant som inte heller hade arbetat så 
länge inom Solrosen Kommuns organisation sa att hen försökte coacha, utveckla sin 
personal, styra och guida utan att ta besluten åt någon. En informant sa att hen försökte vara 
tydlig med andra och ha ett bra samspel och därmed ge stöd på det sättet. 
 
Här återfinns en del av hygienfaktorerna från Herzbergs m.fl. två-faktorteori (Steers, 1996). 
Det går att se från vissa av informanterna att de hellre skapar hygienfaktorer via ledning och 
trygghet i arbetet medan de själva inte förväntar sig att få samma yttre stöd och inflytande. 
Det sättet man försökte använda hygienfaktorerna var då genom att skapa mellanmänskliga 
relationer och trygghet i arbetet genom att vara bollplank och ha ett bra samspel. 
 
För vad som utgjorde en god arbetsmiljö erhölls det snarlika svar från alla informanterna. Två 
av dem underströk vikten av en god fysisk arbetsmiljö i form av ergonomisk arbetsmiljö med 
bra luft och att man ska vara fri från skador. Alla informanterna underströk vikten av en god 
social arbetsmiljö där man kan jobba i grupp och att man trivs med de kollegor man har. Att 
man får hjälp att utveckla sin kompetens är även viktigt. Som Ahl (2004) skriver har yttre 
motivation att göra med vad andra personer kan göra och att den ska tillgodose både 
fysiologiska och sociala bitar. Det går att se från de informanterna som har intervjuats att det 
är en viktig del för dem att ha en god arbetsmiljö, både fysiskt och socialt. 
 
En av informanterna som jobbade med HR-strategier underströk vikten av rekrytering till att 
bygga en arbetsmiljö som bidrar till mångfald. Detta tyckte även andra chefer på företaget var 
viktigt och inte enbart en arbetsmiljö med samma människor. En av informanterna som hade 
en övergripande roll inom Solrosen Kommun underströk vikten av ett samskapande av en 
god arbetsmiljö, att man skulle ge utrymme för kreativa lösningar. Hen sa också att det ska 
finnas en viss autonomi, att man ska ta ansvar för sin arbetsmiljö. 
 
Ahl (2004) nämner att människor ofta vill vara självständiga och känna att man klarar av 
uppgifterna själv. Detta styrks av informanten som ansåg att man själv skulle ta ett visst 
ansvar för sin egen arbetsmiljö, då detta kan påverka en själv att bli motiverad om man inte är 
för styrd. Det står dock i konflikt då arbetsmiljön kan vara yttre motivationsfaktorer som 
fysiska och sociala bitar och den ska erhållas från andra. Som Herzberg skriver, kan vissa 
hygienfaktorer i sin frånvaro leda till missnöje, vilket pekar på vikten av att kontinuerligt 
tillhandahålla hygienfaktorer (Ahl, 2004). I detta fall kan man se en konflikt i att man ska 
tillhandahålla arbetsledning i form av styrning av arbetsmiljön men samtidigt får man inte ge 
för mycket av den hygienfaktorn, då det kan inskränka på motivationsfaktorer, som 
exempelvis ansvar (Ahl, 2004). 
 
Motivation och trivsel, för en själv och för andra 
På den personliga frågan om hur informanterna själva motiverade sig på jobbet erhölls det 
olika svar från informanterna. En informant ansåg att det var en inställningsfråga, att vill man 
vara motiverad blir man det. Även ett driv till att utveckla sig själv var en faktor till 
motivation. Här kan man se en koppling till ansvarsdelen av Herzbergs motivationsfaktorer 
och även det Ahl (2004) skriver om att ta eget ansvar. En informant sa att hen alltid var 
motiverad men att hen inte riktigt kunde förklara varför det var så. Hen tillskrev dock att en 
viss del av sin motivation till att göra ett så bra jobb som möjligt, var att hen ville ”passa 
snygga pass”, alltså prestera väl. En annan motivationsfaktor för denna informant var också 
ge den myndigheten hen jobbar för ett förtroende. Att informanten kan stå för det hen gör 
varje dag var av vikt. En informant var osäker på vad som motiverade hen men utmaningar 
med att utveckla, planera och styra saker beskrevs som väldigt givande. Att kunna hjälpa 



	   23	  

människor var även en stor faktor som bidrog till motivationen för hen som person i sitt 
yrke. Här återfinner man inre motivationsfaktorer som från Steers m.fl. (1996) beskriver, det 
erkännande man kan få av att ha utfört en uppgift och vara självbestämmande. Man kan även 
se två-faktorteorin i form av resultat/prestation här och i viss mån den status man får genom 
att ge ett förtroende till myndigheten som en av informanterna talar om. 
 
På frågan hur informanterna motiverar till lärande och utveckling erhöll man svar från en 
informant att det var viktigt att bygga trygghet för människorna på arbetsplatsen, att kunna 
prata direkt och öppet även i obekväma situationer med sin chef. Direkt och klar 
kommunikation mellan människor var väldigt viktigt och något som man jobbade med. 
Ledarskapet skulle motivera till utveckling och lärande, se till att man provade nya saker och 
att man reflekterade över det man gjort samt att man inte fick bli för nöjd då det riskerade att 
stagnera lärandet. Det var även viktigt för en av informanterna att man inte bara körde på 
med utvecklingsarbete hela tiden utan att det även skulle få finnas tid för att landa och hämta 
hem den kunskap man har.   
 
Lärande och utveckling fanns i vardagen enligt en informant. Hen uttryckte vikten av att 
stötta varandra och jobba med klar feedback, att visa när en person har gjort något som inte 
gått rätt till. Hen underströk att då det fanns mycket olika sorters kompetenser och 
specialister inom organisationen kunde man använda dessa för att utveckla och lära av 
varandra. Informanten som innehade en HR-roll informerade om att hen anordnade speciella 
dagar och utbildningar för vissa anställda. Även studiebesök till och från liknande 
organisationer skedde nästan varje vecka enligt informanten. En informant sa att det redan 
var ett starkt klimat av lärande och utveckling på arbetsplatsen och att det skulle stödja viljan 
till utveckling som redan fanns.  
 
Här finns det en koppling med att man jobbar med yttre faktorer och motivationsfaktorer som 
exempelvis arbetsledning och arbetsmiljö. Ledarskap och att föregå med gott exempel är 
även en hygienfaktor som man använder sig av.  
 
Två av informanterna underströk att uppdateringen av kunskap och lärande var en stor del av 
den personliga motivationen för dem. Informanterna underströk även vikten av att kunna 
hjälpa människor via sitt arbete. Det kunde vara via myndighetsutövning eller att se till att 
rätt person var på rätt plats. Här återfinner man igen motivationsfaktorer från två-faktorteorin 
som ansvar, resultat, avancemang och möjlighet att växa (jfr Herzberg m.fl., 1993). Ifrån inre 
och yttre motivationsfaktorer ser man då att det handlar om de anställdas egen kompetens och 
självbestämmande. 
 
Informanterna definierade trivsel för dem själva på lite olika sätt. Flera av dem identifierade 
dock grunden i trivsel till att vara att man är trygg på jobbet, eller som en av informanterna sa 
“... jag tycker inte man behöver göra det konstigare än att det handlar om att man ska ha kul 
och ha en någonting meningsfullt att göra på dagarna”. Samma informant underströk även att 
sakfrågorna knutna till just det område hens arbete behandlar, ger trivsel, dvs. möjligheten att 
kunna påverka inom det specifika området. En annan underströk att trivsel kunde ha mycket 
att göra med sociala frågor, att man hade några sociala aktiviteter utanför jobbet men att de 
var av frivillig karaktär. Samma informant staterade även att frihet under ansvar, alltså att 
kunna lägga upp sitt eget arbete lite efter hur man vill kan spela stor roll för trivsel. Många av 
informanterna uppgav även att chansen till utveckling var viktigt för dem som en bidragande 
faktor till trivsel. 
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Motivationsfaktorer leda till ett beteende som främjar trivsel (Wallgren, 2011). Det 
framkommer tydligt efter vad informanterna säger i intervjuerna att detta stämmer. Som 
motivationsfaktorer ser man trygghet i arbetet, sociala frågor och ansvar på arbetsplatsen som 
viktiga delar både i fråga om miljö och inflytande på arbetsuppgifter. Tittar man närmare på 
vad informanterna har svarat på vad som utgör trivsel för dem som personer återfinner man 
både inre och yttre motivationsteorier (Steers m.fl., 1996; Ahl, 2004). Som tidigare nämnt 
finns motivationsfaktorer såsom kunskap, avancemang men även arbetsvillkor och 
möjligheten att växa som finns i Herzbergs två-faktorteori (Steers m.fl., 1996). Detta 
återfinns i vad man definierar som trivsel, som personliga åsikter, vilket visar en koppling 
mellan att motivation ska då bidra till trivsel på arbetsplatsen. 
 
Informanterna pratar om att de upplever trivsel till viss del som något socialt som skapas 
utanför jobbet. Här finner man en koppling till det Ahl (2004) säger om yttre motivation, att 
det behöver tillgodose fysiologiska och sociala behov. Det återspeglas alltså i det 
informanterna säger om att det sociala är viktigt för vad de tycker trivsel är. 
 
På frågan hur informanterna främjade eller underlättade trivsel för den personal som de har 
ansvar över svarade en av informanterna till exempel att hen arbetade mycket med feedback 
och återkoppling, att försöka se personalen, vad de gör och kanske vad de inte gör för att 
kunna utveckla dem. Samma informant berättade att de även använde sig av sociala 
aktiviteter utanför arbetet. 
 
En annan informant berättade att hen har skapat trivsel genom rekrytering av personal, att 
rekrytera för att bygga en trygg vardag och därmed främja trivsel. Samma informant pratade 
om personalfester och att träffas utanför arbetet ibland. Hen berättar att de har bland annat 
stegräknartävlingar och gett påskägg. Detta skulle då bygga en vi-identitet inom 
organisationen för att försöka främja trivsel. Det anordnades även aktiviteter som att gå på 
konsert eller julspelningar för de som var intresserade av att gå på det, detta för att kunna 
skapa en identitet mellan avdelningarna. En av informanterna ansåg att trivsel skapades av 
alla men att hens position som ledare gjorde att hen skulle föregå med gott exempel, genom 
att jobba med tydlig kommunikation och ge plats för utveckling och utbildning av personal. 
På en övergripande kommunal nivå uttryckte en informant att skapa och främja trivsel skulle 
göras via utveckling och utbildning av personal, att man skulle jobba med en kommunsyn, en 
helhetssyn men att det blir svårt på grund av att det är så många olika organisationer inom 
Solrosen Kommun. 
 
Utifrån detta går det att se på vilket sätt som man jobbar med arbetstrivsel på de kommunala 
organisationer som har undersökts. De följer det de själva anser vara arbetstrivsel. Det går 
även att se att de jobbar med motivationsfaktorer, både inre och yttre enligt Steers m.fl. 
(1996) och Ahl (2004), i och med att de försöker bygga trivsel tillsammans. Därmed uppfylls 
en social del och sedan även att göra aktiviteter utanför jobbet för att bygga trivsel mellan 
avdelningarna och personalen i sig. Det återfinns även delar från två-faktorteorin i och med 
att de jobbar med utveckling av personalen som då ska vara en motivationsfaktor. Den 
eventuella påverkan på privatlivet genom att man anordnar sociala aktiviteter kan påverka 
positivt i och med umgänge, men det kan även uppfattas negativt på grund av att det kan ta av 
den egna tiden utanför arbetet. 
 
Behållande av personal och varför de skulle stanna eller lämna sitt jobb 
Informanterna uppgav flera olika metoder för att locka och behålla personal. Flera uppgav 
friskvård, satsning på hälsa för personalen, personalfester och umgänge utanför arbetstid som 



	   25	  

en bra sak. Det var också viktigt med chans till utveckling inom yrkesrollen. En av 
informanterna sa att hen försöker göra sig och sin arbetsplats synlig via nätverk, karriärdagar 
på universitet och vara ute i skolorna och visa vad företaget gör. Detta stämde även överens 
med det som informanten som hade ett helhetsperspektiv över kommunen har sagt. 
Informanten sa att de försökte göra sig synlig via olika nätverk och att man hade incitament 
som "best work place" där man premierade den bästa arbetsplatsen inom Solrosen Kommun 
och att man försökte synas i olika medier. Två informanter sa att man använde sig av trainee 
program och praktikplatser för att lotsa in personal i organisationen, men det som var 
gemensamt för alla informanter var chans till utveckling som ett sätt att locka och behålla 
personal. 
 
Sättet man arbetar med att behålla personal är karakteriserat av hur man jobbar med trivsel. 
Det finns återkommande inslag från motivationsfaktorer, både inre och yttre samt av 
hygienfaktorer. Friskvård, personalfester och umgänge efter arbetstid är hygienfaktorer och 
yttre motivationsfaktorer som man använder sig av för att behålla personal, chans till 
utveckling var även viktigt samt erkännande i form av saker som "best work place". 
 
Vid frågan om vad som får informanterna att stanna eller lämna sitt arbete, svarade alla 
informanterna att chansen till utveckling och en sammankoppling till de värderingarna som 
fanns inom yrkesrollen de hade spelade roll för om de stannade eller inte på sin nuvarande 
arbetsplats. Att de trivdes med kollegor och chefer var även det som gjorde att de stannade på 
sitt jobb. Flera av informanterna sa att möjligheten att hjälpa andra via sin anställning gjorde 
dem motiverade till att stanna på sin position inom organisationen. Flera av informanterna 
påpekade även att deras möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och att det fanns en viss 
frihet under ansvar också bidrog till att man var kvar på sitt arbete. Utifall dessa möjligheter 
skulle försvinna skulle det kunna få flera av dem att byta jobb och även arbetsplats. Andra 
saker som skulle kunna få informanterna att ta ett nytt arbete var om de inte upplevde att man 
gjorde sitt jobb så bra som de kunde längre. 
 
Informanterna har på frågan av vad som får dem att stanna eller vad som skulle kunna få dem 
att lämna sitt jobb, visat att de motivationsfaktorerna som ska skapa trivsel är viktiga för dem 
som personer. De anser att utveckling av sig själva, frihet under ansvar och det faktum att 
vissa var resultatbundna, gjorde att avsaknad av de inre motivationsfaktorerna, att uppnå ett 
resultat skulle bidra till att man skulle byta jobb. 
 
Överlag kan man på detta avsnitt se en tydlig koppling mellan vad som utgör motivation för 
de man har intervjuat till att det även då skapar trivsel för dem på arbetet. Som Wallgren 
(2011) skriver, ska då motivation leda till arbetstrivsel. Först kan man se att en god 
arbetsmiljö med både den sociala och fysiologiska biten är viktigt för dem som personer och 
att det är även något man jobbar med. Sedan ser man även att yttre motivationsfaktorer som 
stöd och erkännande var viktigt. 
 
Ser man till vilken sorts HRM skola man arbetar med, den mjuka som ska vara långsiktig 
med fokus på utveckling av personalen, med mer inriktning på att man ska leda än 
kontrollera. Kontra den hårda skolan som är mer kortsiktigt med mer styrning av personalen 
samt att fokus för att utveckla och utbilda bara efter företagets behov och inte efter 
personalens. Med detta i beaktning kan man se att det även finns drag av den mjuka skolan då 
man försöker ge folk frihet under ansvar och erbjuda möjlighet till utveckling för sin 
personal. Det finns även dragningar mot den hårda skolan då man säger att fokus ska ligga på 
att den egna personen ska sköta utvecklingen själv, man som företag går inte in och pushar 
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folk till att utbilda utan det är istället deras egna initiativ som ska ligga bakom för framtida 
utveckling.  
 

6.1.2 Ur medarbetarperspektiv 
Nedan presenteras och analyseras resultaten från den del av undersökningen som hanterade 
trivsel och motivation, avsnittet följer samma temata och uppdelning som föregående avsnitt 
med skillnaden att man använt sig av informanter som inte innehar en ledar- och HR-roll. 
Detta för att se om det finns en skillnad mellan chef- och medarbetarnivå samt hur de 
intentioner och redskap som har nämnts på chef- och ledarnivå upplevs av medarbetarna. 
 
Inflytande och stöd inom arbetsmiljön och arbetsuppgifterna 
De två informanterna som har intervjuats innehar en medarbetarroll. De både ansåg att de 
hade ett inflytande på sin arbetsplats och i sin arbetsmiljö. En av informanterna anser sig vara 
ganska styrd på grund av sin position och att det påverkade hens inflytande men att det trots 
det fanns ett stöd från kollegor och ledning. Den andra informanten upplevde att det fanns ett 
inflytande och att man enkelt kunde ta kontakt med närmsta chef för att kunna påverka sin 
arbetsmiljö inom vissa ramar.   
 
De två informanterna var delade huruvida de upplevde frihet vid val av arbetsuppgifter. En av 
informanterna sa att de en gång per år har ett möte där de bestämmer inriktningen för hur 
man ska jobba det året. Man kunde även inom sin egen grupp ha möjligheten att styra vilka 
arbetsuppgifter man ville ta men eftersom de i slutändan har ett uppdrag att fullfölja så är de 
styrda i vissa lägen. En informant menade att man har sina arbetsuppgifter och att de är 
väldigt fasta men att man kanske kan byta av ibland med kollegor. 
 
Inflytande är en del av inre och yttre motivationsteorier samt kan inflytande till viss del gå 
under det Wallgren (2011) säger är bakomliggande faktorer till arbetstrivsel i form av ansvar 
och erkännande. Det finns även en koppling mellan det Steers m.fl. (1996) skriver, att 
självständighet i beslutsfattande är en del av inre motivation. Ser man på två-faktorteorin 
presenterad av Herzberg (Steers m.fl., 1996) är ansvar och erkännande en del av det som 
utgör motivationsfaktorer. Det man kan se här är att de två informanterna skiljer sig lite åt. 
Den ena upplever ett inflytande som fungerar tack vare den hygienfaktor som Herzberg 
(Steers m.fl., 1996) nämner, förhållandet till arbetsledaren. Den andra informanten känner sig 
mer styrd och där kan det vara en frånvaro av hygienfaktorn teknisk arbetsledning som kan 
påverka att hen inte upplever samma grad av inflytande. 
 
Informanterna uppgav båda att det fanns ett stöd på deras arbetsplats. En av informanterna 
ansåg att hen fick mycket stöd och att det fanns en god relation till ledningen och att de var 
intresserade av deras arbete och arbetsmiljö. Beroende på vad det var för sorts fråga som det 
gällde så fick hen stöd från olika delar på arbetsplatsen. Var det en fysisk fråga som att man 
hade mycket att göra eller var någonting med arbetsmiljön så fann hen mycket stöd från sina 
arbetskollegor. Längre upp i organisationen så upplevde hen också ett stöd från 
ledningsgrupp och närmsta chef. Den andra informanten svarade väldigt liknande på frågan 
men ansåg sig få ett större stöd ifrån sina närmsta kollegor. Informanten kände dock att det 
lätt gick att vända sig till personalavdelningen om det behövdes men att hen oftast gick till 
närmsta chef. 
 
Som Ahl (2004) skriver så är det viktigt att kontinuerligt tillhandahålla de hygienfaktorer som 
presenteras i två-faktormodellen av Herzberg (Steers m.fl. 1996). Gällande stöd så återfinns 
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saker som teknisk arbetsledning, förhållande till arbetsledaren och arbetsvillkor. Det ska då 
inte finnas för mycket avsaknad av dessa. Detta kan relateras till en av informanterna, som 
upplever ett stort stöd i hela organisationen och inte bara från sina närmaste kollegor. Den 
andra informanten kan man dock säga har en viss avsaknad av stöd från ledaren, då man 
istället sökte stöd från sina kollegor.  
 
Informanterna gav liknande svar för vad som utgjorde en god arbetsmiljö för dem. Båda 
nämnde att det var det sociala och kollegiala som var viktigast, att man var trygg och trivdes 
med sina kollegor. En av informanterna nämnde att den fysiska delen av arbetsmiljön ibland 
”fick ta baksätet” men att det fortfarande var viktigt för en god arbetsmiljö. Den andra 
informanten påpekade även denne att det var viktigt med en bra miljö, den fysiska biten, att 
inte “vara fast i en bunker”. Det beskrevs som väldigt viktigt med en god stämning utan 
”skitsnack” på arbetsplatsen.  
 
Som Ahl (2004) påpekar ska yttre motivationsteorier som fysiologiska och sociala delar 
uppfyllas av andra, något som vi återfinner i en av informanternas kommentar om att vara 
trygg och trivas med sina kollegor. Inom två-faktorteorin säger man att arbetsmiljön är en del 
av hygienfaktorerna. Där spelar då arbetsledning och arbetsvillkor in. Här kan då fysiska 
saker ha en påverkan, som när en av informanterna säger att hen inte vill vara i en bunker. 
Detta visar också att hygienfaktorerna är kopplade till arbetsmiljön. 
 
Motivation, för sig själva och för andra 
Vad som motiverade informanterna var delvis ett intresse för yrket i sig, det som yrket 
handlade om och att man kände en stolthet, inte bara inför sitt eget yrke utan även för 
företaget och vad det står för. Det var även närheten till kollegorna och chans till utveckling 
som var grunden till motivation för en av informanterna. Det fanns saker som jobbet erbjöd i 
form av friskvård och sociala aktiviteter utanför arbetet som motiverade personerna på yrket. 
Att veta att man gjorde ett bra jobb var det som informanterna hade gemensamt i frågan. 
Hur man motiveras att lära och utveckla sig tillskrev en av informanterna att intresset till 
yrket gjorde att man ofta var motiverad att lära sig nya saker inom sakområdet. Informanten 
underströk att då hen sysslade med myndighetsutövning har man ett visst ansvar att göra det 
så bra som möjligt och att ens arbete kan påverka andra var en stor motivationsfaktor till att 
lära sig inom yrket. En annan informant menade att när man har åstadkommit någonting bra 
på jobbet blir man motiverad att fortsätta att lära och utveckla sig inom sitt yrke. Båda 
nämnde positiv feedback från kollegor och omvärld som motivationsfaktor. 
 
Här kan man se en koppling mellan de motivationsteorier som har presenterats, dels från det 
sociala och erkännande från andra, dels hygienfaktorer som Herzberg m.fl. (Steers, 1996) 
presenterar i form av arbetsledning och arbetsvillkoren. Främst framkommer dock att vara 
stolt över sina arbetsuppgifter och sitt företag. Detta kan kopplas delvis till inre motivationer 
och hygienfaktorer i form av status och beröm och som Steers m.fl. (1996) skriver en känsla 
av presentation och kompetens.  
 
Trivsel 
”Att vara glad när man kommer till jobbet” svarade både informanterna på frågan om vad 
som var trivsel för dem. Därefter nämner båda informanterna vikten av att ha goda relationer 
till sina kollegor, båda underströk även att arten på arbetsuppgifterna spelade roll i om man 
trivdes. En av informanterna underströk vikten av att det fanns en trovärdighet för och i sina 
arbetsuppgifter, att ens egna värderingar stämde överens med det som arbetsuppgifterna 



	   28	  

bestod av. En annan informant beskrev även vikten av att kunna fråga sina kolleger, att ha ett 
öppet bemötande, så att man inte behöver känna sig dum. 
 
Wallgren (2011) menar att motivationsfaktorerna ska fungera som länkar i en kedja för att 
skapa trivsel. Precis som på den högre nivån kan man även se på den lägre nivån i 
organisationen att så är fallet. Vid fråga om trivsel identifierar båda informanterna olika 
faktorer som är kopplade till yttre motivationsfaktorer, i form av den sociala aspekten med 
påverkan från kollegor. Det går dock att finna en starkare koppling till Herzbergs (Steers 
m.fl., 1996) motivationsfaktorer och hygienfaktorer. De båda informanterna nämner att det 
finns en koppling till arbetsuppgifterna, att kunna stå för dem och att det ska finnas en 
trovärdighet i dem. Detta kan man koppla till de jobb attityder som Steers m.fl. (1996) skriver 
om, då själva arbetet är en del av dessa job attitudes som då reglerar de hygienfaktorerna vi 
återfinner i Herzbergs två-faktorteori. Man kan även se en liten skillnad mellan vad 
medarbetarnivån och ledar- och HR-nivån har svarat då man på medarbetarnivån inte har 
nämnt ansvar som anledning till trivsel.  
 
Vid frågan av vilka steg man kan ta för att förbättra eller bygga trivsel på arbetsplatsen sa en 
av informanterna att det låg mycket ansvar på den egna individen, att det man bidrog på 
arbetet skulle påverka alla och att man ska bjuda på sig själv. Att ha en dialog med sina 
kollegor och att bjuda in till samtal med varandra. En av informanterna underströk vikten av 
att bygga trivsel utefter vilka man rekryterar, att det följs upp och att det fungerar, då 
personalen ska stå för stödet och man ska trivas på den arbetsplatsen man har. Hen påpekade 
även vikten av att kunna påverka och känna till sina egna arbetsuppgifter och att chefen 
skulle finnas som stöd för att rätta till om det blev fel. Informanten nämnde att på deras 
arbetsplats har de årsarbetstid och att det var viktigt för att trivas. Det bidrog till att hen 
kunde planera arbetstiden efter egen vilja. Viktigt var även att ledningen fanns där för att se 
till att alla tog ansvar så att årsarbetstiden togs på allvar och fungerade. 
 
Även här kan man se de motivationsteorier som tidigare har tagits upp. Man ser även en 
koppling genom att en av informanterna påstår att det ligger mycket på egen vilja och eget 
ansvar att skapa trivsel, precis som påstods på en högre nivå i organisationen.  
 
Man ser även att rekryteringen står för en del av skapandet av trivsel. Detta kan man se på en 
högre nivå också, men man kan även koppla det till den sociala delen och kunskap, som går 
att kopplas till både Herzbergs två-faktorteori samt de inre och yttre motivationsteorierna, 
med koppling till yttre motivationsfaktorer och hygienfaktorerna. Överlag kan man se att 
trivsel styrs mycket av de yttre motivationsfaktorerna och hygienfaktorer. Här är då 
arbetsledning och arbetsmiljö viktigt, de sociala och fysiologiska. Men det finns även inslag 
av inre motivationsteorier och motivationsfaktorer från Herzbergs teori (Steers m.fl., 1996) i 
och med att man vill kunna påverka sina egna arbetsuppgifter. Det är något som man såg på 
en högre nivå att man ville använda som en motivationsfaktor för att bygga trivsel på 
arbetsplatsen. 
 
Vad som får informanterna att stanna eller lämna arbetsplatsen 
Avslutningsvis ställdes två frågor om vad som får informanterna att stanna på det jobb de har 
och vad som skulle kunna få dem att byta jobb. Båda informanterna svarade att den främsta 
anledningen att man stannade på jobbet var det kollegiala, att man trivdes med sina 
arbetskollegor. En av informanterna underströk att det var viktigt att de värderingar man har 
överensstämmer med det uppdrag man har för organisationen. En av informanterna uppgav 
att när man inte längre är glad av att gå till jobbet eller om man skulle vilja byta stad, kan det 
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vara anledningar till att sluta. En informant sa att hen inte visste vad som skulle få hen att 
byta jobb men nämnde att en anledning skulle kunna vara om man kunde få en väldigt stor 
löneökning någon annanstans. 
 
Utifrån vad informanterna har svarat på vad som skulle få dem att stanna eller byta jobb ser 
man att det styrs till viss del av yttre faktorer och hygienfaktorer såsom det kollegiala som 
båda informanterna nämner. Sett från den högre nivån, som nämnde chans till utveckling 
inom arbetet som motivationsfaktor till varför dem stannar kvar, finns här en skillnad mellan 
de olika nivåerna. Ytterligare yttre faktorer eller hygienfaktorer som motiverade de anställda 
på medarbetarnivån var lön, något som inte dök upp på chef- och ledarnivån och något som 
de teorier man har använt sig av påpekar inte är en bra motivationsfaktor för att behålla 
personal. Det finns även inslag av inre faktorer och motivationsfaktorer från Herzbergs 
modell (Steers m.fl.) i form av kunskap på arbetet. 
 
Jämför man då med hur man jobbar för att behålla personal, genom friskvård, umgänge 
utanför arbetsplatsen och chans till utveckling ser man att för just de informanter som har 
intervjuats, har inte detta spelat en större roll som motivationsfaktorer till att vilja stanna på 
jobbet. Då båda underströk det kollegiala som viktigt för dem så kan rekrytering och 
umgänge utanför arbetsplatsen dock vara ett sätt att bygga en grund för behålla personal. 
 

6.2 Kompetenshantering och kompetensutveckling samt lärande  
I det här avsnittet kommer resultat presenteras och analyseras först efter hur man motiverar 
personal till lärande och utveckling på arbetsplatsen. Därefter presenteras hur man lär sig på 
arbetsplatsen, hur man kompetensutvecklar och hur man arbetar för att hantera den 
kompetens som finns inom organisationen. Först presenteras det ur ett ledar- och HR-
perspektiv för att sedan presenteras ur ett medarbetarperspektiv. På ledar- och HR-
perspektivet har det ställts mer frågor under denna del än vad det har gjorts till 
medarbetarperspektivet. Detta har gjorts för att se hur HR och ledare arbetar med 
kompetenshantering på organisationen. 
 

6.2.1 Ur ledar- och HR-perspektiv 
Lärande 
Vid frågan hur man arbetar för att främja lärande på informanternas arbetsplats erhöll vi 
skiftande svar från de olika informanterna. Två av informanterna sa att de ibland har 
utvecklingsdagar för att främja lärande, workshops och arbetsplatsträffar där det samarbete 
som finns mellan de inblandade gör att det uppstår ett lärande via delandet av kunskap. 
Informanterna förklarade att man även satsade på att kompetensutveckla och främja lärande 
inom sakområdet, lärande via kurser, träffar med nätverk och samverkan på avdelningen. 
Dessa var några metoder för att främja lärande. Det som gjorde lärandet svårt var enligt en 
informant avsaknad av tid. Det skulle även lägga ett visst fokus på det individuella 
perspektivet för att hitta rätt utbildning för rätt person. 
 
En informant sa att det förekom mycket lärande på arbetsplatsen. Enligt informanten tog man 
ofta in oerfaren eller icke utbildad personal och såg till att de blev upplärda inom företaget. 
Detta lärande skedde då internt på arbetsplatsen. Detta var dyrt och det fanns funderingar på 
att man kanske skulle satsa på att rekrytera färdiglärd personal, men att branschen gjorde 
detta svårt. 
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Mot bakgrund av teorin om erfarenhetsbaserat lärande går det att se att informanterna 
använder sig av primära erfarenheter i form av direkta erfarenheter via arbetsträffar och 
workshops. Den kommunikation som man delar erfarenheter genom är då en sekundär 
erfarenhet, av de som lyssnar på sina arbetskollegor eller föreläsare på kurser. En informant 
sa att de använder sig av upplärande på arbetsplatsen, vilket visar en stark koppling till 
erfarenhetsbaserat lärande medierat ur en sekundärupplevelse, så som Jarvis m.fl. (2003) 
skriver om. Därefter upprepande av lärande av subjektet som då ska leda till en 
primärupplevelse. Det följer även det som Ellström (Kock, 2010) skriver med lära-sig-själv, 
lära-av-andra och lära-på-jobbet. Här finns det en tydlig koppling till lära-på-jobbet och lära-
av-andra i och med upplärningen på arbetsplatsen och via kurser, träffar med andra och 
workshops. 
 
Vid frågan om hur man hanterar misstag inom organisationen och på arbetsplatsen sa en av 
informanterna “för gör man inte heller misstag så blir det heller ingen fart framåt, utan man 
måste tillåtas att göra misstag också”. Genom återkoppling och reflektion kan man lära sig av 
misstagen. En annan informant sa att det inte får vara ett kompetenstryck så man känner att 
man inte bör dela med sig av misstag. Det var viktigt att kunna diskutera varför det blev som 
det blev och kunna granska internt för att utvärdera och eventuellt ändra. Återkoppling och 
dokumentation på gruppmöten var ett system som en informant berättade om för att hantera 
misstag. 
 
En informant sa att på hens företag var de lite för fokuserad på relationer och att man inte vill 
skava emot någon och därför ibland inte var raka mellan varandra. Informanten uttryckte att 
de inte alltid var bäst på att återge feedback på ett rakt och ärligt sätt eftersom man inte ville 
göra någon upprörd. Hen uttryckte att om man ska vara riktigt snäll mot någon ska man vara 
ärlig mot den.  
 
På sättet man bemöter nya situationer sa alla informanterna att det hanterades genom 
diskussioner i grupp, att man med hjälp av kollegor och medarbetare försökte lösa 
situationen. Flera av informanterna sa att de hade en god återkoppling mellan lederna, där de 
redogjorde hur det hade gått och sedan fört en diskussion över varför det blev som det blev. 
Graden av återkoppling och diskussion kring problemet bestämdes enligt många av 
informanterna utav den tid som kunde läggas åt det.  
 
Som Hansson (1997) skriver är det viktigt att kunna göra misstag för att lära sig, misstag ska 
då leda till erfarenheter som i sig kan leda till erfarenhetsbaserat lärande. Hansson (1997) 
skriver att det är viktigt att jobba med återkoppling och feedback som leder till lärande. Här 
kan man se att man jobbar med återkoppling och försöker skapa ett klimat av 
kunskapsdelande. Dalin (1997) skriver att man måste veta att man får göra misstag men att 
det ska läras ifrån dem. Efter vad informanterna har sagt går det att se att det finns 
återkoppling och tydlig dialog som kan bidra till en god lärmiljö enligt vad Dalin (1997) 
skriver. Att man via delande av erfarenheter ger sin grupp sekundära erfarenheter som de 
sedan kan lära sig av. Det samma gäller för nya erfarenheter och inte bara för misstag och det 
framgår tydligt från vad informanterna har svarat att de jobbar med återkoppling och att de 
via delande av erfarenheter även här använder sig av lärande-av-andra och lärande-på-jobbet 
(Kock, 2010).  
 
Alla informanterna upplevde att de lärde sig på sitt jobb, många uttryckte att de kanske inte 
gjorde det varje dag men att det fanns ett konstant lärande och att det var viktigt för dem i 
sina positioner. Lärande skedde via utbildningar och i vardagen via kommunikation med 
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kollegor och anställda. Återkoppling var även en viktig del i lärandet. Utbyte av kunskap 
mellan avdelningar och mellan olika organisationer uppgav flera av informanterna som 
bakgrunden till att de lärde sig på jobbet. 
 
Här kan man då se att informanterna personligen lär sig på ett sätt som går att kopplas till de 
teorier som är presenterade. Här finner man vikten av återkoppling som tas upp av Dalin 
(1997). Ser man det ur Kolbs lärocykel, som går ut på att observation leder till reflektion, 
som ska formuleras av abstrakta koncept för att sedan generaliseras över erfarenheten, går det 
inte att utläsa mer än att sättet informanterna lär sig har med reflektion och återkoppling att 
göra. Detta kan som Hansson (1997) skriver ske i strukturerade former exempelvis i form av 
utbildningar och kurser men att det även finns möjlighet att lära sig i vardagen på ett 
ostrukturerat sätt genom kommunikation mellan avdelningarna. 
 
Kompetensutveckling 
Vid den personliga frågan om informanterna kände att deras egen kunskap utvecklades inom 
arbetet svarade alla informanterna att de kände att den gjorde det. En av informanterna 
uttryckte att man inte utvecklade sin kunskap varje dag. Det fanns dagar då ens kreativitet 
inte var på topp men att detta var en del av arbetslivet. Snabba vändningar och nya riktningar 
inom yrket krävde att ens kunskap skulle utvecklas. Som tidigare nämnt i avsnittet med 
teoretiska utgångspunkter är medarbetarnas kompetens ett viktigt verktyg som används för att 
kunna vara snabbföränderliga och flexibla på arbetsmarknaden. Hansson (1997) har skrivit 
att det är essentiellt för att ens kunskap ska utvecklas att man vill lära sig nya saker, dvs. att 
man hittar tillfällen för att lära sig men även att man har en viss förmåga för att lära sig.  
 
Två av informanterna uttryckte att deras kunskap utvecklades och att det bara var tiden som 
satte stopp. Dessa utvecklade sina egna kunskaper via deltaganden i olika nätverk inom deras 
sakområde samt genom att läsa litteratur och delta i möten. En av dessa informanter 
underströk även att det var viktigt att utveckla sin kunskap och inte konstant återanvända 
gammal kunskap på nya situationer. Då fanns det en risk att man bara gör samma sak som 
ens chef har gjort.  
 
Kocks (2010) tre olika strategier för att kompetensutvecklas består till viss del av sådant som 
informanterna har berättat om, till exempel nätverk både inom och utanför jobbet. Hansson 
(1997) skriver även om nya och befintliga nätverk, att det kan vara en god idé att länka och 
använda sig av nätverken där det finns tillfälle att utbyta erfarenheter och tjäna kunskap. Det 
kan också vara nyttigt att delta i kurser och möten eller andra aktiviteter där man får tillfälle 
att använda sin kunskap under praktiska former. Under en av intervjuerna sa en informant att 
kunskap utvecklades särskilt om hen var lite rädd eller osäker för att hen inte hade tagit på sig 
en sådan uppgift förr. En av informanterna som var något ny i sin position och menade att 
hens kunskap utvecklades, delvis genom samtal med sina anställda och genom ett 
mentorskapsprogram. Detta förhåller sig även till det Kock (2010) beskriver i de olika 
strategierna, att kompetens kan överföras från lärare till elev och att genom imitation, 
exempelvis från samtal med medarbetare kan man lära sig ny kunskap om till exempel de 
bästa tillvägagångssätten.  
 
Hur man främjar utveckling för personalen sa en informant som hade en HR-roll att HR gav 
affärsstöd för att styra och stödja. Hen sa att man skulle kompetensutveckla och utbilda 
utefter vad det egna företaget erbjöd och inte efter vad personalen själv ville göra. Man ska 
långsiktigt planera efter företagets behov och det använde denna informant som 
styrningsmetod. Hen sa att ”den yngre skolan” som är mer att ta hand om folk är ett annat sätt 
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att jobba och hen sysslade med att ”driva affären framåt”.  Detta för att det ska återfinnas en 
lönsamhet av varje utbildningsförslag och del av kompetensutbildningar ska då kunna 
motiveras genom att knyta dem till affärsverksamheten. Enligt Dalin (1997) använder företag 
sig av kompetensutveckling på olika sätt beroende på vad företagets behov är och vilka mål 
som eftersträvas. Utifrån denna informant går det att förstå att företaget använder sig av 
kompetensutveckling ur ett företagsmässigt perspektiv och för att uppnå verksamhetsmålen 
som är satta för det året eller till och med för flera år framåt.  
 
En annan informant främjade utveckling genom att göra sig hörd och sedd av de anställda. 
Att erbjuda utbildningar till sin personal var även det ett steg. Genom att vägleda och stötta 
personalen och ge dem chansen att ta sig an andra och större projekt än vad man har varit van 
vid, försökte man få personalen att känna inslag av utveckling inom vardagen. Dalin (1997) 
skriver även att det är av stor vikt att man som anställd får varierande och utmanande 
arbetsuppgifter. Detta kan vara som informanten här förklarar, att ge större, ovana projekt, 
något som medarbetarna inte har som vardagliga arbetsuppgifter.  
 
En informant som innehade en väldigt hög position på sin avdelning nämnde att de hade en 
individuell utvecklingsplan för sin personal. Denna plan skulle utgå ifrån verksamhetens 
behov, gruppens behov samt vilka viljor som fanns inom gruppen. Dessa behov kartlades via 
medarbetarsamtal och då formade man en överenskommelse med sin närmsta chef utefter vad 
man hade gjort under det senaste året. Därefter sattes ett mål upp för personen och tjänsten. 
Dessa samtal sker en gång per år och man har uppföljningssamtal med chefen under året för 
att se hur utvecklingen går.  Dalin (1997) skriver att det är viktigt med regelbundna 
återkopplingar, att det leder till en god lärmiljö och ökad kunskap.  
 
Samma informant sa även att det är bra när personalen kommer med egna förslag till 
utbildningar men ibland kräver arbetet de har att man måste besitta en viss kompetens för att 
fullgöra uppdraget på ett gott sätt. Detta kräver då, antingen nyrekrytering om kunskapen 
fattas eller utbildning av befintlig personal. Informanten uttryckte att det var lätt att få folk att 
utbilda sig. Man använde sig även av utvecklingsdagar, planingsdagar och diverse projekt för 
att främja utvecklingen. Detta sa även en informant som delade arbetsplats med föregående 
informant. Hen sa att man ska “kopiera med stolthet”, vilket man gjorde via studiebesök 
mellan avdelningar och andra kommuner. 
 
En viktig punkt som Dalin (1997) förklarar med koppling till kompetenshantering och 
kompetensutveckling är att man ska ha en översikt över kompetensen som företaget besitter i 
form av medarbetarnas kunskap. Det är väsentligt att kunna ha en kompetensbas som man lätt 
kan överblicka och se vilka som kan vad och vilka som bör få utbildning inom ett visst 
område. En av informanterna poängterade att utveckling har mycket med samsyn att göra, att 
ge utrymme för att personalen ska kunna utvecklas. Man använde sig på en av informanternas 
avdelningar av utveckling genom kommunikation mellan kolleger. Att ”kunna gå in och bolla 
med kollegor eller nätverk…” samt även kommunikation med andra kommuner. Här kan man 
igen se att imitation, reproduktion, även känt som benchmarking kan vara ett sätt att lära sig 
på. Genom att man tittar på andra kommuner som har gjort något på ett bra sätt, eller också 
dåligt, kan man lära sig hur man ska, eller inte ska gå tillväga för att lösa liknande problem 
(Kock, 2010). 
 
En av informanterna med övergripande roll inom HR-strategi för Solrosen Kommun påstod 
att man ska främja utveckling genom att ge rätt utmaningar, att man inte ska bli 
understimulerad genom att få utmaningar som gör att man inte behöver anstränga sig. Det var 
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även viktigt att utmaningarna inte var av en så avancerad eller svår karaktär att personen blir 
förlamad, ”det får liksom inte bli too much” säger informanten. Hen uttryckte också att man 
från organisationens håll inte ville att de olika arbetsplatserna skulle hålla på sin kompetens 
utan att man skulle låta människor växa och kunna gå vidare. 
 
Detta kan kopplas till det Dalin (1997) skriver om, att det är viktigt att ha utmaningar för att 
skapa god kompetensutveckling och lärande, med tydliga utmaningar. Informanterna säger, 
precis som Dalin (1997) skriver, att man växer och lär sig med utmaningarna ifall de inte är 
otydliga eller för mycket. Variation i arbetsuppgifter är även något som Dalin (1997) tar upp 
för att främja lärande. Att låta människor växa och gå vidare genom att låta arbetskraften röra 
sig inom organisation och att inte hålla på kompetensen är något som ger bredare och mer 
varierande arbetsuppgifter som leder till lärande. 
 
Över lag kan man se att man inom organisationen sysslar med kompetensutveckling antingen 
via delande av kunskap mellan kollegor, via studiebesök och kurser som ges av 
organisationen. Via reflektion och återkoppling sker ett lärande och ett utvecklande av 
kunskapen och kompetensen inom organisationen. Ser man till vad en av informanterna säger 
om hur man ska kompetensutveckla, alltså efter vad företaget vill och inte efter individens 
begäran stämmer detta väl överens med den hårda skolan inom HRM, något som en 
informant även uttryckte. Det går också att se kopplingar mellan motivationsteorier som ska 
främja trivsel och kompetensutveckling. Det i form av ansvar, avancemang och kunskap som 
då ska vara motivationsfaktorer som ska leda till trivsel (Ahl, 2004; Herzberg m.fl., 1993). 
 
Kompetenshantering 
Vid frågan på hur man tar tillvara på eller utöka kompetensen som finns på den nuvarande 
arbetsplatsen skiljde sig svaren något mellan informanterna. Två av informanterna berättade 
att de hade kartlagt kompetensen på arbetsplatsen med hjälp av ett verktyg de kallade för 
kompetensrosen, som gick ut på att personalen fick fylla i de kompetenser de hade och sen 
gradera dem. Detta gav då insikt över kompetensen hos individen och ur ett 
helhetsperspektiv. De använde sig av målsamtal och medarbetarsamtal samt att man hade en 
öppen dialog mellan avdelningar och mellan chefer och personal. Att personalen själva skulle 
bidra med sina förslag och att cheferna inte skulle jaga dem var viktigt. En av de 
informanterna som använde kompetensrosen sa dock att det ibland kan hända att man missar 
kompetenser som personalen besitter och att fel person på fel plats tyvärr kan ske ibland. En 
informant sa även att rekrytering ibland är ett sätt att utöka kompetensen på avdelningen och 
då är det viktigt att man har koll på den kompetensen som avdelningen redan besitter så man 
kan fylla ett tomrum i kompetensgapet.  
 
En annan informant sa att de hade köpt in kartläggning av kompetens, som fungerade på det 
viset att vissa grundkompetenser krävdes för vissa positioner. Man tog då fram vilka dessa 
var efter vilken position det var och efter detta utbildade man då personal. Detta har man 
använt på vissa delar och positioner men inte överallt inom organisationen då det är väldigt 
dyrt. En informant sa att de inte hade någon kompetenskartläggning, utan man försökte få 
översikt genom dialog med personalen, att på så sett se vart kompetensen finns. Dialogen 
bestod av “höra i korridorerna”, medarbetarsamtal och att personalen själva fick komma med 
förslag.  
 
En informant som hade en översyn över kommunen informerade att det just nu inte finns 
någon form av kompetensbas eller en kartläggning över den kompetens som organisationen 
besitter just nu. Däremot finns det översikter av kompetensen på vissa delar av de 
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kommunala organisationerna. Hen informerade att det nuvarande systemet skulle med hjälp 
av medarbetarsamtal se över vem som var rätt för vad men att det kanske inte alltid fungerar 
så. Ibland finns det alltså inte möjlighet att använda sig av en kompentensbas, eller en sorts 
översikt av kompetenser men att den inte täcker hela organisationen. Detta kan då leda till att 
företaget tappar kompetenser eller också att de som är i behov av att kompetensutvecklas inte 
får möjlighet till det.  
 
Dalin (1997) förklarar att det är viktigt med en organiserad, systematisk och uppdaterad 
kompetensbas, framförallt i större organisationer. I större organisationer kan det vara svårt att 
hålla koll på alla medarbetare och därmed kan en eller flera medarbetares kompetenser falla 
mellan stolarna och organisationen kan förlora viktig kompetens. Genom en uppdaterad 
komptensbas som täcker hela organisationen kan alla kompetenser användas till det yttersta. 
Kompetensen kan kartläggas på flera sätt, bland annat genom samtal, öppen dialog med flera, 
som de två informanterna berättar om.  
 
Över lag kan man se inom organisationen att man hanterar kompetens olika, beroende på vart 
man jobbar. Kompetensrosen och kompetenskartläggningen är två olika medel att mäta 
kompetensen, med samma ändamål, att se vilken kunskap som behövs och utveckla eller 
rekrytera efter det behov som finns inom organisationen.  
 

6.2.2 Ur medarbetarperspektiv 
Lärande 
På frågan hur man främjar lärande på informanternas arbetsplatser upplevde båda 
informanterna att det låg mycket ansvar på den egna individen om man ville utvecklas eller 
gå på utbildningar, men att det även fanns ett stöd uppifrån. En informant nämnde att det 
finns en utvecklingsplan som de går efter och att man kan välja bland många kurser man kan 
gå på. En informant nämnde även att de har två utbildningsdagar om året.  
 
Här går det att se att sättet de arbetar med lärande på arbetsplatserna som har studerats går att 
koppla till lärteorier, bland annat i form av erfarenhetsbaserat lärande som finns i de 
medierade sekundära erfarenheter de får när de går på kurs. Även som Hansson (1997) 
skriver att lärandet sker via utbildningar som ska bygga erfarenheter. Dessa ska då enligt 
Hansson (1997) ske via strukturerade former så som de två utbildningsdagarna som en 
informant pratade om.  
 
Vid frågan om hur man hanterar misstag uttryckte en av informanterna att man hade det 
väldigt högt i tak och att man kunde skoja med varandra när misstag skedde. Men att om det 
skedde något allvarligare tittar man på problemet tillsammans och diskuterar det med berörda 
människor. Informanten upplevde att de var duktiga på att dela med sig av den kunskap som 
de besitter. Den andra informanten upplevde att de inte delade kunskap emellan varandra på 
särskilt hög nivå då hen upplevde att det inte fanns någon rutin för detta. Man kunde bolla 
med varandra när det blivit misstag men hen upplevde även att de behövde bli bättre på att ge 
positiv feedback. 
 
En av informanterna underströk att när man lärde sig nya saker eller nya rutiner var det 
viktigt att det inte skulle påverka ens vanliga arbetsuppgifter. Också att man vid nya 
situationer diskuterade med kollegor vid avdelningarna men att det kunde göras bättre. En 
informant menade att hen sökte stöd hos sina kollegor och att de ibland kunde samlas 
någonstans och diskutera igenom saken. Man sysslade mycket med återkoppling och hen 
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ansåg att det fungerade bra och att man lärde sig av detta. Båda informanterna ansåg att dem 
lärde sig i sitt yrke. 
 
När man begår ett misstag som är viktigt att kunna begå, enligt Dalin (1997) eller stöter på en 
ny erfarenhet så uppstår sådant lärande som Kolb (1984) beskriver. Man kan se på ledar- och 
HR-nivån nivå precis som på medarbetarnivån att man hanterar nya situationer och misstag 
med hjälp av återkoppling. På ledar- och HR-nivån uttryckte en av informanterna att det var 
viktigt att kunna dela misstag med varandra och det kan man se på informanterna att det är 
högt i tak och detta leder till att man även delar kunskap. Ser man på den andra informantens 
uttalande att hen upplevde ett lågt delande av kunskap, ser man att samma informant även 
ansåg att man kunde göra ett bättre jobb med att dela med sig av feedback och kunskap 
mellan avdelningarna. Informanten uttryckte att hen lärde sig mycket av sina kollegor. Här 
visar det då på delande av kunskaper genom sekundära erfarenheter.  
 
Kompetensutveckling 
På frågan om informanterna kände att deras kunskap utvecklades i arbetet svarade 
informanterna med lite olika svar. En av informanterna var tveksam, hens kunskap 
utvecklades både ”ja… och nej…”. Informanten tillskrev detta till den nuvarande positionen 
hen hade och uttryckte att hen hade nått toppen av sin nuvarande position. Informanten 
upplevde att det inte fanns mycket kvar att lära sig inom just sin position. Det fanns dock 
fortfarande utrymme till förbättring och utveckling på det personliga planet. Genom den 
erfarenhet informanten samlat på sig, sa hen att uppgifterna gick lätt att lösa men att 
yrkespositionen gjorde denne lite låst i utvecklingen. Denna informant förklarar att det finns 
en vilja och förmåga att lära sig men att det inte finns tillfälle.  
 
Enligt Kock (2010) måste alla tre finnas för att kompetensutveckling ska kunna ske. 
Informanten besitter redan en stor del erfarenhet. Hansson (1997) skriver att för att öka ens 
erfarenhet och därmed också ens kompetens måste man erfara något nytt, ställas inför nya 
situationer. Informantens låsta position påverkar även då det som Dalin (1997) skriver om att 
ha varierande uppgifter och nya utmaningar är viktiga för en god läromiljö. 
 
Den andra informanten menade att hens kunskap absolut utvecklades, detta tillskrevs mycket 
till arbetet som utfördes med hens kollegor. Det faktum att man även kontaktade och 
samarbetade med andra kommuner för att dra nytta av varandras kunskap gjorde att hens 
kunskap utvecklades på det viset istället för att gå på utbildningar i form av kurser. Det var 
viktigt med omvärldsbevakning och att det fanns god kommunikation för ett delande av 
kunskap. Informanten upplevde att det fanns ett gott utrymme till att omvärldsbevaka och 
inhämta kunskap inom sitt sakområde. Här beskrivs det hur kompetensen kan utvecklas 
genom imitation och reproduktion som Kock (2010) skriver om. Det är viktigt att man tar del 
av varandras kunskap, delar med sig av sina erfarenheter och lär sig av andras framgångar 
men även av misslyckanden.  
 
Båda informanterna upplevde att det fanns och gavs utrymme för utveckling på arbetsplatsen. 
En av informanterna sa att de åkte på affärsdagar två dagar per år för att prata ihop sig med 
sin avdelning och bygga upp en affärsplan för hur det nästkommande år ska se ut. Att de 
själva då formade sin utbildning. Hen sa även att chefen var en drivande faktor bakom 
utveckling och utbildning. Den andra informanten upplevde att det absolut fanns ett intresse 
från ledningen att personalen skulle utvecklas. Hen uppgav att man kunde gå ledarkurser och 
att det fanns ett utbud som inte alltid var kopplat till arbetet. Det fanns även möjlighet till 
utveckling på det personliga planet. Det kan vara ett sätt för företaget att organisera och 
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påverka kompetensen på ett företag genom att samla medarbetarna och utifrån deras 
önskemål, tillsammans lägga upp det kommande året ges det frihet i bland annat 
arbetsuppgifter och i mål. Detta är som Dalin (1997) skriver om, att det är viktigt både 
gemenskapen på ett företag, att genom gemenskap blir resultaten och arbetsmiljön bättre.  
 
I denna fråga kan man se att det som de på ledar- och HR-positioner säger om 
utvecklingsmöjligheter genomsyrar organisationen och syns även på medarbetarnivå. Att 
personalen på organisationen ska få möjlighet att utvecklas och gå på utbildningar som 
informanterna sa på den ledar- och HR-nivån, kan man se att det finns möjlighet och tillfälle 
till att göra det. Det finns en koppling mellan sättet man arbetar med att främja lärande och 
det sättet man ger chans till utveckling av personal. Man utvecklar sin personal genom att de 
får lära sig. Detta sker antingen via medierade sekundära erfarenheter som man kan återfinna 
i Kolbs lärocykel (Jarvis, m.fl., 2005) inom erfarenhetsbaserat lärande. Detta sorts lärande 
återfinns i lärodagarna, ledarkurser och utbildningar. Att erbjuda dessa utbildningar för att 
deras personal ska lära sig är i linje med det som Kock (2010) skriver om 
kompetensutveckling att det är individuella lärprocesser som leder till en förändring av 
individens kompetens.  
 
Överlag på medarbetarnivån kan man se att det finns ett lärande, genom kommunikation, 
delande av kunskap och genom sekundära erfarenheter via utbildningar och kurser. 
Kompetensen utvecklas tillsammans och även enskilt, och all kompetens är av vikt för 
företaget.  
 

7 Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att presentera en metoddiskussion samt diskutera resultat och 
analys, hur väl teorierna har stämt överens med vårt resultat och vad som har påverkat detta.  
 

7.1 Metod  
Vi har använt oss av intervjuer av kvalitativ art då det vi har velat undersöka har varit för 
ingående och extensivt för att ta reda på via andra metoder, så som enkäter eller andra 
undersökningsmetoder av den kvantitativa arten. Intervjuer gav oss istället möjligheten att 
ställa djupare och mer känsliga frågor än vad som hade varit möjligt vid en 
undersökningsmetod av kvantitativ art. Den semi-strukturerade intervjumetoden har även gett 
oss utrymme för att vara flexibla och öppna vid intervjutillfällena. Vi har inte varit låsta vid 
intervjufrågorna i intervjuguiderna som utformades utan kunde agera utifrån situationen i 
fråga.  
 
Vi valde att intervjua flera personer inom Solrosen Kommuns organisation, och inte enbart 
från ett företag eller en avdelning. Detta gjordes framförallt för att kunna se om det som 
kommunledningen presenterade rörde sig nedåt i lederna och utöver hela organisationen. Det 
var även för att få en variation av människor som kunde vara representativa för hela 
organisationen. I metodavsnittet har vi presenterat de sju intervjupersonerna, inom vilka 
positioner de har, hur mycket deras roll präglas av HR-arbete och även om de har jobbat på 
deras nuvarande position i mer eller mindre än fem år. Detta valde vi att presentera för att låta 
utomstående som läser vår uppsats få en sådan klar bild som möjligt av vilka som har 
medverkat, utan att riskera deras anonymitet. I uppsatsen har vi har återgett hur länge 
informanterna har arbetat inom Solrosen Kommun och att dessa skiljer sig vilket kan ha en 
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inverkan på deras uppfattningar av hur de ser på deras arbete överlag. Vi valde att presentera 
tidslängden av informanternas arbete inom Solrosen Kommun till längre eller kortare än fem 
år då vi personligen anser att fem år är en bra gräns, för då bör man vara tillräckligt 
involverad i organisationen. Då bör man ha fått grepp på företagets policyers och arbetssätt. 
Vi använde även fem år som gräns för att kunna behålla anonymiteten hos de medverkande.  
 
Till denna studie fick vi tillfälle att intervjua sju personer inom Solrosen Kommun. Detta 
antal intervjupersoner kände vi var av rätt storlek för den studie vi ämnade göra. Vid sjunde 
intervjun kände vi en mättnadspunkt av information, fler intervjuer skulle antagligen inte 
tillföra ny information till vår studie i och med hur den är utformad. Dock med 
generaliserbarheten i åtanke skulle det ha varit bra med flera intervjupersoner på 
medarbetarnivå. Då vi endast intervjuade två stycken på medarbetarnivå kan det vara svårt att 
se om det vi undersökt har genomsyrat hela organisationen. Deras åsikter och synpunkter 
kanske verkar mindre substantiella i resultat- och analysdelen på grund av att medarbetarna är 
färre än de på ledar- och HR-nivå. Trots det anser vi att vi har hittat tillräckligt tydliga 
kopplingar mellan ledar- och HR-nivån och medarbetarnivån.  
 
Det som vi anser vara viktigt att ha i åtanke vid läsandet av denna studie är att valet av 
medverkande har bestämts tillsammans med en kontaktperson och en av våra informanter på 
Solrosen Kommun. Personen hjälpte oss välja vilka avdelningar som skulle undersökas. Vi 
vill uppmärksamma att det i sin tur kan påverka reliabiliteten och validiteten på studien. Detta 
i och med att vi inte vet om valet av medverkande har varit riktat och påverkat av den första 
personens beslut om vilka som ska medverka. Vi har dock inte upplevt att så är fallet och har 
ingen anledning att tro att studien har blivit riktad.  
 
I och med att vi turades om att hålla intervjuerna vill vi även här uppmärksamma att 
validiteten och reliabiliteten kan ha påverkats eftersom det inte har funnits en konsekvens i 
intervjuarrollen. Däremot har vi i sådan stor utsträckning som möjligt följt intervjuguiderna. 
Om den personen som inte höll i intervjuerna märkte att det var en fråga som saknades, 
hjälpte denna att ställa frågor vid intervjutillfället. Därmed försökte vi att hålla samma 
förutsättningar för alla intervjudeltagare och tror inte att det har påverkat informanternas svar 
vid intervjutillfällena.  
 
Det har varit viktigt för oss att hålla en hög grad av anonymitet för de som har medverkat i 
vår studie. I och med att urvalet har skett med hjälp av en person, som har valt vilka chefer 
och ledare som ska medverka och att dessa ledare i sin tur har valt vilka medarbetare som ska 
medverka, förstår vi att anonymiteten bland informanterna kan vara låg. De som har 
medverkat i studien vet i stort sett vilka andra det är som har medverkat i studien och känner 
till vilka varandra är. På grund av detta har vi valt i resultat- och analysdelen att inte 
återberätta vilken av informanterna har sagt vad, trots att deras namn och andra kännetecken 
är dolda. Vi har använt oss enbart av ord som hen, informanten, de eller man, för att öka 
anonymiteten bland de medverkande.  
 

7.2 Resultat och Analys  
Syftet med studien har varit att med hjälp av verktyg som kompetenshantering, 
kompetensutveckling och trivsel med motivation som grund, se hur det används för att 
behålla personal. Under uppsatsens resultat-och analysavsnitt har vi presenterat hur Solrosen 
Kommun använder sig av verktygen. Till de medverkande i studien har vi även ställt frågan 
vad som skulle få dem att lämna eller stanna på deras nuvarande jobb, detta för att se om det 
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finns en koppling mellan kompetensutveckling, trivsel och om man vill stanna på sitt arbete.  
 
I uppsatsen har vi använt oss av Wallgrens (2011) tes att motivation ska leda till arbetstrivsel. 
Detta har gjorts för att se om man arbetar för trivsel på organisationen och vi har även valt att 
undersöka om det finns olika motivationsfaktorer. Det går tydligt att utläsa från resultatet och 
analysen att det finns en stark koppling till vad informanterna har uttryckt om vad som får 
dem att trivas och de teoretiska utgångspunkter man har utgått ifrån om motivation. Man ser 
att informanterna på ledar- och HR-nivån själva definierar trivsel efter olika 
motivationsfaktorer och att man använder dessa för att bygga trivsel bland arbetsplatsen. 
Detta är något som faktiskt återkommer på medarbetarnivån, vilket vi tycker visar att 
motivation och arbetstrivsel går att kopplas samman och att man på Solrosen Kommun 
använder sig av motivationsfaktorer såsom inflytande, stöd, chans till utveckling bland annat. 
Detta för att bygga arbetstrivsel bland sina anställda.  
 
Vi anser dock att dessa motivationsfaktorer till arbetstrivsel spelar störst roll för människor 
som är motiverade av det de gör. Hade man till exempel gjort undersökningen på människor 
som inte var motiverade av sitt arbete tror vi att, exempelvis lön, hade spelat större roll. Detta 
tillskriver vi att alla informanter vi har intervjuat har trivts med sitt jobb och har haft ett 
genuint intresse antingen för sitt yrke och/eller vikten av att få utveckla och utbilda sig själv. 
Det har även framkommit att det kollegiala är viktigt för arbetstrivsel, något som täcks i 
hygienfaktorer och motivationsfaktorerna. Men vi anser att det är ett svårt verktyg att 
använda för att skapa arbetstrivsel. För hur man kommer överens med sina kollegor är väldigt 
personligt, det går att påverka via rekryteringar, genom att rekrytera någon som medarbetarna 
uppskattar. Som en informant säger rekryterade man för mångfald. Om man gjorde detta för 
att skapa trivsel framkommer inte men det var viktigt för en bra arbetsplats enligt 
informanten, vilket vi håller med om.  
 
Det har framkommit att lärandet och chansen till utveckling var starkt kopplat till 
arbetstrivsel. Just lärandet anser vi har varit väldigt svårt att bedöma hur det skedde, eftersom 
informanterna inte delar samma arbetsuppgifter eller samma vardag skiljer det sig då också 
hur de lär sig. Vi valde att använda oss av erfarenhetsbaserat lärande då det fokuserar kraftigt 
på återkoppling och reflektion samt att det är en väldigt bred lärteori. Ser vi på den högre 
nivån, ledar- och HR-nivån, arbetade man mycket med återkoppling och reflektion, i 
synnerhet vid nya situationer och misstag. Detta anser vi vara kritiska ögonblick när man lär 
sig för det är då man kan inkorporera ny kunskap genom erfarenheter som erfarenhetsbaserat 
lärande som Kolb (1984) om. Det framgår, vid dessa kritiska ögonblick, att man i grupp ofta 
söker lösningar och lär tillsammans. Dock var inte det fallet för alla, det var inget som 
framkom att man jobbade aktivt för att detta skulle ske från vad informanterna på ledar- och 
HR-nivån sa. En av informanterna sa att hen inte kände att de delade kunskap och positiv 
feedback så väl. Detta är då ett tydligt hinder för lärande, men eftersom man inte kan tvinga 
personer att dela eller prata med varandra är detta något vi anser bara kan uppmuntras via 
goda exempel från chef och ledare. Men precis som med svårigheterna att skapa arbetstrivsel 
med hjälp av relationerna mellan kollegor är det svårt att skapa en delande kultur. En god 
lärmiljö som kan skapa lärande förutsätter att man ska kunna göra misstag och ha tydliga, 
varierande uppgifter. En god lärmiljö återfinner vi bland alla informanterna förutom personen 
på medarbetarnivån som ansåg sig vara låst i sin position.  
 
Vi har förstått genom intervjuerna med informanterna på ledar- och HR-nivå att det är av stor 
vikt att ha en kartläggning av medarbetarnas kompetenser på företaget. Med hjälp av en 
kompetensbas kan man snabbare och mer effektivt utnyttja företagets resurser och vara 
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flexibla på marknaden. En kompetensbas kan vara viktigt för flera delar av HR-avdelningen 
och för chefernas jobb. Den kan hjälpa med allt från kompetensutveckling av personal till 
rekrytering av ny personal. Som en informant har berättat kan den jämna ut kompetensgapet 
som kan finnas på ett företag och i avdelningar, genom att man känner till vilka delar av 
kompetensen behöver utvecklas och också vart och vilka behöver kompetensutvecklas.  
Resultaten av denna uppsats visar att det har i stor utsträckning lagts mycket tid och energi på 
att kartlägga en kompetens bas, antingen genom att utveckla själv eller genom tillköpta 
tjänster. Man verkar ha som inställning att en kartlagd kompetensbas kommer att vara till 
nytta för medarbetarna och företaget. I de fall då det inte funnits en kompetensbas har man 
ändå försökt att i så stor utsträckning som möjligt, genom samtal eller “rykten” på 
arbetsplatsen, maximera personalens kompetenser. Dock som en informant har sagt, är en 
kompetensbas inte alltid helt fungerande. Ibland kan kompetenser “tappas bort” och i värsta 
fall kan det leda till negativa konsekvenser för företaget.  
 
Solrosen Kommun har, utifrån de informanter vi intervjuat, en väldigt hög grad av 
kompetensutveckling, i olika former, utbildningar och kurser, benchmarking, kommunikation 
och delande av kunskap. En informant menar att man alltid kan utöka och förbättra 
kompetensutvecklingen, att man aldrig är klar i sin utveckling. De båda informanterna i 
medarbetarperspektivet har uttryckt att de har goda möjligheter till utveckling och att de blir 
uppmanande till att gå på de utbildningstillfällen som erbjuds eller också leta upp kurser som 
de själva är intresserade av att gå på. Här har vi då hittat en koppling mellan de strategier och 
metoder som personer inom ledar- och HR-roller har förespråkat.  
 
Ser man överlag på Solrosen Kommun som organisation är det svårt att se om det är en 
organisation som präglas av mjuk eller hård HRM. Vi har sett tecken från båda sidorna, dels 
att man satsar på utbildning för personalens bästa och även att den ska vara anpassad efter 
företagets bästa. Eftersom Solrosen Kommun är en stor organisation med många olika små 
företag inom ett stort företag så går det inte att säga om Solrosen Kommun använder hård 
eller mjuk HRM, snarare kan vi säga att båda används.  
 

8 Slutsats  

Vi anser att det finns en koppling mellan både Herzbergs två-faktorteori, med 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer samt till teorin om inre och yttre motivationer till 
kompetensutveckling. Många av informanterna vi intervjuade berättade att utveckling och 
utbildning var en motivationsfaktor för dem att stanna på jobbet och att det fanns en nära 
koppling mellan motivationsfaktorerna och vad de ansåg att begreppet trivsel var. Detta visar 
att motivationsfaktorer som avancemang, möjlighet att växa och utmaningar inom yrket, går 
att se om delar av kompetensutveckling. Därför vill vi understryka att kompetensutveckling 
kan ses som en motivationsfaktor som kan bygga arbetstrivsel och göra att man hellre vill 
stanna på det yrke man har istället för att leta efter en nyanställning. Det kan påvisas från 
våra resultat från ledar- och HR-nivån inom Solrosen Kommun. På medarbetarnivån 
återfinner vi att det är viktigt med kompetensutveckling och arbetstrivsel men som vi har 
tolkat det skulle kompetensutveckling inte påverka deras inställning till att stanna inom deras 
yrke. Vi har förstått att det finns ett samband mellan de tre begreppen vi har valt att 
undersöka i vår studie; motivation, lärande och kompetensutveckling. Begreppen stöter man 
oftast inte på ensamma, utan de går in i varandra och det ena leder ofta till de andra. Utifrån 
de som har medverkat i vår studie har vi förstått att det generellt sett är god stämning för 
lärande och utveckling inom de verksamheter vi har undersökt inom Solrosen Kommun. De 
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anställda uppmuntras till att utvecklas både på det personliga planet men också ur ett 
företagsmässigt perspektiv.  
 

9 Framtida forskning 

För att avsluta vår uppsats vill vi nämna hur det skulle vara intressant att gå vidare med vårt 
undersökta område och vad framtida forskning skulle kunna bidra med inom området.  
 
Vi anser att det skulle vara av intresse att göra en liknande studie med informanter från fler 
arbetsplatser som tillhör Solrosen Kommun. Detta för att ge en bredare bild över hur man 
hanterar dessa verktyg över hela organisationen och inte bara från det urval som vi har 
undersökt. Vi tycker även att det skulle vara intressant att göra en utvärdering av hur man 
med hjälp av kompetenshantering inom Solrosen Kommun skulle bidra till sättet man 
kompetensutvecklar personalen och om det skulle bidra till ökad trivsel. En jämförande 
studie mellan olika kommuner skulle även vara intressant att utföra i syfte att se vilka verktyg 
som fungerar bäst för kompetensutveckling och vad som leder till lyckad trivsel på 
arbetsplatsen och motivation till arbetet.  
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11 Bilagor 

 

11.1 Bilaga 1: Intervjuguide 1    
	  

Intervjuguide 1 
 

1. Uppvärmningsfrågor 
Vilken position har du inom kommunen? 
Hur länge har du arbetat inom kommunen med en HR-roll? 
Hur har din karriär inom kommunen sett ut? 
 
2. Inledningsfrågor 
(Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?) 
Känner du att du har inflytande i din arbetsmiljö, att du kan påverka? På vilket sätt? 
Upplever du att du får mycket stöd på din arbetsplats? 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en god arbetsmiljö? 
Hur arbetar du för att främja lärande på din arbetsplats eller inom kommunen? 
Hur ser kommunikationen ut inom kommunens olika organisationer? 
 
3. Fördjupningsfrågor 
Vad är trivsel för dig? 
Vad kan man göra för att få personalen att trivas? 
Hur arbetar kommunen för att främja utveckling av personal inom sina organisationer? 
Hur sammanställer/organiserar man personalens kompetens? 
Hur tar man tillvara på/utökar personalens kompetens? 
Känner du att din kunskap utvecklas i arbetet? 
Vad motiverar dig att gå till jobbet? /Arbeta kvar hos kommunen? 
Hur hanterar man och korrigerar misstag inom organisationen? 
Hur stor frihet ger ni medarbetarna i val av arbetsuppgifter? 
 
4. Avslutande frågor 
Hur hanterar och reflekterar du över nya situationer i ditt yrkesliv? 
Känner du att du lär dig inom ditt yrke? 
Är det “stor rullans” på personal inom kommunen? Hur länge jobbar man i snitt? 
Vad använder man för metoder för att locka och behålla personal? 
Vad får dig att stanna på ditt jobb? 
Vad skulle kunna få dig att lämna ditt jobb? 
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11.2 Bilaga 2: Intervjuguide 2  
	  

Intervjuguide 2 
 

Uppvärmningsfrågor 
Vilken position har du på kommunen?   
Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 
Hur har din karriär sett ut innan din nuvarande position? 
 
Inledningsfrågor 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Känner du att du har inflytande i din arbetsmiljö, att du kan påverka? På vilket sätt? 
Upplever du att du får mycket stöd på din arbetsplats? 
Upplever du att du ger stöd i egenskap av din position? 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en god arbetsmiljö? 
Hur arbetar du för att främja lärande på din arbetsplats? 
 
Fördjupningsfrågor 
Vad är trivsel för dig? 
Vad kan man göra för att få personalen att trivas? 
Hur arbetar du för att främja utveckling av personal inom din organisation? 
Känner du att din kunskap utvecklas i arbetet? 
Hur tar ni tillvara på/utökar personalens kompetens? 
Hur motiverar ni personal till lärande och utveckling? 
Vad motiverar dig inom ditt yrkesliv? 
Hur hanterar man och korrigerar man misstag inom organisationen? 
Hur stor frihet får man i val av arbetsuppgifter? (dig själv och medarbetare) 
 
Avslutande frågor 
Hur hanterar du nya och reflekterar över nya situationer inom ditt yrke? 
Känner du att du lär dig på ditt jobb? 
Vad använder man för metoder för att locka och behålla personal? 
Vad får dig att stanna på ditt jobb? 
Vad skulle kunna få dig att lämna ditt jobb? 
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11.3 Bilaga 3: Intervjuguide 3  
	  

Intervjuguide 3 
 

Uppvärmningsfrågor 
Vilken position har du på kommunen?   
Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 
Hur har din karriär sett ut innan din nuvarande position? 
 
Inledningsfrågor 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Känner du att du har inflytande i din arbetsmiljö, att du kan påverka? På vilket sätt? 
Upplever du att du får mycket stöd på din arbetsplats? 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en god arbetsmiljö? 
Hur främjas lärande på din arbetsplats? 
 
Fördjupningsfrågor 
Vad är trivsel för dig? 
Vad kan man göra för att få personalen att trivas? 
Ges det möjlighet till utveckling av dig och dina kollegor inom din organisation? 
Känner du att din kunskap utvecklas i arbetet? 
Hur motiveras du till lärande och utveckling? 
Vad motiverar dig inom ditt yrkesliv? 
Hur hanterar man och hur korrigerar man misstag inom organisationen? 
Hur stor frihet får man i val av arbetsuppgifter? 
 
Avslutande frågor 
Hur hanterar du nya och hur reflekterar du över nya situationer inom ditt yrke? 
Känner du att du lär dig på ditt jobb? 
Vad får dig att stanna på ditt jobb? 
Vad skulle kunna få dig att lämna ditt jobb? 
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11.4 Bilaga 4: Missivbrev  
 
Till personalansvarig på Solrosen Kommun:  
 
Hej X, vi är två studenter från Uppsala Universitet, vi studerar Pedagogik C, inriktning 
arbetsliv och vuxna på personalvetarprogrammet. Vi talade tidigare idag med X, om 
eventuell hjälp med intervjuer till vår kandidatuppsats. Vi tänkte skriva om 
Kompetensutveckling och trivsel som verktyg för behållande av personal. Det vi vill göra är 
att undersöka vilka steg kommunen tar för att främja kompetensutveckling, delvis från en HR 
nivå, samt hur olika chefer hanterar kompetensutveckling. Vi vill även försöka kartlägga vad 
som gör att en medarbetare på kommunen trivs, hur detta främjas från ledar- och HR-nivå 
och hur det upplevs av medarbetarna och dess påverkan av viljan att stanna kvar på sin 
arbetsplats. 
 
Vi vill väldigt gärna utföra en intervju med dig som egenskap av din expertis inom 
kompetensutvecklings/försörjnings arbete. Sen är vår plan beroende på hur er struktur ser ut 
samt hur ert tidschema ser ut, att utföra intervjuer med ungefär tre stycken chefer inom 
kommunen, samt tre stycken medarbetare under dessa chefer. Vi är flexibla i vår 
tillvägagångssätt. Intervjuerna beräknar vi kommer ta ungefär 40-60 minuter per intervju och 
vi kommer att sträva för att göra intervjupersonerna så anonyma som möjligt. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Uppsala Universitet och man har rätt att avbryta studien om man så 
vill.  
 
Vill du nå oss finns vi antingen via mail på…[Här har personlig information tagits bort] 
Vi hoppas på ett framtida samarbete och hoppas du får en fortsatt trevlig dag. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Jessica Hellquist & David Gudmundsson 
 
	  


