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Sammanfattning 

Relationen mellan de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och deras intention att stanna på ett 

företag har studerats och även följande frågor besvarats i denna studie:   

 Vad vill anställda ha i form av kompetensutveckling?  

 Vilken uppfattning har de anställda av de anställda av företagets kompetensutvecklingsprocess? 

Studien har grundats på företagets intresse att undersöka hur kompetensutvecklingsinsatser påverkar 

personalomsättningen. Inledningsvis studerades tidigare genomförda medarbetarenkäter. Resultatet visar 

att kunskapsutbyte och kompetensutveckling inte varit tillfredsställande.  

För att undersöka detta har djupintervjuer med 10 nuvarande anställda och fem före detta medarbetare 

genomförts. Både kvalitativ och kvantitativ metod har använts i studien.  

Resultatet har visat att de anställda anser att kompetensutveckling är viktigt för intentionerna att stanna på 

företaget. De anställda har sagt att de vill ha mer tydlighet och struktur kring kompetensutveckling och att 

kompetensutvecklingsprocessen bör göras mer transparent.  

Företaget har en utmaning i att tydliggöra och öka transparensen i kompetensutvecklingsprocessen samt 

att starta en öppen dialog med medarbetarna för att fånga det reella behovet som finns på företaget och 

lyfta fram de utvecklingsmöjligheter som finns.   

 

  



 

 

Abstract 

The relationship between the employee’s opportunities for professional development activities and its 

impact on their intention to stay at a company has been studied. In addition following questions were 

answered:  

 What kind of professional development do employees expect?   

 How do employees currently find the companies development activities? Both qualitative and 

quantitative methods have been used in the study. 

 

The study has been based on the company's interest to explore how professional development activities 

affect staff turnover. Former employee surveys show that knowledge exchange and professional 

development have not been satisfactory. 

To investigate this, deep interviews with 10 current employees and five former employees were 

conducted. Both qualitative and quantitative methods have been used in this study.  

The result shows that employees believe that professional development activities are important for the 

intentions to stay at the company. They have said they want more clarity and transparence when it comes 

to the professional development process.  

The company has a challenge to clarify and enhance transparency to the professional development 

process and to start an open dialogue with employees to capture the present need at the company and 

highlight the available development opportunities. 
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1. Introduktion  

Sandeberg och Targama (1998) skriver att kompetensutveckling har i allt högre grad 

kommit att ses som avgörande för organisationers effektivitet och konkurrensförmåga. Idag 

sker kompetensutveckling på företag oftast slumpmässigt och då kan man inte förvänta sig att 

resultatet gynnar någon annan än eventuellt den person företaget skickat på exempelvis en 

kurs. Om ett företag vill tjäna på att satsa på kompetensutveckling måste satsningen vara 

genomtänkt, menar Kock (2010).  

En utredning gjord av Sif (2007) visar att kompetensutveckling har en direkt påverkan på 

kostnaderna för nyrekrytering och även Chen, Chang & Yeh (2003) skriver att kostnaderna 

för företag minskar om man arbetar med de anställdas kompetens- och karriärutveckling.  Det 

är alltså mer ekonomiskt att satsa på kompetensutveckling än att rekrytera ny personal. Att 

ständigt behöva rekrytera ny personal är dyrt och inlärningstiden kan vara lång dessutom 

måste många faktorer uppfyllas för att samarbetet ska bli lönsamt för båda parter. Att ha en 

hög omsättning av anställda är något som det undersökta företaget vill undvika. 

Företaget där studien har genomförts är verksamt inom IT-branschen och arbetar enligt 

Almegas IT-avtal. Som grund för studiens frågeställningar ligger diskussioner med personal-

chefen, som uttryckt en önskan om att utreda de undersökta frågorna, de tre senaste 

medarbetar-undersökningarna (2010, 2011, 2012) samt diskussion med VD.  I företagets 

arbetsmiljöplan ingår att följa upp resultatet av medarbetarundersökningarna främst för de 

punkter som avser stämning och trivsel på arbetsplatsen. Vidare utgör dessa grunden för vilka 

områden som ledningen bör fokusera på under det kommande verksamhetsåret.  

Personalomsättning för det undersökta företaget i SCB’s statistik under 2010 var 14,1 

procent enligt Håkan Sjöberg (personlig kommunikation, 2 maj 2012). Inom den näringsgren 

företaget har i Statistiska centralbyråns register var personalomsättningen samma år 10,0%.  

Snittet för landets samtliga näringsgrenar under denna period var 11,4% (se bilaga 3). 

Siffrorna för personalomsättningen på företaget är lägre om man räknar med att vissa 

medarbetare bytt tjänster inom samma koncern. För 2010 var enligt denna beräkning 

företagets totala personalomsättning 9 %. Tittar man enbart på chefernas rörlighet var den 

samma år 24 %. Under 2011 var personalomsättningen för företaget 8,8 % för den totala 

arbetsstyrkan, för chefer 0,7 %.  
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Att studera relationen mellan de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och deras 

intention att stanna på företaget kan hjälpa flera företag att skapa medvetenhet hos både 

ledning och anställda kring vilka typer av kompetensutvecklingsinsatser som är viktiga. Detta 

kan i sin tur leda till att den tysta kompetensen som alla medarbetare besitter med fördel 

sprids på ett mer strukturerat och formellt sätt.  

1.1. Medarbetarundersökningarna och kompetens 

I detta kapitel har frågor ur medarbetarundersökningarna 2010, 2011 och 2012 som är 

relevanta för studiens frågeställningar lyfts fram. Jämförelserna av samtliga frågor i dessa 

enkäter samt sammanfattat de som tas upp i detta kapitel finns att se i bilaga 4. Hur frågorna 

ställts och poängsätts beskrivs också i bilaga 4. 

Ur allmänna frågor runt kompetensutveckling ser man i bilaga 4, figur 1.1.2, att anställda 

saknar kunskapsutbyten mellan teamen och en kunskapsdelande kultur. Även om det blivit 

aningen bättre med åren finns här stor till mycket stor förbättringspotential enligt de anställda. 

Det egna teamets kunskaper skattas med liten förbättringspotential medan hjälp av närmaste 

chef med kompetensutveckling och kompetensutvecklingsprocessen har större potential. Vad 

som precis önskas för att öka nöjdheten med detta är något som diskuterats med de 

intervjuade i denna undersökning.  De anställda tycker att det finns en viss potential att 

förbättra trivseln på företaget.  

I medarbetarundersökningarnas frågor rörande kompetensutvecklingsprocessen på 

företaget (bilaga 4, figur 1.1.2) har man sett att de anställda främst önskar bättre möjligheter 

till en relevant fortbildning även om siffrorna förbättras något under åren. Det som förbättrats 

men ännu har viss förbättringspotential är möjligheterna till relevant fortbildning och 

utvecklande arbetsuppgifter. Det som står stadigt relativt oförändrade med samma poäng på 

viss potential är interna karriärmöjligheter och möjligheterna att själv kunna påverka 

fortbildningsprocessen. Skattningen på plan för den egna utvecklingen pendlar mellan liten 

till viss potential och väl fungerande utvecklingssamtal med chefen har haft liten potential 

men närmar sig viss förbättringspotential i den senaste enkäten.  

I figur 1.1.3 i bilaga 4 ser man att när det gäller uppfattningen om det egna teamets 

kompetens är man nöjdare trots att viss förbättringspotential ändå finns på samtliga punkter i 

denna kategori. Det som i nuläget poängsätts med höst poäng (figur 1.1.4, bilaga 4)  i denna 

klass är att man önskar att kunskaper borde delas bättre inom teamet. Samarbetet med 
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varandra ligger nära det gröna området, dit också ett professionellt agerande mot företagets 

kunder och kunskap om företagets produkter och tjänster sökt sig. Det som förvärrats från 

liten eller ingen potential till viss potential är konflikthanteringen och snabbheten och 

effektiviteten i arbetet. 

För att få en djupare förståelse för dessa synpunkter och poängsättningar av de anställda 

har vi genomfört de nämnda djupintervjuerna och på så sätt fått en bättre förståelse för vad de 

anställda önskar i form av kompetensutveckling och om detta skulle öka deras lojalitet mot 

företaget i form av mindre rörlighet hos personalen. 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att studera relationen mellan de anställdas möjligheter till 

kompetensutveckling och deras intention att stanna på företaget.  

Följande frågor ska besvaras av studien: 

 Hur ser relationen ut mellan de anställdas möjligheter till kompetensutveckling 

och deras intention att stanna på företaget? 

 Vad vill anställda ha i form av kompetensutveckling?  

 Vilken uppfattning har de anställda av företagets kompetensutvecklingsprocess? 

2. Teori  

2.1. Definition av kompetens 

Vad är egentligen kompetens och hur definieras den? Ordet kommer från latinets 

”Competo” som betyder att skapa någon form av resultat, vidare beskriver 

Nationalencyklopedin ordet som en kombination av kunnighet och skicklighet. Enligt 

Targama och Sandeberg (1998) är kompetens i en yrkesroll detsamma som hur den anställda 

förstår sin arbetsuppgift och det sammanhang där arbetet utförs i. Författarna menar vidare att 

detta ger mening åt erfarenheter, definierar vilka teoretiska och praktiska kunskaper den 

anställda tror sig bemästra och hur de ska utnyttjas. Hersey (1990) menar att förmåga och 

vilja tillsammans blir kompetens och Unionen rapport (refererad till i Sif, 2007) skriver att 

kompetens innebär en mix av kunskaper, färdigheter samt attityder. Detta behöver relateras 

till en verksamhet, situation eller en uppgift och uppstår tillsammans med den anställda och 

arbetet. En längre definition enligt Sif (2007) är ”den enskilde anställdas teoretiska och 
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praktiska kunskaper, arbetslivserfarenhet, sociala färdigheter samt viljan, förmågan och 

möjligheterna att omsätta dessa kunskaper i handling”. (s.18)  

Hansson (2003) menar att kollektiv kompetens kan beskrivas som interaktionen mellan 

människor, alltså hur dessa kommunicerar och samverkar samt vilken kompetens de skapar 

tillsammans. Ett exempel på detta, menar Hansson, är en grupp anställda som arbetat mot 

samma kund en längre tid och utvecklat ett effektivt arbetssätt att arbeta mot kunden. Om man 

då byter ut en person får gruppen till en början en lägre produktion men i längden kan den nya 

personen ta gruppen ännu längre. Hansson menar att det alltså finns en utvecklingspotential i 

den kollektiva kompetensen.  

Hansson (2003) menar att de som kallar viss kompetens för gut feeling och 

fingertoppskänsla gör det för att hindra andra från att lära sig samma sak, vilket grundar sig i 

att man vill behålla den makt man har genom denna kompetens.  

2.2. Kompetensutveckling som nyckel för kvalitet och lönsamhet 

Den ekonomiska påverkan av kvalitetsarbetet på lönsamheten har blivit bevisad av både 

forskning och andra erfarenheter (Sörqvist, 2004). Vidare menar författaren att det finns 

tydliga relationer mellan lönsamheten i ett företag och nivån av kvalitet, medan kostnaderna 

för kvalitetsbrister kan vara enorma.  

Sörqvist (2004) beskriver fyra effektiva strategier för att lyckas med kvalitetsarbete, varav 

en av dessa är utbildning. Författaren menar att ”kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 

innebär ofta stora förändringar, vilket kräver både ändrade attityder hos anställda och 

tillförande av ny kunskap” (s.28). Att utveckla de anställdas kompetens samt att influera deras 

attityder är två bakomliggande syften med att genomföra utbildningar, men det är viktigt att 

inse att den anställda måste ha en positiv inställning för att kunna utveckla sin kompetens. 

Hersey (1990) menar att ett kompetensutvecklande företag bör se till att de anställda får 

den kompetens de behöver och kan sköta sig själva. Vidare skriver han att de anställda är 

oumbärliga för en organisations framgång och att de är skillnaden mellan framgång och 

misslyckande för företaget.  

Nutidens framgångsfaktorer ser helt annorlunda ut än för bara några årtionden sedan menar 

Ljungberg och Larsson (2001). Författarna menar att för att klara konkurrensen bör man vara 

snabbare i allt man gör och att ständigt utveckla ny kompetens bidrar till denna snabbhet och 

flexibilitet. Vidare anser de att dagens uppgifter snabbt blir omoderna och att man måste 
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förnya sig kontinuerligt samt hålla hög kvalitet. Därför är skicklighet och förmåga 

ekonomiskt viktigare för företagen än positionen en anställd har. De menar att inom it-företag 

är det speciellt viktigt att upprätthålla en kompetenspool och fokusera nästan uteslutande på 

framtiden och att företag bör inse att man aldrig är färdig med kompetensutveckling om man 

vill fortsätta vara med i spelet.  

Enligt Sif (2007) är kostnaderna för en stor personalomsättning väldigt höga då 

inlärningstiden för nya anställda kan vara lång. Vidare framkommer det i rapporten att ett 

företag som är osäkert på om man satsar tillräckligt mycket på kompetensutveckling och 

trivsel kan jämföra siffrorna med de medel som företaget investerar i marknadsföring. Det är 

svårt att mäta nyttan av marknadsföringsinvesteringar, medan investeringar i kompetens-

utveckling skapar flexibilitet och ett produktivare företag. Avsaknad av kompetens kan 

dessutom vara väldigt kostsamt då det kan leda till förlorade marknadsandelar, försämrad 

konkurrenskraft och sämre resultat. 

Semler (2003)  berättar i sin bok Företaget Annorlunda om ett företag där man utgår ifrån 

att det inte finns dålig personal och att alla har möjlighet att lära sig det de önskar göra. 

Nyanställda jobbar alltid parallellt med seniora anställda och ska helst rotera på olika 

uppgifter under de första åren tills de hittat den plats de trivs bäst på. Behöver en anställd 

kompetensutveckling för nya uppgifter som de önskar göra ordnar man detta för att säkerställa 

att de anställda har passion för arbetet och att produktiviteten är hög. Omsättningen av 

personal på detta mycket lönsamma företag är under 1 %. 

2.3. Vikten av kompetensutveckling 

Sandeberg och Targama (1998) skriver att kompetensutveckling har i allt högre grad 

kommit att ses som avgörande för organisationers effektivitet och konkurrensförmåga. De 

menar att det ökade beroendet av mänsklig kompetens har medfört krav på nya och mer 

effektiva sätt att leda och styra kompetensutveckling i arbetslivet. Vidare skriver de att det 

kanske mest grundläggande problemet för alla former av kompetensutveckling är vad som 

utgör mänsklig kompetens i utförandet av ett visst arbete och hur den kan göras synlig. Utan 

en adekvat förståelse för vad som utgör kompetens är det omöjligt att bedriva en effektiv 

utveckling av människors kompetens och än svårare blir det att finna nya och mer effektiva 

sätt att leda och styra kompetensutveckling. 
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Om man ska kunna ha en transparent, stödjande och växande organisation behöver man 

fokusera på alla anställdas karriärer och kompetensutveckling menar French & Bell (1999). 

Även dessa författare menar att man bör vara öppen med vilka möjligheter som finns och inte 

finns inom företaget. Ju mer möjligheter som frigörs inom företaget desto mer energi frigörs 

som bidrar på ett positivt sätt till företagets utveckling.  De anställda trivs bättre med sina 

arbetsuppgifter, kontribuerar mer till företaget med bättre färdigheter och man vet bättre vilka 

kompetensbehov som finns. 

Fredrik W. Taylor var en av de första i modern tid som pekade ut synliggörandet av 

kompetens som ett ledningsproblem i den berömda boken The principles of scientific 

management (1911). Taylor menade att synliggörandet av kompetens i arbete är ett klassiskt 

ledningsproblem. Även om frågan om vad som utgör mänsklig kompetens och hur den kan 

göras synlig har fått mer utrymme under de senaste åren så är detta inget nytt 

ledningsproblem. Han riktade stark kritik mot den tidens företagsledning för att de lät 

anställda inom varje yrkesgrupp sköta sin egen kompetensutveckling. Inom varje yrkesgrupp 

utvecklades och överfördes kunskaper och färdigheter muntligt eller lärdes in mer eller 

mindre omedvetet genom personlig observation.  Taylor menade att överlåtelsen av 

kompetensutveckling till de anställda var den främsta orsaken till den ineffektivitet som rådde 

i många organisationer. På så vis blev den anställdes kompetens aldrig synliggjord för 

företagets ledning. Detta, menade Taylor, resulterade i att ledningen endast i begränsad 

omfattning kunde påverka organisationers effektivitet och att potentialen till 

effektivitetsförbättringar låg hos de anställda snarare än hos ledningen.   

Idag sker kompetensutvecklingen oftast slumpmässigt och då kan man inte förvänta sig att 

resultatet gynnar någon annan än eventuellt den person företaget skickat på exempelvis en 

kurs. Om ett företag vill tjäna på att satsa på kompetensutveckling måste satsningen vara 

genomtänkt, menar Kock (2010). Vidare menar han att långsiktighet och koppling till ett 

verkligt behov på arbetsplatsen är avgörande om man vill uppnå något resultat eller inte. De 

företag som har varit mest framgångsrika i fråga om konkurrenskraft är de som har satsat på 

företagets unika kapacitet att organisera, använda och utveckla sin personal.  

Axelsson (1996) menar att det är viktigt att man tillvaratar den kompetens man har enligt 

annars tappar man den då de anställda antingen glömmer bort den eller byter arbetsplats. 

Enligt Växtkraft Mål 3 för Sverige (1999, refererad i Berndt, 2007) krävs det att arbetsgivaren 

tillvaratar den nya kompetensen för att kompetensutveckling ska göra någon nytta (s.1).  
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Ljungberg och Larssons (2001) skriver att framtidens (nutidens) utmaning är hur man styr 

alternativt kontrollerar kompetens då den numera är basen för rikedom. De menar att den nya 

ekonomin på 2000-talet är kompetensbaserad jämfört med förra århundradets fokusering på 

bland annat företagets storlek och produktionsmängd. Företag bör satsa på 

kompensutveckling för att lyckas då den alltmer globala konkurrensen ökar kraven på 

effektivitet. Ibland är t.ex. kostnadssänkningar på upp till 20 % nödvändiga och då krävs 

förnyelse som är hållbar på längre sikt för att bibehålla konkurrensförmågan.  

2.4. Karriärutveckling och intentionen att stanna på företaget 

År 2009 gjordes en undersökning av Svenskt Näringsliv om hur anställda trivs på sitt 

arbete och resultatet var att sex av tio företag har anställda som vantrivs på sina arbetsplatser 

och lika många har anställda som inte klarar av sina arbetsuppgifter.  

Lundberg & Berggren (2010) presenterar i sin bok resultatet av en global undersökning 

som visade att endast 14 % av världens anställda känner sig helt engagerade i jobbet. 

Slutsatsen är att detta fenomen är kopplat till lojaliteten från arbetsgivaren mot anställda under 

hårda perioder. Vidare menar författarna att trycket på högre vinstmarginaler är hårdare idag 

än för 20-30 år sedan något som leder till att kraven på anställda stiger. Om inte företagen 

visar att de ser sina anställda som värdefulla kommer de anställda att betrakta företaget på 

precis samma sätt.  

Burstrand och Hasselmarks (2010) forskning visar att anställda anser att det i första hand är 

kompetensutveckling och utbildning som kan öka deras möjligheter till att göra karriär. De 

anser även att tydliga karriärvägar, utvecklingssamtal och till viss del även specialiseringen av 

de interna rollerna ökar deras möjligheter till utveckling. Vidare menar de att en av de mest 

avgörande faktorerna för hög lojalitet och engagemang gentemot arbetsgivaren kommer ur en 

positiv uppfattning om karriärmöjligheterna på företaget. Generellt sett anser anställda att de 

interna karriärmöjligheterna är ganska viktiga för att de skall stanna kvar på företaget. Erika 

Berndt (2007) menar att även den kompetens som medarbetarna redan har bör nyttjas och 

synliggöras då detta också är en viktig faktor för ifall man stannar kvar på en arbetsplats eller 

inte.  

Kanter (1977) menar att otydlighet kring möjligheterna till utveckling kan leda till att de 

anställda har låga förväntningar om befordran och förflyttning. De tenderar även att begränsa 

sina ambitioner och som en följd av detta känner de inte någon önskan om mer inflytande 
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eller avancemang. Ofta leder begränsade utvecklingsmöjligheter till att den anställda 

undervärderar sin kompetens och har sämre självförtroende. Det ovan nämnda kan leda till 

något kallat inlåsningsproblematik enligt Aronsson et al (refererad i Burstrand & Hasselmark 

2010) som har visat sig ha negativa effekter på hälsa då personer med inlåsningsproblematik 

ofta upplever ohälsa och en känsla av minskade möjligheter till utveckling. Detta skulle kunna 

förklaras genom att det skapas en ond cirkel där den anställda upplever en missnöjdhet med 

sitt arbete och därför sannolikt visar ett minskat intresse och lust för kompetensutveckling 

vilket i sin tur kan leda till att chefen visar minskat stöd och uppmuntran.  

Genom att arbeta med den anställdas karriärutveckling kan företag minska kostnader som 

uppstår i samband med hög personalomsättning samt även minska risken för att arbetsstyrkan 

ska ha för låg eller icke relevant kompetens påtalar Chen et al (2003). De lyfter fram att det 

kunskapskapital som de anställda besitter, så som innovation och nytänkande, är avgörande 

för företag att hålla sig konkurrenskraftiga, varför arbete med karriärutveckling är kritiskt. 

Vidare hävdar Torrington (2008) att organisationer blir mer attraktiva som arbetsgivare och 

att bilden av organisationen utåt förbättras av att man aktivt arbetar med karriärutveckling. 

Författaren lyfter fram ett antal karriärutvecklingsaktiviteter som funnits vara uppskattade av 

anställda så som att 1) utbilda linjechefer och HR-personal i karriärhantering, 2) få linjechefer 

att ta anställdas karriärutveckling på allvar samt 3) höja ledningens engagemang i denna 

fråga.   

Blanchard (1994) menar samtidigt att man bör hålla i minnet att olika människor har olika 

behov och bör därför behandlas olika, stödjas på olika sätt om än alla bemötas med samma 

respekt. Vissa behöver mer hjälp behöver coachning och mentorskap medan andra klarar sig 

rätt så bra med mindre stöd. Det viktiga är att man ser till att ens anställa har det de behöver 

för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.  

2.5. Lärandemiljö och förutsättningar för utveckling 

Enligt Kock (2010) betyder en god lärmiljö i verksamheten att arbetsuppgifterna är 

stimulerande genom variation, feedback, autonomi, delegerade uppgifter, helhetsperspektiv 

och att man kan lära av fel och misstag. Det bör även finnas stöd för lärande i det dagliga 

arbetet (t.ex. erfarenhetsträffar, handledning, efterfrågestyrda utbildningsinsatser). En god 

lärmiljö utmärks av att kulturen i verksamheten utmärks av öppenhet, initiativ, risktagande, 

tolerans och alternativtänkande. Verksamheten organiseras för produktion samt lärande. 

Vidare menar Kock att är det viktigt att ledningen förstår betydelsen av och har kompetensen 
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att arrangera och stödja lärande och utvecklingsprocesser. Framgångsrika företag har satsat på 

företagens unika kapacitet vilket är personalen och därför bör lärmiljöerna vara organiserade, 

främjande och stödjande.   

Yukl (2010) skriver att om inte arbetsmiljön är god blir det svårt att utveckla anställda och 

få dem att trivas. Han beskriver goda arbetsmiljöer som bland annat decentraliserade, 

tillåtande och flexibla samt med tillräckligt utmanande arbetsuppgifter där man involverar de 

anställda i beslut som angår dem. Man bör lita på sina anställda, belöna goda resultat och ge 

stöd och råd när det behövs.  

I Bergman och Klefsjö (2010) lyfter man fram Peter Senges teori som betonar att lärande 

inte enbart ska få organisationen att följa krav från omgivningen utan att också förändra 

omgivningen på ett sätt som är fördelaktigt för organisationen. Följande fem element är enligt 

Senge (1996)  kritiska för en lärande organisation: 1) Personligt mästerskap där den anställda 

växer och utvecklas, breddar sina visioner, samlar energi, utvecklar sitt tålamod och ser 

sakligt på verksamheten. Detta uttrycks i en ständigt sökande attityd. 2) Mentala Modeller 

som styr vårt sätt att tolka det vi ser. Vi måste bli medvetna om våra egna och andras 

fördomar, förutfattade meningar och förståelse för att kunna ändra på dem. 3) Lära i Grupp: 

förmågan att lära tillsammans måste utvecklas så att kunskapen blir gemensam och kunderna 

får en bättre totalupplevelse. Detta är en gruppfärdighet och i en bra grupp lär man sig att 

utvecklas tillsammans.4) Gemensamma visioner: för att kunna nå gemensamma mål. När man 

är med och tar fram dessa visioner uppstår en samhörighet och vilja att åstadkomma det man 

tror på och skapat. Visionen kan inte komma uppifrån utan bör vara framvuxen ur de enskilda 

de anställdas personliga visioner. 5) Systemtänkande: det finns många olika interaktioner i ett 

system som varje del kan påverka andra delar av detta system.  Om man inte ser dessa 

osynliga samband kan det leda till suboptimeringar och stora förluster för systemet som 

helhet.  

Dixon (1994) hävdar att faktorerna lärande och förändring förstärker varandra. Ju snabbare 

omvärlden förändras, desto mer kompetens måste organisationen utveckla för att handskas 

med förändringen, det omvända är att ju mer kompetens en organisation utvecklar, desto mer 

kan den påverka sin omvärld.  

Enligt Bergman och Klefsjö (2010) bör anställda själva ta ansvar för initiativ relaterade till 

kompetensutveckling samt att de måste vara medskapande för att känna sig delaktiga. En 
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förutsättning för att lyckas kräver att man vill och vågar utsätta sig för risken att misslyckas 

och därför bör misslyckanden vara tillåtna med syfte att dra lärdom av. Saknas ett lärklimat 

inom en organisation eller ett nätverk där de anställda aktivt utvecklar och söker kunskap 

riskeras den långsikta konkurrenskraften.  

2.5.1. Lärande i team  

Ashkenas, Ulrich, Jick & Kerr (1995) menar att ett väl fungerande team främjar 

kompetensutvecklingen inom företaget. Vidare skriver Ellström och Hultman (2004) att ett 

bra komplement till kompetensutvecklingen är att lära sig genom att jobba tillsammans i ett 

team.  

Mactear (2009) menar att för att få ett välfungerande team bör kombinationen av 

teammedlemmar vara rätt för att vara så effektiv som möjligt i den uppgift den har. Han 

menar att det bör vara en mix av olika personligheter och kompetenser för att få ut bäst effekt. 

Andra viktiga förutsättningar för att lyckas med ett team är att deltagarna är öppna för 

förändring, att de har liknande värderingar, att de respekterar varandra och att de är öppna och 

ärliga. Sist men inte minst bör man vara öppen för att lära från varandra samt utomstående 

källor. 

Sullivan (1999) påpekar att en företagskultur som främjar nätverksbildning och utveckling 

av personliga relationer och kompetens är sällsynt inom dagens företag. Vidare menar Stein 

(1996) att ett problem med den interna konkurrensen på ett företag är att intresset för att ta till 

sig kan ofta vara större än intresset att dela med sig. Man kan då kombinera individuella och 

kollektiva incitament för att erhålla lagom mycket konkurrens och öka samarbetet.  Företaget 

måste anstränga sig för att få ut det mesta ur den kompetens som finns så att inte kunskap blir 

makt som kan användas för syften som inte gagnar företaget.  

2.5.2. Motivation  

Bergman och Klefsjö (2010) definierar motivation enligt följande: att ta hänsyn till den 

enskilde anställdas behov och att man återkopplar omedelbart på prestation. Sörqvist (2010) 

säger att motivation beror på drifter, önskemål och behov enligt Maslows behovspyramid. Ett 

exempel på detta är en undersökning som gjordes år 2010 där man analyserade vilka de mest 

motivationshöjande faktorerna på jobbet var. På frågan om vad som skulle vara mest 

motiverande för dig på jobbet just nu svarades enligt följande (Ekberg, 2010): 

 33 % att få mer erkännande för det jobb jag gör,  
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 24 % att få mer intressanta arbetsuppgifter,  

 23 % att bestämma över mina egna arbetstider,  

 12 % att ha en tydlig utvecklings plan i olika bestämda steg som kan hjälpa mig framåt i 

karriären 

  8 % at få en mentor som kan hjälpa mig att utvecklas i jobbet. 

Sörqvist (2004)  menar att viljan att prestera är relaterad till om man är motiverad eller 

inte. Anställdas önskemål, drifter och behov är enligt Sörqvist motivatorer och han hänvisar 

till Hertzbergs (1966) två-faktor-teori om hygien- och motivationsfaktorer. Det som är 

självklart klassificeras som en hygienfaktor (lön, semester, etc.) och anses inte motivera 

personen utan bara skapa missnöje om de inte finns. Det som motiverar är, enligt Hertzberg, 

något som upplevs som viktigt och som man vill uppnå och till starkt motiverande faktorer 

räknas till exempel den inre motivationsfaktorn kallad självförverkligandebehov.  

Förväntningsteorin (Sörqvist 2004) påstår att motivationen är direkt beroende av vilka 

förväntningar vi har på att vara framgångsrika med att åstadkomma goda resultat.  Höga 

förväntningar påverkar människan positivt och gör henne mer fokuserad än låga. Vidare 

menar författaren att förstärkningsteorin består av att höja motivationen genom att belöna 

eller straffa efter en prestation. Om en handling förstärks kommer den troligtvis att upprepas 

och om den inte belönas sker det omvända.  

I McClellands (1961) prestationsbehovsteori handlar motivation om att vilja uppnå 

framgång eller undvika misslyckande. Enligt McClellands finns det två persontyper – 

högpresterande och lågpresterande.  Persontyperna påverkar i sin tur hur dessa åtar sig 

arbeten. Lågpresterande tänker på risker och misslyckanden och högpresterande fokuserar på 

vad de kan åstadkomma utifrån sin kompetens. Högpresterande kastar sig in i mer krävande 

projekt och tar risker. Lågpresterande väljer uppgifter som är enkla så att de inte kan 

misslyckas eller något som är alldeles för svårt och olösligt som de inte kan förväntas klara 

av. Ur Artikeln ’Forskarnas teorier om motivation’ av Holmberg (u.å.). 

2.5.3. Feedback  

Tubbs & Moss (Human Communication 2010) skriver om LMX teorin som menar att ju 

mer kontakt man har med sina anställda desto bättre relation har man med dem. Vidare menar 

de att ju mer feedback och coachning man ger desto mer får man ut av sina anställda.   
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Ekberg (2010)  och French & Bell (1999) menar att konstruktiv feedback är mycket viktigt 

för utvecklingen av personalen och att man därför bör skapa en kultur där feedback är en 

naturlig del av vardagen. Dessa författare hävdar också att feedback bör vara nära i tiden den 

händelse det handlar om. Feedback bör vara specifik, beskrivande och kopplat till beteende 

och inte person. Det är viktigt att mottagaren förstår återkopplingen och att man letar efter 

möjligheter att berömma alla anställda för att upprätthålla motivationen. Ge aldrig negativ 

feedback så att andra hör. Positiv feedback kan man å andra sidan gärna ge när andra är 

närvarande.  

Jönsson (2004) ger också riktlinjer för hur och varför man ska arbeta med feedback, han 

menar att det är nödvändigt att arbeta med feedback om man vill utveckla anställda positivt. 

När man arbetar med feedback bör man tänka på att den ska ha ett positivt syfte och ska vara 

en form av hjälp. Tidpunkt och plats måste vara rätt om man vill nå sin medpart, feedbacken 

ska vara konkret och man ska beskriva sin känsla och reaktion. Avslutningsvis menar 

författaren att den ska fokusera på ett beteende som man antingen vill förstärka eller förändra, 

att kommentera någons utseende kommer förmodligen inte att leda till någon förändring.  

Blanchard (1994) menar även han att positiv feedback och belöningar främjar utvecklingen 

av anställda. I utvecklingen bör planer ingå samt daglig coachning och evaluering av planerna 

som lagts upp. Trots dessa rekommendationer och fördelar med som det medför händer det 

tyvärr ofta att den dagliga feedbacken missas.  

Parsloe & Leedham (2009) menar att ledarens återkoppling och belöning är av stor vikt när 

det gäller att göra utvecklingen påtaglig för den anställda. Vidare menar de att för att 

bibehålla framdrift samt stärka önskade attityder behöver de anställda se en relation mellan de 

egna behoven och företagets behov. 

2.5.4. Medarbetarsamtal för att fånga kompetensbehovet 

I Almegas IT -avtal lyfts fram dialogen mellan anställda och chef som en viktig grund för 

utvecklingen eftersom det är i dialogen mellan anställda och chef som företagets 

kompetensutvecklingsprogram och dess implementering kan göras kända. Detta görs av 

följande skäl: 1) Dialogen utgör en riktningsvisare för den enskilde anställdas engagemang, 

reflexioner och planer. 2) Med en bra dialog säkerställs att varje anställd har en egen 

utvecklingsplan som dokumenteras, utvecklas och följs upp. 3) Erfarenheten visar att 
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välfungerande dialoger förutsätter insatser i företagen i form av utbildning av både chefer och 

anställda.  

Även Unionen (2008) menar att man behöver minst ett strukturerat medarbetar- eller 

utvecklingssamtal per år om man vill säkra en bra kompetensutveckling. Aktiviteter som 

kartlägger varje individs kompetens bör finnas som man utgår ifrån när utvecklingen av dessa 

planeras tillsammans med de anställda, planerna ska även dokumenteras och följas upp. 

Jönsson (2004, s. 12) menar att ”utvecklingssamtal är en ekonomisk nödvändighet” 

eftersom under utvecklingssamtalet sätts verksamhetens och medarbetarens mål i fokus och 

att det är både chef och medarbetare ska uppnå dessa. Jönsson avser att utvecklingssamtalet 

har flera syften till exempel att de ska fungera som ett planerings- och ledningsverktyg, att de 

ska bidra till tillväxt och öka bärigheten, och att de ligger till grund för den personliga 

utvecklingen för varje anställd. Författaren påstår också att utvecklingssamtalet bör vara en 

naturlig del av ledarskapet och ett självklart inslag i verksamheten, en uppfattning som bör 

delas av ledning, fackliga organisationer och facket. 

Burstrand & Hasselmarks (2010) menar att under medarbetarsamtalet är det viktigt att 

diskutera med den anställda om vad som är realistiskt att uppnå inom organisationen och när 

det i själva verket är mer lämpligt att den anställda söker sig någon annanstans för att kunna 

uppnå sina ambitioner. Detta samtal syftar även till att kartlägga kompetensbehov och till 

karriärplanering.  Slutligen är en öppen och ärlig feedback av anställdas prestation och 

potential ett sätt att medverka i karriärutvecklingen.  

Handy (1985) menar att medarbetarsamtalen ofta används som en databas av företagets 

kompetens, för att utvärdera och belöna personal på rätt sätt, kunna ge feedback på styrkor 

och svagheter och hjälpa den anställda att sätta upp mål samt nå dessa. Vidare skriver 

författaren att många företag har märkt att dessa samtal är svåra att genomföra då de anställda 

dokumenterar ogärna sina svagheter. Kritik, menar Handy, väcker ofta försvarsmekanismer 

och leder därmed inte till utveckling, tvärtom har det visats i olika undersökningar att kritik 

kan sänka självkänslan hos medarbetarna. Att sätta mål fungerar bättre än att kritisera, menar 

Handy, och målen bör vara specifika och nåbara.  Vidare menar Handy att det är svårt att 

genomföra medarbetarsamtalen och att få chefer får rätt utbildning och träning i detta.  
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3. Företagsbeskrivning 

Företaget är landets största leverantör av GIS (Geografiska Informationssystem). GIS 

visualiserar svårsmält information ur IT system till lättöverskådliga kartor som på så sätt 

bidrar till bättre beslutsunderlag för företag, kommuner och myndigheter. Programvaran som 

används heter ArcGIS och utvecklas av företaget. Under tiden för undersökningen finns det ca 

100 anställda i Sverige fördelade på kontoren i Gävle, Stockholm, Falun, Karlskrona, Växjö, 

Malmö och Jönköping. Företaget är en del av en nordeuropeisk koncern med verksamheter i 

Finland, Polen och Litauen.  

Företagets kärnvärden är: kreativitet (creativity), ansvarstagande (commitment), mod 

(courage) , samarbete (cooperation), och nyfikenhet (curiosity). Som grund för varumärket 

ligger företagets långa historia och inneboende företagskultur och detta har sammanfattats 

med orden kompetens, innovationer och handlingskraft.  Företaget anser sig vara en av de 

mest kompetenta aktörerna i branschen och bidrar aktivt till att skapa en marknad för GIS. 

Företaget har ett gediget utbud av produktutbildningar och den primära målgruppen för 

dessa kurser är företagets kunder, sekundärt är de anställda. Vidare finns det möjlighet för de 

anställda att delta i internationella konferenser, mässor och workshops och ibland anordnas 

kurser och seminarier som bara är ämnade för de anställda.  Sedan slutet av år 2010 jobbar 

företaget med måldokument (se bilaga 2) och dessa ska följas upp tre gånger per år i januari, 

augusti och december och syftar bl.a. till att strukturera de anställdas utveckling i företaget. 

4. Metod 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

4.1.1. Hermeneutik och positivism   

Enligt det hermeneutiska synsättet försöker man genom att observera tolka olika saker, 

händelser eller människors sätt att agera.  (Wedin & Sandell 2011). Förståelse uppstår 

förhoppningsvis då och nya saker kan tolkas utifrån detta, en hermeneutisk cirkel uppstår.  

Tolkningen kräver förförståelse hos tolkaren och denna skiljer sig från människa till människa 

vilket kan ge olika resultat eller tolkningar beroende på forskare.  Målet inom hermeneutiken 

är att förstå innebörden av mänskligt agerande där man utgår ifrån att människan har 
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personliga intentioner, vilja att nå mål och skapa en begriplig tillvaro. Hermeneutik betraktas 

som ett synsätt eller början.  

Enligt Wedin & Sandell (2011) grundar positivismen tänkande på fakta. Empiriska studier 

ger forskaren möjlighet att se återkommande egenskaper hos det som studeras. Genom att få 

kunskap om detta kan man försöka förutse och ingripa och detta anses positivt och 

utvecklande för mänskligheten, därutav namnet. Logisk empirism (logisk positivism) betonar 

erfarenhetsmässig, verklighetsbaserad kunskap som bas för vetenskapen.   

4.1.2. Studiens ansats 

Studien faller inom ramarna för den hermeneutiska vetenskapssynen. Uppsatsens 

forskningsidé är mer förenlig med en hermeneutisk syn på grund av att resultat tolkas av 

forskaren. Studien kan också klassificeras som positivistisk då en kvantitativ ansats används. 

Av dessa anledningar är studien förankrad i både den hermeneutiska och den positivistiska 

vetenskapssynen.  

4.2. Urval 

Med syftet som utgångsläge valdes slumpvis tio nuvarande anställda och fem före detta 

anställda. Anledningen till att före detta anställda också intervjuades var intresset av att 

analysera om det fanns en skillnad i hur de olika grupperna såg på kompetensutveckling och 

hur detta påverkat deras beslut att stanna i eller lämna företaget.  

Enligt Sjöberg (2009; s.169) ”ligger det inte något egenvärde i att urvalet är en 

miniatyrkopia av befolkningen” däremot bedömdes som mycket viktigt att få en bred 

förståelse för den nuvarande situationen på företaget och därför behövde anställda från flera 

affärsområden intervjuas. De grupper som intervjuades var: produktspecialister, säljare samt 

de som arbetar inom support och test, forskning och utveckling samt Professional Services.   

Som ett första steg i urvalet togs telefon- och mailkontakt med varje intervjuobjekt med 

syfte att informera dem om studiens syfte och för att fråga om de var intresserade av att delta i 

undersökningen som var helt konfidentiell. Inga av de kontaktade anställda tackade nej till att 

delta i undersökningen och alla var positiva till syftet med undersökningen. Följande steg var 

att skicka ut ett elektroniskt brev för att boka en intervjutid, det elektroniska brevet följdes av 

en bokningskallelse. Respondenterna ringdes sedan upp och telefonintervjun inleddes med att 

åter beskriva syfte och mål med undersökningen. Efter att alla intervjuer var genomförda 

avtackades respondenterna för att de ställde upp och frågan fall de ville ta del av 
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undersökningen när den färdigställts ställdes. Samtliga intervjuobjekt kommer att få en kopia 

av det färdiga arbetet. 

4.3. Datainsamling 

Med utgångspunkt studiens syfte och forskningsfrågor designades relevanta 

ämnesområden som sedan användes för att ta fram en intervjuguide med både kvalitativa och 

kvantitativa frågor.  

Företagets VD och HR chef intervjuades med syfte att öka förståelsen för verksamhetens 

nuvarande utmaningar och önskad position. Företagets interndokumentation så som vissa 

handböcker, rekryteringsanonser och resultatet av medarbetarundersökningar från åren 2010, 

2011, 2012 studerades (se bilaga 3). Ett stort antal böcker har studerats där sökorden har varit 

främst kompetensutveckling, rörlighet och lärandemiljö. 

 För framtagningen av frågor togs också inspiration i forskningsarbeten som berörde 

liknande studieområden (Bohlin & Karlsson, 2010; Borg-Wallin, 2003; Carlsson & Siljehult, 

2009; Furbring & Lundin, 2010; Hallner & Kvarnström 2010; Hansson & Lannfelt, 1999; 

Johansson & Olsson, 2005). Intervjufrågorna testades först på två försökspersoner innan 

intervjuerna påbörjades, detta ledde till att den logiska dispositionen i intervjuguiden ändrades 

för att få en tydligare röd tråd igenom intervjun.  

Eftersom en av undersökarna är anställd på företaget gjordes valet att denna skulle 

intervjua alla före detta anställda, medan de nuvarande anställda skulle intervjuas av 

undersökaren som inte har någon professionell relation med företaget.  Detta för att för att de 

intervjuade skulle känna sig så bekväma som möjligt med att svara ärligt på frågorna. 

Under intervjun ställdes frågorna och de intervjuade fick prata fritt och i de fall förtydliganden 

behövdes ställdes följdfrågor. De intervjuade fick också skatta de kvantitativa frågeställningarna 

och deras resonemang kring dessa frågeställningar dokumenterades. Intervjuerna tog mellan 30 

till 50 minuter och dokumenterades för hand och inga bandinspelningar skedde.   

När alla intervjuerna var genomförda sammanställde vi resultatet genom att dela upp det i 

nuvarande anställda och före detta anställda då vi misstänkte att dessa två grupper skulle skilja sig 

mest ifrån varandra. Ursprungligen hade vi haft som avsikt att dela upp resultatet efter yrkesgrupp 

men vi insåg under intervjuernas gång att detta skulle leda till förvirring för läsaren och att det 

inte skulle addera något mervärde till resultatet. De olika yrkesgruppernas åsikter var relativt 

jämställda med varandra.  
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I analysen gicks det insamlade materialet igenom och de kvalitativa svaren samlades i ett enda 

dokument. Sedan gjordes en meningskoncentrering genom att ta bort onödigt material och 

fokusera på kärnan i intervjupersonernas yttranden enligt rekommendationer från Kvale & 

Brinkmann (2009). Slutligen delades resultatet in i underkategorier för att förenkla analysen.   

4.4. Analysmetod 

 Inledningsvis skulle analysen genomföras genom att fokusera på varje respondentgrupp för 

sig, det vill säga nuvarande anställda och före detta anställda. Då denna indelning inte skulle 

gynna analysen eftersom det fanns en risk för upprepningar, presenterades allt resultat av analysen 

i ett gemensamt avsnitt. Inte heller dessa grupper skiljde sig mycket från varandra utan förstärkte 

svaren som vi fick på frågorna.   

4.5. Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten i mätningen. Resultatet ska vara detsamma vid 

upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet, undersökningen bör vara 

objektiv. Enligt Bryman (2006) får en mätning hög reliabilitet om man får samma resultat vid 

upprepningar. Reliabilitet betyder inte att man automatiskt har validitet, som innebär att testet 

mäter det som det är avsett att mäta. Däremot kan ett test eller en mätning inte ha högre 

validitet än reliabilitet (Wedin & Sandell, 2004). 

Validitet är att undersöka det som ska undersökas och inte något annat. Wedin och Sandell 

(2004) tolkar intern validitet till huruvida uppfattningen av en observation är den enda rätta. 

Extern validitet beskrivs av Bryman (2012) huruvida slutsatserna i resultatet kan generaliseras 

till andra sammanhang. 

Reliabiliteten i arbetet anses vara stor då likheten i grundfrågorna med de tre senaste 

medarbetarenkäterna är stor. Alla tillfrågade, vilket i antal utgör över 10 % av 

personalstyrkan, valde att delta i undersökningen och de har alla fått samma frågor.  Då 

antalet intervjuade var stort i förhållande till den totala personalstyrkan och man även 

intervjuat personal som tagit beslutet att lämna företaget anses svaren vara tillförlitliga. 

Validiteten uppfattas också som hög då mycket material från företaget har studerats och 

samtal med personalansvarig och VD har hållits för att få en god förförståelse och mycket 

data. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av datainsamling genom kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer. Genom att ställa olika frågor har författarna undersökt  hur relationen ser ut 

mellan anställdas möjligheter till kompetensutveckling och deras intention att stanna på 

företaget, vad anställda vill ha i form av kompetensutveckling och vilken uppfattning de 

anställda har av företagets kompetensutvecklingsprocess 

5.1. Nuvarande anställda 

5.1.1. Relationen mellan de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och 

deras intention att stanna på företaget 

När det gäller frågan om vilka som är de främsta strategierna för att behålla anställda 

svarar de flesta att de inte vet, och en person menar att ”kanske att man gjort en 

omorganisation så att man har rätt människa på rätt plats”. En person svarar ”att vara en av 

Sveriges bästa arbetsgivare vilket jag tycker de lyckas väldigt bra med”.  

Flera respondenter anser att de främsta anledningarna till att folk väljer att lämna företaget 

är att de har stagnerat i sin utveckling, att de söker nya utmaningar, att de har tråkigt på jobbet 

och inte får pröva nya uppgifter och att de vill ha högre lön. Ett annat återkommande svar på 

samma fråga är att de som lämnar företaget söker bättre villkor, där bland annat balansen 

arbete-fritid nämns som viktig.  

Samtliga respondenter tror att kompetensutvecklingsmöjligheter innebär en möjlighet för 

företaget att behålla anställda och de anser att det är viktigt att jobba med detta.  
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Figur 4.1 – Delresultat av intervju 

5.1.2. Vad vill anställda ha i form av kompetensutveckling 

När det rör sig om vilka förväntningar på kompetensutveckling de anställda har svarar flera 

att de vill ha en tydlig och långsiktig plan samt att det ska vara tydligt vad man förväntas 

kunna. Att formalisera kunskapsöverföringen samt att ha en kunskapsdatabas så att man lär av 

varandra tas också upp. Flera kopplar kompetensutveckling till möjligheten att göra karriär 

och de vill ha kompetensutveckling som leder till att de utvecklas som personer. En person 

menar att man bör satsa på till exempel ledarskapsutbildningar och att det bör vara minst två 

veckor per år i kompetensutveckling. Det som är viktigt för flera i form av 

kompetensutveckling är att det ska vara tydligt vad man ska kunna men att man samtidigt har 

ett strategiskt perspektiv. Vidare anser flera att det är viktigt med utbyte med andra, att 

genomföra workshops tillsammans, arbetsrotation inom och mellan grupper samt att man kan 

få coachning av mer erfarna kollegor. En person anser att det är viktigt med ”utbildningar 

inom de områden där jag vill utvecklas så länge de är kopplade till företagets vision och mål”. 
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Beslutsfattandet kring kompetensutvecklingsinsatser anses av de flesta vara icke 

transparent, och flera anser att det är otydligt varför vissa personer får gå på utbildning medan 

andra inte får det. Endast en person anser att det är tydligt hur man fattar dessa beslut, denna 

person är enhetschef.  

Få respondenter kan svara på vad det finns för planerade kompetensutvecklingsinsatser och 

när de svarar på om det finns tillräckligt med resurser för kompetensutveckling säger de att 

det oftast handlar om brist på tid, pengar och dålig framförhållning. En person svarar att 

”ibland skickar man bara en person på utbildning men det räcker inte”.  De flesta vill ha mer 

utbildning. 

Som framkommer i Figur 4.2 anser många att cheferna har en viktig roll vad gäller de 

anställdas kompetensutveckling då de styr inriktning och resurser. Vidare anser många att det 

inte finns några tydliga direktiv för hur cheferna ska arbeta med kompetensutvecklingen hos 

medarbetarna. En reflektion som gjordes av en respondent gällande denna fråga är att chefen 

inte alltid fattar beslut om kompetensutveckling utifrån det som har sagts under ett 

utvecklingssamtal eller liknande. De flesta respondenterna anser att det inte finns tydligt 

utformade kompetensutvecklingsprogram men medarbetarsamtalen ses som värdefulla och 

som en möjlighet för individuell utveckling.  
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Figur 4.2 – Delresultat av intervju 

5.1.3. Vilken uppfattning har de anställa om företagets 

kompetensutvecklingsprocess 

En generell uppfattning gällande definitionen av lärande är möjligheten att utbyta 

erfarenheter med andra kollegor. Dessa möjligheter anses, av de intervjuade, vara låga och i 

vissa fall obefintliga. Flera menar att lärande handlar om att bli bättre på det man gör och en 

person beskrev lärande som ”att ständigt kunna ta del av olika insatser (kurser, mässor, etc) 

som leder till att vi växer som anställda och bolag”.  

I frågan om vilka lärandeaktiviteter de anställda har deltagit i under de senaste tre åren är 

svaren varierande. En person svarar att denna inte har fått någon kompetensutveckling, flera 

nämner att de har gått utbildningar inom olika områden såsom ekonomi, projektledning, resor, 

chefsträning, med mera. Några svarar att de har deltagit i någon form av erfarenhetsutbyte 

med andra kollegor och att de har lärt sig nya saker genom att läsa själva av eget intresse.  
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Generellt anses lärandemiljön vara bra, en person anser att det är mycket bra och en anser 

att det är dåligt. Ett återkommande svar på frågan om hur lärandemiljön ska se ut för att gynna 

lärandet är att det borde vara mindre stressigt. Vidare upplever man att det inte finns tid för 

kurser eller att utbyta erfarenheter med andra. Tidsbrist kan också vara en orsak till att man 

inte hinner sätta sig in i mer komplexa problem eller hela sitt breda ansvarsområde. Flera av 

de intervjuade menar även att teamkänslan och samarbetet är lågt, vilket också påverkar 

lärandet negativt. En person önskar att ”det tydliggjordes hur mycket tid och pengar för 

kompetensutveckling man har” och en annan skulle vilja ha mer feedback.  

Generellt sett trivs man ganska bra på arbetet och tycker att möjligheterna till lärande och 

utbyte finns även om de inte alltid utnyttjas av företaget. De flesta önskar mer tydlighet när 

det gäller kompetensutvecklingsinsatser och att man tar tillvara den kompetens som finns 

bland de anställda.  

 

Figur 4.3 – Delresultat av intervju 

5.2. Före detta anställda 

5.2.1. Relationen mellan de anställdas möjligheter till 

kompetensutvecklingprocess och deras intention att stanna på företaget 

När det gäller frågan om vilka de främsta strategierna för att behålla anställda är svarar de 

flesta att det inte gjordes så mycket för att behålla de anställda. En person svarar ”hyfsat 

kaffe” som en av de främsta strategierna.  
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Som de främsta anledningarna till att anställda söker sig till ett annat arbete anger 

respondenterna att de möjligtvis söker bättre utvecklingsmöjligheter, mer givande 

arbetsuppgifter, fler valmöjligheter och i vissa fall högre lön men att det sistnämnda inte var 

det viktigaste. En person svarade att man fick väldigt lite feedback från chefen och kollegor 

och att ingen förväntade sig detta längre. En annan respondent berättade att vi-känslan 

försvann vid sammanslagningen med annat bolag, att klimatet blev hårdare och att man 

saknade gemensamma mål. 

 

Figur 4.4 – Delresultat av intervju 
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I Figur 4.4 kan vi observera att tre respondenter var säkra på att kompetensutveckling 

minskar rörligheten, två respondenter trodde att det delvis påverkar. Samtliga respondenter 

tycker att det är viktigt med kompetensutveckling och för fyra respondenter hade det mer eller 

mindre kunnat påverka deras intention att stanna, den femte ansåg sig inte haft möjlighet att 

fortsätta trots kompetensutveckling på grund av geografiska skäl. En person svarade att 

kompetensutvecklingsinsatser hade haft stor betydelse för viljan att stanna på företaget medan 

tre svarade att detta stämde delvis. Vidare svarade tre av de intervjuade att 

kompetensutvecklingsmöjligheter innebär en möjlighet för företaget att behålla sina anställda.  

5.2.2. Vad vill de anställda ha i form av kompetensutveckling 

När vi frågade vilka förväntningar de hade på kompetensutveckling svarade flera att de 

förväntade sig fler kurser, utbildningar, träningar, etc. En person svarade att ”jag hade lärt mig 

att inte ha förväntningar på detta”. Vidare menar en person att det borde ha varit tydligare mål 

med de kurser man skulle gå på, en tydligare koppling till arbetet. En annan respondent 

menade att det hade behövts en tydlig utvecklingsplan så att man lätt kunde följa upp och 

mäta sin utveckling.  

Alla respondenter angav att de inte kände till hur beslutsfattandet för kompetensutveckling 

såg ut. En person menade att ”det var oklart varför vissa personer fick delta i diverse 

utbildningar och andra inte”.  

Vidare anser respondenterna att cheferna har (och hade) en viktig roll för anställdas 

kompetensutveckling. En person menar att ”chefer borde vara bollplank men det var de inte”. 

En annan person menar att chefer har stor påverkan då de kan ”utöva påtryckningar uppåt och 

prioritera tid”.  
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Figur 4.5 – Delresultat av intervju 

I Figur 4.5 kan man observera att samtliga såg mer eller mindre nytta med 

medarbetarsamtalen, men de menade att de inte fyllde sitt syfte helt. Ingen upplevde att de 

hade en tydlig utvecklingsplan och detta var något som påpekades till närmaste chef utan 

något som helst resultat. Tre av fem instämde delvis med att de inte kunde påverka vilken typ 

av kompetensutvecklingsinsats de behövde.   

5.2.3. Vilken uppfattning har de anställda om företagets 

kompetensutvecklingsprocess 

När vi frågade hur de definierar lärande svarade flera respondenter att det är kurser, 

utbildningar, mentorer, möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. På frågan om vilka 

läraktiviteter var du delaktig i under din tid på företaget svarade flera respondenter att de hade 

fått gå på kurser i till exempel Solution Selling samt andra interna kurser. En person svarade 

att han på grund av tidsbrist inte hade kunnat delta i sådana aktiviteter. En annan person 

svarade att hon lärde sig att inte ha förväntningar på kompetensutveckling. 
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Resultatet av intervjuerna visar att fyra av fem personer anser att lärandemiljön var bra när 

de arbetade på företaget, en person svarade att lärandemiljön var mycket bra. När det gäller 

hur lärandemiljön, enligt respondenterna, borde se ut för att gynna lärandet är det flera som 

menar att möjligheter för samarbete mellan teamen är viktigt. Man vill ha mer hjälp och en 

person svarar att det behöver tydliggöras vad som förväntas av en för att man ska kunna göra 

ett bra arbete. Vidare svarade flera respondenter att inte alla hade tillräckligt med kompetens 

och att detta gjorde att vissa kände att de drog ett tyngre lass, något som skapade en del 

irritation i grupperna.  

Av de som slutat var en person tillfreds med arbetssituationen vid tillfället, fyra delvis. 

Alla tyckte att arbetsgivaren kunde ha varit mer tydlig med vad som förväntades och ha en 

tydligare arbetsbeskrivning. Spridda svar när det gäller användandet av kompetens och vilka 

möjligheter till lärande man upplevde fanns på företaget. 

 

Figur 4.6 – Delresultat av intervju 
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6. Analys  

6.1 Relationen mellan de anställdas möjligheter till kompetensutvecklingprocess och 

deras intention att stanna på företaget 

Ett flertal av de anställda är osäkra på vad som hittills gjorts och görs för att få anställda att 

stanna på arbetsplatsen. Lundberg & Berggren (2010) kom fram till att mer än hälften av alla 

företag har anställda som inte trivs och ställer sig frågan varför de anställda skulle satsa på 

företaget om inte företaget satsar på dem. Kanter (1977) menar att otydlighet kan leda till låga 

förväntningar hos anställda om befordran och förflyttning och leda till att de begränsar sina 

ambitioner och ger upp önskan om mer inflytande eller avancemang 

Orsaker till varför man söker eller sökt sig vidare sägs vara nya utmaningar, tristess, lön, 

bättre villkor och balansen mellan arbete-fritid.  Burstrand och Hasselmark (2010) menar att 

goda karriärmöjligheter är en av de mest avgörande faktorerna för hög lojalitet. Tyvärr menar 

författarna att arbetsgivare inte alltid har samma åsikt utan ofta satsar på andra faktorer för att 

behålla anställda. Sörqvist (2010) säger att motivation beror på drifter, önskemål och behov 

enligt Maslows behovspyramid. Anställdas önskemål, drifter och behov är enligt Sörqvist 

motivatorer och han hänvisar till Hertzbergs (1966) två-faktor-teori om hygien- och 

motivationsfaktorer där t.ex. lönen är en förutsättning, något man tar för givet, inte en 

motivationsfaktor. Den förutsätts finnas och vara tillfredställande. Bergman och Klefsjö 

(2007) hävdar likaså att ekonomiska belöningar spelar en mycket mindre roll för höjning av 

arbetsmotivation jämfört med ansvar, samarbete och ärlighet.   

Alla intervjuade tycker att det är viktigt att företaget jobbar med kompetensutveckling för 

att behålla sina medarbetare. Burstrand och Hasselmark (2010) menar att en av de mest 

avgörande faktorerna för om man stannar på en arbetsplats eller inte är hur man ser sin egen 

karriärutveckling på företaget. Interna karriärmöjligheter, menar de, är viktiga om man vill att 

de anställda ska stanna längre på företaget. Vidare menar Chen et al (2003) att kostnaderna 

relaterade till personalomsättning blir mycket lägre om man satsar på utveckling och 

samtidigt får man relevant kompetens och högre kvalitet i arbetet. Torrington menar (2008) 

att organisationer blir mer attraktiva som arbetsgivare och att bilden av organisationen utåt 

förbättras av att man aktivt arbetar med karriärutveckling. Lundberg & Berggren (2010) 

hävdar att om företaget visar att de anställda är värdefulla, genom exempelvis att satsa på dem 
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med kompetensutveckling, kommer de anställda också att ha större lojalitet gentemot 

företaget.   

Brist på feedback och svag teamkänsla nämndes som orsak till lägre trivsel, samt avsaknad 

av gemensamma mål. Både Ekberg (2010) och Blanchard (1994) lyfter att feedback är mycket 

viktigt för utvecklingen av de anställda. Den bör vara positiv och coachning behövs dagligen. 

Tubbs & Moss (2010) håller med och säger att ju mer feedback och coachning man ger desto 

mer får man ut av sina anställda. Bergman och Klefsjö (2010) menar att genom att koppla 

ihop feedback och prestation när det sker ökar motivationen och trivseln. Mactear (2009) 

menar att för att få ett välfungerande team bör kombinationen av teammedlemmar vara rätt 

för att vara så effektiv som möjligt i den uppgift det har. Han menar att det bör vara en mix av 

olika personligheter och kompetenser för att få ut bäst effekt. Andra viktiga förutsättningar för 

att lyckas med ett team är att deltagarna är öppna för förändring, att de har liknande 

värderingar, att de respekterar varandra och att de är öppna och ärliga. Sist men inte minst bör 

man vara öppen för att lära från varandra samt utomstående källor. 

Av de som hade slutat anser fyra av fem att (bristande) kompetensutvecklingsinsatser hade 

påverkat deras beslut att lämna företaget. Den kompetens som finns bör även nyttjas och 

synliggöras menar Berndt (2007), som kom fram till att även detta är en viktig faktor för ifall 

man stannar kvar på en arbetsplats eller inte. Lundberg & Berggren (2010) säger att om 

företag satsar på sina anställda genom att bistå med kompetensutveckling bland annat känner 

de anställda sig värderade och värderar företaget högre vilket medför högre lojalitet och 

mindre rörlighet. Insatserna ska vara olika för varje individ för att göra nytta menar Blanchard 

(1994). 

6.2  Vad vill de anställda ha i form av kompetensutveckling 

Intervjuresultatet visar att såväl nuvarande som före detta anställda önskade sig tydliga och 

långsiktiga utvecklingsplaner då de ansåg att detta driver den personliga utvecklingen framåt.  

Flera lyfte fram vikten av att kunna mäta sin utveckling. De intervjuade nämnde att alla borde 

få lika chanser att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser och de påpekade vikten av att 

urvalsprocessen för detta borde vara mer transparent. French & Bell (1999) menar att man bör 

vara öppen med vilka möjligheter som finns och inte finns inom ett företag. Detta gagnar en 

positiv utveckling av företag och anställda och de anställda trivs bättre inom företaget. Att 

följa upp, evaluera och mäta kompetensbehovet i till exempel medarbetarsamtal behövs för att 

utvecklingen ska främjas enligt Blanchard (1994). 
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Kock (2010) skriver att kompetensutveckling av anställda bör vara genomtänkt, men att 

många företag gör slumpmässiga insatser som inte är optimala för företaget. Man behöver 

planera långsiktigt och koppla utbildningsinsatser till arbetet om man vill ha resultat.  Det är 

även viktigt att företag tillvaratar den kompetens som finns, menar Axelsson (1996). Saknas 

ett lärklimat inom en organisation eller ett nätverk där de anställda aktivt utvecklar och söker 

kunskap menar Bergman och Klefsjö att den långsikta konkurrenskraften riskeras. Ljungberg 

& Larsson (2001) menar att det är viktigt att upprätthålla en kompetenspool, fokusera på 

framtiden och inse att man aldrig är färdig med kompetensutveckling om man vill fortsätta 

vara ett framgångsrikt företag. 

En del respondenter såg en relation mellan kompetensutveckling, möjligheten att göra 

karriär och driften att utvecklas som individer. Därav ansågs medarbetarsamtalen spela en 

viktig roll för möjligheten att utvecklas som individ. Burstrand & Hasselmarks (2010) menar 

att under medarbetarsamtalet är det viktigt att diskutera med den anställda om vad som är 

realistiskt att uppnå inom organisationen och när det i själva verket är mer lämpligt att den 

anställda söker sig någon annanstans för att kunna uppnå sina ambitioner. Jönsson (2004) 

menar att utvecklingssamtalen fungerar bland annat som ett planerings- och ledningsverktyg, 

bidrar till tillväxt och lönsamhet samt ligger till grund för de anställdas kompetensutveckling. 

Vidare menar Jönsson att utvecklingssamtalet bör vara ett självklart inslag. Almegas avtal, 

som förvisso gäller på det undersökta företaget, betonar vikten av dialog mellan medarbetare 

och chef och att alla anställda bör ha en egen utvecklingsplan. Handy (1985) skriver att det är 

svårt att hålla medarbetarsamtal och trots detta får få chefer utbildning inom området.  Vidare 

menar han att det är bättre att sätta mål än att kritisera. Målen bör då vara specifika och nåbara 

och utvärderingen bör påbörjas av den anställda som inledning till nya mål och inte för att bli 

bedömd. 

De intervjuade lyfter även fram att cheferna har ett stort inflytande när det gäller 

möjligheten att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser. Däremot menar respondenterna att 

de inte upplevde att det finns tydliga riktlinjer för hur cheferna ska arbeta med de anställdas 

kompetensutveckling. Jönsson (2004) menar att under utvecklingssamtal ska verksamhetens 

och medarbetarens mål sättas i fokus och att både chef och medarbetare ska uppnå dessa. 

Mactear (2009) säger att chefer har ansvar att se till att de anställda får den utveckling de 

behöver för att prestera på bästa möjliga nivå.   
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Önskemål om två veckors obligatorisk utbildning per år kom fram. Enligt Almega är det 

viktigt att den enskilda känner ansvar för sitt lärande och tar egna initiativ även om man enligt 

Sandeberg & Targama (1998)  bör planera den tillsammans med arbetsgivaren för bästa 

resultat, eftersom den annars inte blir synlig för ledningen. Taylor (1911) poängterar att man 

inte bör överlåta allt ansvar till den anställda då detta leder till ineffektivitet då den vunna 

kunskapen inte syns. 

 De anställda vill även att det ska finnas en tydlig koppling mellan olika 

kompetensutvecklingsinsatser och företagets mål och vision.  Senge (1996) betonar även han 

att man bör sträva efter mål som är gemensamma för företag och anställda för största möjliga 

nytta för företaget. Är man med och tar fram målen uppstår en samhörighet och vilja att 

åstadkomma det man skapat. Målen, menar han, kan inte enbart komma uppifrån utan bör 

även komma från de enskilda anställdas visioner.  

Arbetsrotation inom och mellan grupper och coachning/mentorskap av kollegor som jobbat 

längre i företaget nämns av de intervjuade som önskvärt. Semler (2004) beskriver hur 

företaget jobbade med bland annat arbetsrotation och såg att detta bidrog till trivseln på 

arbetsplatsen, något som också ledde till låg personalomsättning. Hansson (2003) föreslår 

också att man byter ut gruppmedlemmar ibland för att i längden öka prestation och 

kompetensnivån hos hela gruppen på sikt. 

6.3 Vilken uppfattning har de anställda om företagets kompetensutvecklingsprocess 

Resultatet av intervjuerna visar att en generell uppfattning av både nuvarande och före 

detta anställda gällande definitionen av lärande och lärandemiljö är möjligheten att utbyta 

erfarenheter med andra kollegor, att gå på kurser, utbildningar, ha tillgång mentorer, att det 

ska finnas möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. De intervjuade menar att dessa 

möjligheter är låga och i vissa fall obefintliga. Hersey (1990) menar att ett 

kompetensutvecklande företag bör se till att de anställda får den kompetens de behöver och 

kan sköta sig själva. Han skriver ytterligare att de anställda är oumbärliga för en organisations 

framgång och att de är skillnaden mellan framgång och misslyckande för företaget. Vidare 

menar Kock (2010) att goda lärmiljöer innebär bland annat att arbetsuppgifterna är främjande, 

att det finns stöd för lärande i det dagliga arbetet genom till exempel erfarenhetsträffar, 

handledning, miniprojekt, och att verksamhetens kultur utmärks av öppenhet, initiativ och 

risktagande.  Hansson (2003) menar att det finns en fördel med att byta ut personer i grupper 

som jobbat längre tid mot en och samma kund för att öka kompetensutvecklingen genom 
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erfarenhetsutbyte. Denna typ av arbetsrotation kan vara ett sätt att undvika ’gut feeling’ eller 

fingertoppskänsla kompetenser då kunskaper sprids på ett naturligt sätt.  

Respondenterna säger sig också vilja ha mer samarbete med andra grupper för att öka 

gruppkänslan i företaget och för att öka erfarenhetsutbytet mellan olika affärsområden. När 

det gäller samarbete med andra grupper menar författarna Ashkenas, Ulrich, Jick & Kerr 

(1995) att ett väl fungerande team främjar kompetensutvecklingen inom företaget medan 

Ellström och Hultman (2004) menar att samarbete i ett team är ett bra komplement till 

kompetensutvecklingen. Senge (1996) är av samma åsikt och menar att en lärande 

organisation bör utveckla lärande i team så att kunskap sprids om man vill att företaget ska 

växa och fortsätta finnas kvar.  

Generellt anses lärandemiljön vara bra, dock önskar medarbetarna att de fick mer 

feedback från sin närmaste chef men även av sina kollegor då de menar att feedback kan få 

dem att utvecklas som individer. Ekberg (2010) , Kock (2010) , French & Bell (1999)  menar 

alla att feedback är mycket viktigt för utvecklingen av personalen och att man därför bör 

skapa en kultur där feedback är en naturlig del av vardagen. Jönsson (2004) ger även riktlinjer 

för hur man ger feedback och menar att den ska ha ett positivt syfte och ska vara en form av 

hjälp. Den ska vara nära i tiden, konkret och fokusera på att förstärka eller förändra ett 

beteende. Blanchard (1994) menar även han att positiv feedback behövs men att den alltför 

ofta glöms bort. Yukl (2010) menar att de anställda måste trivas om de ska kunna utvecklas. 

För att trivas behövs decentraliserade, tillåtande, flexibla arbetsmiljöer med tillräckligt 

utmanande arbetsuppgifter där anställda involveras i beslut som angår dem, blir individuellt 

behandlade och får tillgång till all information de behöver. Att man litar på sina anställda, 

stöder och belönar goda resultat hör också till en utvecklande miljö menar Yukl. 

7. Slutsatser 

Syftet med vår undersökning har varit att analysera relationen mellan de anställdas 

möjligheter till kompetensutveckling och dess påverkan på deras intention att stanna på 

företaget. Vidare har vi haft som intention att få fram vad de anställda vill ha för 

kompetensutveckling samt hur de upplever företagets kompetensutvecklingsprocess.  

Vad gäller relationen mellan de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och dess 

påverkan på deras intention att stanna på företaget visar intervjuresultatet att det är viktigt och 
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avgörande för företaget att arbeta aktivt och genomtänkt med kompetensutveckling. 60 % (nio 

av femton) av de intervjuade anser att kompetensutveckling innebär en möjlighet för företaget 

att behålla sina anställda, och alla de nuvarande anställda anser att kompetensutveckling har 

stor betydelse för deras vilja att stanna på företaget. Flera intervjuade har också lyft fram 

betydelsen av kompetensutveckling och möjligheten till att göra karriär på företaget, något 

som skulle öka deras intention att stanna kvar.  

Gällande frågan om vad de anställda vill ha för kompetensutveckling har vi identifierat att 

det viktigaste är att alla kompetensutvecklingsinsatser har en tydlig koppling till företagets 

vision och mål och är individuellt anpassat. Mer konkret önskar sig respondenterna kurser 

inom ämnen såsom ledarskap, gruppdynamik och kommunikation samt produktspecifika 

utbildningar. Ytterligare önskemål är större möjligheter till coachning och mentorskap samt 

ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan och inom olika grupper.  

Vad gäller hur respondenterna upplever kompetensutvecklingsprocessen har det 

framkommit att de anser att den inte är transparent. Flera respondenter har inte deltagit i några 

kompetensutvecklingsinsatser alls, flera saknar kompetensutvecklingsplaner och det råder en 

ovisshet kring vilka kompetensutvecklingsaktiviteter som finns planerade och vilka av de 

planerade som kommer att hållas. Vidare menar flera att det är otydligt varför vissa personer 

får möjlighet till att utveckla sin kompetens medan andra inte får det. Uppfattningen är den att 

cheferna ska bidra till den personliga utvecklingen men detta verkar, enligt respondenterna, 

inte ske i nuläget.  
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8. Diskussion  

Utifrån studiens syfte har information om företaget insamlats på olika sätt för att få en bred 

och fördjupad insyn i problemområdet. Vidare har djupintervjuer med totalt 15 nuvarande och 

före detta anställda från olika ansvarsområden genomförts. Resultatet från intervjuerna har 

granskats och analyserats samt jämförts med insamlad teori på området och utifrån detta har 

författarna sedan dragit slutsatser. 

Syftet med undersökningen har varit att studera relationen mellan de anställdas möjligheter 

till kompetensutveckling och deras intention att stanna på företaget. Vidare skulle följande 

undersökas och besvaras: 1) vad förväntar sig de anställda för kompetensutveckling, 2) hur 

upplever de kompetensutvecklingsprocessen. Studien har uppnått syftet och 

forskningsfrågorna har besvarats.   

När det gäller validiteten och reliabiliteten tycker författarna att den är god då ett relativt 

stort antal anställda har djupintervjuats samt på grund av att svaren inte avvek från som 

framkommit i tidigare medarbetarundersökningar. Författarna är medvetna om att 

undersökningen förvisso är en nulägesbild då man kan anta att situationen förändras på 

företaget från år till år, speciellt när man fokuserar på att förbättra problemområden. Vidare 

anser författarna att man inte kan förvänta sig att man får samma svar om man skulle göra om 

samma undersökning inom några år. Författarna tror att respondenterna varit ärliga i sina svar. 

Det man kan ifrågasätta är hur bra före detta anställda kommer ihåg hur det var på vissa 

frågor.  

Samma undersökning skulle kunna göras på andra organisationer för att få svar på samma 

frågor. Författarna kunde ha intervjuat fler chefer för att få ett bredare perspektiv, färre 

anställda och gjort benchmarking för att se hur andra företag löst samma frågor. 

Resultatet visar tydligt att man vill ha mer samarbete inom och mellan teamen som man 

kan lära sig av. Även i medarbetarundersökningarna var samarbete och delning av kunskap 

punkter med ständigt stor förbättringspotential. Det som är uppseendeväckande är att man 

trivs med sina kollegor på kafferasterna men när man jobbar tycks det vara svårare att dela 

med sig kunskap eller gå över gränserna och det är svårt att förstå varför samarbetet inte 

fortsätter utanför kafferummet. Man kunde göra fortsatta studier på hur man kan öka 

teamkänslan inom företaget på en professionell nivå.  
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I intervjuerna framkom indirekt en viss irritation mot det faktum att alla kollegor inte hade 

tillräckligt med kompetens och att detta gjorde att vissa kände att de drog ett tyngre lass. 

Genom att höja kompetensen i företaget skulle man även kunna höja trivseln. Tydligare 

rollbeskrivningar är en bra början på att definiera vilket kompetensbehov som behövs för 

varje roll och vem som har vilket ansvar. I medarbetarundersökningarna har det också kommit 

fram att det är otydligt vem som har ansvar för vad, så det är av vikt att förtydliga rollerna av 

fler orsaker. Utbildning inom ett specifikt område som inte är lika användbart i andra företag 

gör att anställda har ett större värde i det företag de arbetar och är mindre benägna att söka 

andra jobb. Om de byter arbetsplats blir det ofta till leverantörer, samarbetspartners eller 

kunder, något som ökar nätverket och nyttan för företaget. 

De som söker sig till andra arbeten värderar karriärmöjligheter och kompetensutveckling 

högre än de som inte börjat fundera på att röra på sig, därför bör ledningen agera på detta och 

inte vänta tills det uttryckta behovet ökar. Man kunde göra en mer specifik undersökning som 

svarar på frågan vad som är viktigast för medarbetarna för att stanna kvar på företaget.  Detta 

kan variera mellan olika yrkesgrupper och kontor inom företaget. 

Tydligheten ökar också genom att både chef och anställd tar medarbetarsamtalen på allvar.  

Medarbetarsamtalet ska handla om utveckling av den anställda och hur man når de uppsatta 

målen. Därför bör andra ämnen inte tas upp i detta samtal.  Det som diskuteras ska vara på 

riktigt och kännas som mål som man verkligen vill nå från båda håll. Det får inte bli något 

som bara skrivs på och kollas igenom nästa år. Båda parter bör se till att de planerade 

insatserna verkligen kan följas och att inte till exempel brist på tid gör att den anställda inte 

kan fullfölja planen. Det är chefen som ska göra prioriteringar för att den anställda ska få tid 

till kompetensutveckling. Även medarbetarundersökningarna visade att man önskade större 

hjälp av sin chef när det gällde kompetensutveckling.  

Det som är viktigt för företaget är också den strategiska kompetensförsörjningen. Ett annat 

forskningsområde vore att studera hur man identifierar och lockar till sig rätt strategisk 

kompetens just för detta företag. Man kan till exempel jämföra detta företag med andra bra 

presterande företag inom samma eller andra näringsgrenar för att få best practice och 

lärdomar.   

Under tiden som detta arbete skrivits har kompetensutvecklingsinsatserna på företaget 

vidareutvecklats och förtydligats. Företaget fick en ny personalchef under 2010 som 
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identifierat kompetensutvecklingsinsatserna som något man bör satsa på och lyft denna fråga 

till företagets ledning samt till alla mellanchefer.  

Företaget har även en ny VD sedan hösten 2010 som jobbar med att införa ny struktur på 

kort och lång sikt för kompetensutveckling. Företaget har börjat med att lyfta fram det som 

finns och vad som görs och informerar om detta genom kontorsmöten samt i regelbundna 

uppdateringar som skickas ut till alla anställa. VDn vill lyfta kompetensutvecklingens 

betydelse för den strategiska försörjningen av nyckelkompetenser i företaget där även 

personlighets- och kulturperspektivet spelar roll.   

Att identifiera framtida nyckelkompetenser är svårt och historiskt har man fokuserat mest 

på de kortsiktiga kompetensbehoven, det vill säga att detta har gjorts på ett reaktivt sätt istället 

för att vara proaktiv. Tydligt beskrivna roller gör det lättare att analysera kompetens och 

behov av kompetensutveckling. Man kunde även utarbeta ett förslag på 

kompetensutvecklingsprocess i ett fortsatt arbete. 

Sammanfattningsvis har företaget en utmaning i att dels tydliggöra och öka transparensen i 

kompetensutvecklingsprocessen dels att starta en öppen dialog med medarbetarna för att 

fånga det reella behovet som finns ute på företaget och lyfta fram de möjligheter som finns. 

Vidare bör företaget fundera huruvida de nuvarande kompetensutvecklingsinsatserna räcker 

till och om de bör utvecklas för att kunna erbjuda samtliga medarbetare samma möjligheter. 

Andra organisationer som står inför ovan nämnda utmaningar borde överväga att starta en 

förändringsprocess med syfte att öka medarbetarnas delaktighet i utformandet av en 

kompetensutvecklingsprocess samt för att skapa medvetenhet hos cheferna gällande deras 

avgörande roll i de anställdas utveckling.  
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10. Bilagor  

10.2. Bilaga 1, Personalomsättning 
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10.3. Bilaga 2, Intervjufrågor 

 

  Lärande och lärandemiljö           

1 Vilken är din definition av lärande?    

2 Vilka läraktiviteter har du deltagit i 
under de senaste tre åren? 

  

3 Hur upplever du lärandemiljön inom 
ditt affärsområde? (kommunikation, 
feedback, tydlighet)  

Mycket Bra  Bra   Dåligt  Väldigt 
dåligt 

  

4 Hur skulle du vilja att lärandemiljön 
såg ut för att gynna ditt lärande?  

  

  Svara på följande frågor genom att 
fylla i med ett kryss 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

5 Jag känner mig tillfreds med min 
jobbsituation 

          

6 Det är tydligt från ledningsnivå vilken 
kompetens som krävs för mina 
arbetsuppgifter 

          

7 Mina arbetsuppgifter stämmer 
överens med min arbetsbeskrivning 

          

8 Jag upplever att min kompetens 
tillvaratas i inom företaget 

          

9 Det finns möjligheter för lärande och 
utbyte av kunskaper inom min 
enhet/affärsområde 

          

  Möjligheter till 
kompetensutveckling 

          

10 Vad förväntar du dig i form av 
kompetensutveckling? 

  

11 Hur uppfattar du beslutsfattandet 
kring eventuella 
kompetensutvecklingsinsatser? 

  

12 Finns det tillräckligt med resurser för 
kompetensutveckling?  

  

13 Vad finns det för planerade 
utbildningar idag som du känner till?  

  

14 Vad har cheferna för roll för 
medarbetarnas 
kompetensutveckling?  

  

  Svara på följande frågor genom att 
fylla i med ett kryss 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

15 Medarbetarsamtalen är värdefulla för 
min utveckling 

          

16 Jag har en tydlig utvecklingsplan och 
den bidrar den till min utveckling 

          

17 Jag kan påverka vilken typ av 
kompetensutvecklingsinsats jag 
behöver  

          

18 Jag skulle behöva mer kompetens för 
de arbetsuppgifter jag har idag 

          

19 Det finns goda 
kompetensutvecklingsmöjligheter 
inom företaget  

          



 

 

41 

 

20 Företaget arbetar aktivt med 
kompetensutveckling för 
medarbetarna.  

          

21 Företaget har tydligt utformade 
kompetensutvecklingsprogram 

          

22 Det finns tydliga direktiv för hur 
cheferna ska arbeta med 
kompetensutveckling hos 
medarbetarna  

          

  Intention att stanna på 
företaget 

          

23 Vilka är företagets främsta strategier 
för att behålla medarbetare?  

  

24 Vad tror du är de främsta 
anledningarna till att medarbetarna 
skulle söka sig till ett nytt jobb? 

  

  Svara på följande frågor genom att 
fylla i med ett kryss 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

25 Kompetensutvecklingsmöjligheter 
innebär en möjlighet för företaget att 
behålla sina medarbetare 

          

26 Det är viktigt att företaget arbetar 
med kompetensutveckling för sina 
medarbetare 

          

27 Kompetensutvecklingsmöjligheter har 
stor betydelse för min vilja att stanna 
kvar på företaget 

          

28 Tydliga 
kompetensutvecklingsinsatser har 
betydelse för mina möjligheter att 
utvecklas inom företaget 

          

29 Företaget arbetar aktivt med att 
undvika oönskad personalomsättning 

          

30 Är det något annat du vill tillägga av 
det vi har diskuterat  
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10.4. Bilaga 3, Målsättningsdokument 

2012 

Företaget XX 

Individuell målsättning 

 

Målsättningsdokumentet är utformat för att 

fokusera din konversation med din chef på 

dina individuella mål för det kommande året. 

Målen ska bygga på förväntningar från din 

chef, ditt team och Esri Sverige och 

återspeglar effekterna av din roll på vårt 

resultat, vår kultur, och vår långsiktiga 

vision. 

 

Namn:   Chef:  

Email:   Team:  

Roll:   Datum:  

Individuella mål 

Definiera dina mål för nästa år 

Målen bör vara:  

Specifika, mätbara, uppnåeliga, resultatbaserade, och tidssatta 

I linje med målen för din chef, teamet och Företaget Sverige  

Bygga på våra värderingar  

Chefer måste inkludera minst ett mål som är specifikt för chefsrollen  

Målsättning 

Identifiera 5-7 fokusområden som är 

anpassade till organisationens, 

teamets och din chefs mål. 

Genomförande 

Identifiera hur du ska uppnå dina 

mål (inkludera viktiga milstolpar 

och villkor). 

Resultat 

Försök definiera specifika 

mätpunkter för att kunna 

utvärdera förverkligandet av dina 

mål. 

 
   

 
   

 

 
      

 
     

 

 
      



 

 

43 

 

 
   

Den anställde behöver följande stöd från sin chef för att lyckas nå målen 

 

 

 

 

 

 

 

Chefens feedback och roll för att stödja den anställdes målsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

Våra värderingar 

Vad du väljer att göra och hur du väljer att göra det ska utgå från våra värderingar 

Kreativitet 

Nyfikenhet  

Åtagande 

Mod 

Samarbete 
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10.5. Bilaga 4, Medarbetarundersökningar 2010, 2011 &2012.  

En jämförelse av samtliga frågor ur de tre senaste medarbetarundersökningar på företaget 

visas i graferna nedan. Färgsättningen av bakgrunden förtydligar hur stor förbättringspotential 

frågan har.  

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL 

>1,5 Mycket stor potential. Inte alls tillfredställande 

1,0-

1,49 Stor potential. Kan förbättras avsevärt 

0,5-

0,99 Viss Potential. Vissa förbättringsmöjligheter 

0-0,49 Liten eller ingen potential till förbättring 

  

Fig 1.1.1 

Frågorna i enkäterna är poängsatta utifrån hur stor förbättringspotential som finns för 

företaget. Ju högre poäng, desto mer angeläget att genomföra en förbättring för att de 

anställda ska vara nöjda. Siffrorna har beräknats genom att ta skillnaden mellan hur de 

anställda skulle vilja ha det gentemot hur de upplever att det är på arbetsplatsen. Exempelvis: 

Att ha fina blommor på rummen kan man bedöma ha en viktighetsfaktor på 4 av 5 möjliga för 

att vara nöjd, men man upplever situationen just nu är värd 3 poäng. I detta hypotetiska fall är 

skillnaden då 1 poäng och klassas som en punkt med stor förbättringspotential. 
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Figur 1.1.2 

 

Figur 1.1.3 
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Figur 1.1.4 

 

Frågor på områdesnivå: 
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Organisation: 

 

 

Löner och förmåner: 
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Effektiva rutiner som underlättar mitt arbete

Samarbete mellan mitt team och andra

Beslut fattas nära de som berörs

Tydliga ansvarsområden

Förtroende för ledningens beslut
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2010

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

rättvis lön i förhållande till arbetsinsats

God löneutveckling jämfört med branschen

Konkurrenskraftig lön jämfört med arbetsmarknaden

Kultur där goda prestationer får uppmärksamhet

Rörlig lönedel som jag kan påverka med min

arbetsinsats

Attraktiva personalförmåner

Träningsmöjligheter och friskvårdsutbud

Roliga fester och sociala aktiviteter

2012
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Företagsmål:  

 

 
 
Kompetensutvecklingsprocess: 
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Inflytande och delaktighet:  
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Teamets kompetens: 
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Möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter
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Information från ledningen som jag förstår

Information från ledningen som jag tror på
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Klimat där alla får komma till tals

Tydliga instruktioner från närmaste chef

Närmaste chef som är tillgänglig för samtal och

diskussioner

Regelbundna möten inom teamet

Aktuell information genom ett uppdaterat

intranät
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Företagets kultur:  
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Hänsyn till medarbetarnas bästa
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Ledarskap:  
 

 
 

Relationer:  
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Hjälper mig att utvecklas

Bra på att hantera konflikter inom gruppen

Förståelse för mina behov

Konstruktiv när jag får kritik

Handlingskraftig, ser till att saker blir gjorda

Berömmande när jag gjort något bra

Rättvis (ger alla lika möjligheter)

Professionell

Bra ambassadör för vår grupp utåt i

organisationen
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Allmänna frågor:  
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Jag har god balans mellan arbete och fritid

Jag har en skön känsla i magen när jag går till

jobbet

Jag känner mig trygg i min anställning

Vi har en glad och trevlig stämning på jobbet

Jag har trevliga raster luncher med mina

arbetskamrater

Allmänheten/media har en positiv bild av

företaget

Företaget har en affärside som fyller ett behov

på marknaden

2012

2011

2010


