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Sammanfattning 
 

 

Konsten att behålla och värna om nyckelkompetensen 
– En studie genomförd inom Landstinget Halland 
 

Författare: Elin Malmberg och Anna Sech. 

 

Högskolan i Halmstad. 

 

Vårterminen 2010. 

 

När vi kom i kontakt med Landstinget Halland uttryckte de behovet av att kunna attrahera och 

behålla personal. Då personer med nyckelkompetens har stor påverkan på organisationens 

framgång har vi valt att genomföra en studie med syfte att undersöka vilka förhållanden 

personer med nyckelkompetens inom Landstinget Halland upplever som centrala för sin 

specifika arbetssituation. Med hjälp av olika teorier och modeller analyserar vi och tar reda på 

hur sådana förhållanden kan påverka arbetsgivarens förmåga att behålla dessa personer. Vi 

har valt att undersöka på vilket sätt de förhållanden som framkommer är centrala för 

individens arbetstillfredsställelse och motivation samt för deras vilja att stanna kvar på eller 

lämna sitt arbete. 

 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har vi genomfört sex stycken kvalitativa 

intervjuer med nyckelindivider och personalledning på en av verksamheterna inom 

Landstinget Halland. 

 

Vårt resultat visar att förhållanden som har att göra med arbetstillfredsställelse och motivation 

påverkar och påverkas av upplevt organisatoriskt stöd vilket i sin tur påverkar arbetsgivarens 

förmåga att behålla individer med nyckelkompetens. Hela analysen utmynnar slutligen i vår 

egen AFBN-modell (arbetsgivarens förmåga att behålla nyckelkompetens) som visar dessa 

samband. 

 

Nyckelord: Behålla personal, nyckelkompetens, arbetstillfredsställelse, employer branding, 

Landstinget Halland. 

 



Abstract 
 

 

The art of retaining and taking care of key employees 
– A study carried out within Halland County Council 
 

Authors: Elin Malmberg and Anna Sech. 

 

Halmstad University. 

 

Spring 2010. 

 

When we first contacted Halland County Council they expressed the need to be able to attract 

and retain employees. Since individuals with key competence have a big influence on the 

overall success of the organization we chose to carry out a study with the purpose to examine 

which conditions individuals with key competence within Halland County Council experience 

as central to their specific work situation. By using different theories and models we analyze 

and find out how such conditions can affect the ability of the employer to retain these 

individuals. We have chosen to examine in what way the conditions that emerge are central to 

the individuals work satisfaction, motivation and their will to stay or leave their workplace.   

 

Based on the purpose of this study we have carried out six qualitative interviews with key 

employees and HR management on one of the units within Halland County Council. 

 

Our results show that conditions that has to do with work satisfaction and motivation affect 

and are affected by perceived organizational support which in turn affect the ability of the 

employer to retain individuals with key competence. The analysis finally concludes into our 

own model of AFBN (the ability of the employer to retain key competence) that shows these 

relationships. 

 

Key words: Retain employees, key competence, work satisfaction, employer branding, 

Halland County Council. 
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1 Inledning 
 

Samhället står inför en stor förändring då den största generationsväxlingen genom tiderna står 

för dörren. Aldrig tidigare har så många människor lämnat arbetsmarknaden samtidigt och 

detta kommer innebära en enorm utmaning för dagens organisationer (Fürth, 2008). Som om 

den utmaningen inte vore stor nog har dessutom rörligheten på arbetsmarknaden ökat sedan 

1980-talet. Berge & Fagerberg (2010) presenterar att nästan 1,2 miljoner svenskar idag rör sig 

på arbetsmarknaden varje år vilket innebär ungefär var fjärde person. Trots att rörligheten är 

stor ser vi att det i den allmänna diskussionen om den svenska arbetsmarknaden framkommer 

åsikter om att den bör öka ännu mer då den i internationell jämförelse är relativt låg.  

 

Även Jacobsen & Thorsvik (2008) tar fasta på att anställda idag byter arbetsgivare allt mer 

frekvent. De menar att det framförallt är organisationens mest värdefulla medarbetare som får 

många erbjudande från andra organisationer och det blir därför allt viktigare för 

organisationer att aktivt arbeta för att behålla dessa nyckelindivider. Patriota (2009) belyser 

att organisationer i dagens samhälle står inför en stor utmaning när det gäller att behålla 

kompetens, särskilt nyckelkompetens, inom organisationen. Individer med nyckelkompetens 

tenderar att ha högre krav på sin arbetsgivare för att bli motiverade och stanna kvar i sitt 

arbete och uppfyller inte organisationen dessa krav riskerar de att förlora dessa personer. 

Bengtsson & Daniels (2002) menar att denna problematik blir särskilt tydlig i 

kunskapsintensiva företag där anställda med nyckelkompetens har stort inflytande på 

organisationens resultat och framgång och därför lämnar ett stort tomrum efter sig om de 

försvinner. 

 

I början av arbetet med denna uppsats kom vi i kontakt med begreppet employer branding. 

Enligt Parment & Dyhre (2009) innebär employer branding att företag marknadsför sig som 

arbetsgivare för att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt talang i organisationen. För att 

kunna göra detta måste det finnas kunskap om vad nuvarande och framtida personal har för 

behov samt strategier för att kunna tillfredsställa dessa behov på ett sätt som motiverar 

personalen. Parment & Dyhre (ibid.) framhåller vikten av att inse att det främst är de anställda 

som representerar organisationen som arbetsgivare och att de på så sätt har stor inverkan när 

det gäller att attrahera ny personal. Författarna menar att för att organisationen utåt ska kunna 

förmedla den önskvärda bilden av sig själva måste de först fokusera på de nuvarande 

medarbetarna och se till att dessa trivs och känner sig som en del av organisationen. Om så 

inte är fallet kan det bli svårt för organisationen att marknadsföra sig som en attraktiv 

arbetsgivare gentemot eventuella framtida medarbetare. Det är alltså viktigt att fokusera på 

den personal som utgör organisationen idag. 

 

Kaye & Jordan-Evans (2000) menar att få chefer verkligen känner till vad som får personalen 

att stanna kvar på sitt arbete och vad som skulle få dem att byta jobb. Med tanke på att 

rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och med stor sannolikhet kommer att öka alltmer 

borde detta vara något som alla chefer har kunskap om. Pekala (2001) presenterar en 

undersökning genomförd av Accenture som visar att 68 % av de tillfrågade företagsledarna 

ansåg att det är mycket viktigare att fokusera på att behålla den kompetens som redan finns i 

organisationen än vad det är att anställa nya medarbetare. Det anses alltså viktigt att fokusera 

på att behålla personal men samtidigt finns inte den kunskap som behövs för att kunna göra 

det. 
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Landstinget Halland är en kunskapsintensiv organisation. En stor del av personalen har 

högskoleutbildning och många har dessutom olika typer av specialistutbildningar. Gartell 

m.fl. (2007) lyfter fram att högutbildade individer rör sig mer på arbetsmarknaden än vad 

lågutbildade gör och att de framförallt rör på sig mer frivilligt. En representant för Landstinget 

Halland lyfter fram konkurrensen om arbetskraften och menar att det för organisationen 

kommer att bli allt viktigare att kunna attrahera ny personal med rätt kompetens men även att 

ha förmågan att behålla den nuvarande personalen. Efter att vi varit i kontakt med Landstinget 

Halland stötte vi på begreppet employer branding och förstod hur viktig den nuvarande 

personalen är i arbetet med att marknadsföra organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Vi 

valde därför att fokusera på nuvarande personal och deras upplevda arbetssituation. Mer 

specifikt fokuserade vi på personal med nyckelkompetens då dessa individer är de som har 

störst inverkan på verksamhetens resultat och framgång. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förhållanden personer med nyckelkompetens 

inom Landstinget Halland upplever som centrala för sin specifika arbetssituation. Vidare vill 

vi med hjälp av teorier och modeller analysera och ta reda på hur sådana förhållanden kan 

påverka arbetsgivarens förmåga att behålla dessa personer.  

 

 På vilket sätt är de förhållanden som framkommer centrala för individens 
arbetstillfredsställelse och motivation? 

 På vilket sätt är dessa förhållanden centrala för viljan hos personer med 
nyckelkompetens att stanna kvar på eller lämna sitt arbete? 

 

Med förhållanden menar vi alla de omständigheter som beskrivs som centrala i de behovs- 

och motivationsteorier (se sid. 9) samt i den teori om upplevt organisatoriskt stöd (se sid. 12) 

som vi kommer att presentera i teoridelen. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Vi kommer här att genom en bakgrundsbeskrivning av Landstinget Halland ge en inblick i hur 

organisationen fungerar och på så sätt lyfta fram den kontext resultatet framkommit ur. Vi 

presenterar landstingets övergripande mål, den formella organisationens struktur, fakta om 

Vårdval Halland samt en sammanfattning av medarbetarpolicyn. 

 

Genom att erbjuda en god hälsovård, sjukvård och tandvård ska Landstinget Halland arbeta 

för att se till så att alla som bor eller befinner sig i Halland får sina behov uppfyllda så de mår 

bra och är friska. Fem övergripande mål ska föra verksamheten i rätt riktning och dessa är god 

hälsa, nöjda och engagerade invånare, god vård, stark ekonomi samt stolta och engagerade 

medarbetare. Vissa delar av landstingets verksamhet bedrivs av landstinget själv medan andra 

delar drivs i privat regi. På så sätt är landstinget både ägare och finansiär av den halländska 

vården (www.lthalland.se).  

 

Landstinget Hallands organisation består av olika verksamheter för vilka olika politiska 

nämnder och styrelser ansvarar. Dessa verksamheter innefattar närsjukvården i Halland, 

http://www.lthalland.se/
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länssjukhuset i Halmstad, sjuktransport, sjukhuset i Varberg, psykiatrin i Halland samt 

landstingsservice. Vår studie är genomförd på en klinik inom ett av dessa 

verksamhetsområden. 

 

 
 
Figur 1: Organisationsschema över Landstinget Halland, www.lthalland.se  

 

 

Inom Landstinget Halland genomfördes den 1 januari 2007 en mer distinkt uppdelning av den 

politiska organisationen vilket innebar att sex lokala nämnder, en för varje kommun, ska 

medverka till att uppfylla de behov som kommunens invånare har när det gäller hälso-, sjuk- 

och tandvård. Nämnderna ska ha kontinuerlig kontakt med invånare, brukare och 

representanter för kommunen och har i uppdrag att teckna avtal med olika vårdgivare inom 

ramen för Vårdval Halland. Vårdval Halland är en modell som introducerades 2007 och ger 

hallänningen möjlighet att själv välja vårdenhet. Grundtanken är att närsjukvården för varje 

patient ska agera som stöd, samordnare och vägledare inom all slags hälso- och sjukvård. Det 

finns också en så kallad sjukvårdspeng som följer varje invånare oberoende av vilken 

vårdenhet denne väljer att tillhöra. Slutligen finns det så kallade driftstyrelser vilka finns till 

för att effektivisera verksamheten för att på så sätt öka kvaliteten på utbudet 

(www.lthalland.se).  

 

Landstinget Hallands medarbetarpolicy antogs av Landstingsstyrelsen 2004 och innehåller 

gemensamma riktlinjer för arbete och utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet och mångkultur. 

I medarbetarpolicyn (www.lthalland.se) belyses vikten av stolta och engagerade medarbetare 

vilket innebär att varje anställd ska vara stolt över sitt arbete och sin arbetsgivare samt 

erbjudas de förutsättningar som krävs för att kunna engagera sig i sitt arbete och i utveckling. 

Varje anställd förväntas att genom sina kunskaper och färdigheter bidra till kontinuerlig 

förbättring effektivisering av verksamheten. Initiativkraft och kreativitet uppmuntras och 

organisationen ska sträva efter en öppen och rak kommunikation som kännetecknas av tillit 

och respekt. Det betonas även att de anställdas olikheter, när det gäller till exempel kön eller 

etnicitet, bidrar till ökad förmåga att utveckla verksamheten. Lärande och utveckling ses som 

en naturlig del i arbetet och medarbetarna förväntas ta ett stort eget ansvar för sin 

http://www.lthalland.se/
http://www.lthalland.se/
http://www.lthalland.se/
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kompetensutveckling. Föräldraledighet ses som positivt då det ger värdefulla erfarenheter. 

Det framhålls även att mål för en förbättrad arbetsmiljö naturligt ska ingå i planeringen av 

verksamheten. Lönen är individanpassad och de riktlinjer kring lönesättningen som finns på 

varje arbetsplats ska bidra till att skapa samband mellan lön, motivation och resultat. Lönen 

baseras på utfört arbete, kompetenskrav och verksamhetens ekonomi. När det gäller 

ledarskapet framhålls vikten av öppenhet och tydlighet samt hur viktigt det är att chefen 

agerar i samspel med sina medarbetare. 
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2 Tidigare forskning 
 

 

Syftet med följande avsnitt är att placera vår studie i ett sammanhang genom att presentera 

annan forskning som gjorts inom det undersökta området samt i angränsande områden. På 

detta sätt visar vi på relevansen av vår studie inom valt forskningsområde. 

 

 

Mycket av den forskning som gjorts inom området employer branding fokuserar på vilka 

faktorer allmänheten upplever vara särskilt viktiga för att en arbetsgivare ska vara attraktiv 

och hur dessa faktorer kan användas för att utåt marknadsföra organisationen som 

arbetsgivare. Som Parment & Dyhre (2009) påpekar är det dock viktigt att ett företag för att 

kunna behålla sin personal verkligen uppfyller den bild av sig själva som de lanserar. Det 

tjänar ingenting till att marknadsföra att de anställda har stora utvecklingsmöjligheter inom 

företaget om de inte har det. Moroko & Uncles (2008) belyser i artikeln Characteristics of 

successful employer brands vikten av samstämmighet mellan arbetsgivarvarumärket och 

arbetslivserfarenhet, värderingar och företagskultur. Berthon m.fl. (2005) har genom att 

intervjua australiensiska studenter som påbörjat sitt sista år på universitetet tagit fram en skala 

med olika faktorer som uppkommit som viktiga gällande organisationers attraktivitet som 

arbetsgivare. Dessa faktorer kan i sin tur användas i arbetet med att attrahera ny personal men 

även behålla befintlig personal. För att se till så att organisationen verkligen håller vad den 

lovar kan faktorerna användas som en slags checklista bland den nuvarande personalen för att 

på lång sikt ta reda på deras uppfattning av organisationen som arbetsgivare. Forskningen om 

employer branding är intressant för oss på så sätt att den lyfter fram vikten av att 

arbetsgivaren inte bygger upp förväntningar om organisationen som sedan inte uppfylls då 

detta kan skapa problem med att bland annat behålla personal.  

 

En del forskning har gjorts med syfte att lösa problemet med att behålla bra personal inom 

organisationen. Ramlall (2004) menar att företag i USA varje år förlorar stora summor pengar 

på grund av att nyckelpersoner lämnar organisationen. Ofta har dessa organisationer olika 

vedertagna sätt för hur arbetet med att behålla personal ska gå till men problemet är att dessa 

tillvägagångssätt inte underbyggs av relevanta teorier. Därför har Ramlall (ibid.) genomfört en 

litteraturstudie av olika välkända motivationsteorier för att förklara hur de anställdas 

motivation påverkar olika beteenden samt organisationens förmåga att behålla personal. De 

motivationsteorier som identifieras som relevanta i detta sammanhang handlar om behov, 

förstärkning, kognition, arbetets förutsättningar samt känslor/emotioner. Slutsatsen erbjuder 

en förklaring till hur dessa motivationsteorier kan kombineras för att öka förståelsen för hur 

vissa handlingar inom organisationen leder till att för företaget viktiga individer slutar och hur 

dessa teorier kan användas i arbetet med att utforma och utveckla en praxis för att behålla 

personal. De teorier som använts i denna studie har tillsammans med liknande teorier utgjort 

grunden för delar av vårt teoriavsnitt. 

 

Även Mitchell m.fl.’s (2001) utgångspunkt är att frivilliga uppsägningar är något som många 

organisationer idag brottas med och ställer sig därför frågan hur organisationer kan arbeta för 

att attrahera och behålla sina anställda med fokus på de mest värdefulla individerna. 

Författarna har genom ett antal kvalitativa och kvantitativa studier undersökt bland annat 

sjuksköterskor och anställda på revisionsbolag som lämnat sina jobb och tittat på varför de 

lämnat och vad de gjort efteråt. De har även studerat anställda i detaljhandeln, anställda på ett 
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offentligt sjukhus samt banktjänstemän och undersökt om de upplevt saker som fått dem att 

överväga att lämna sin tjänst. Utifrån resultaten menar artikelförfattarna att många av de 

faktorer som får anställda att lämna inte har att göra med själva arbetet. Påtryckningar från 

familj, engagemang i samhället och balans mellan arbete och privatliv visade sig vara faktorer 

som i stor utsträckning påverkar sannolikheten att stanna hos en arbetsgivare. Författarna 

beskriver det som ett stort spindelnät bestående av faktorer både i och utanför arbetet som 

förankrar individen i organisationen och bidrar till att man stannar. Denna förankring delas 

upp i tre delar: förbindelser, passform och uppoffring. Förbindelser är de kontakter med andra 

människor, grupper eller organisationer som individen har i form av till exempel mentorskap, 

teamarbete, hobbys eller andra aktiviteter. Passform innebär hur väl den anställde uppfattar 

sig passa i sitt arbete, i organisationen och i samhället. Detta visade sig vara särskilt viktigt i 

början av en anställning. Uppoffring reflekterar kostnaden av det individen måste ge upp när 

han eller hon lämnar ett jobb. Detta skulle kunna vara olika typer av bonusar, pensionsfonder 

och personaloptioner. Sammantaget visar Mitchell m.fl.’s (ibid.) studier att en person som har 

stark förankring i organisationen har färre tankar om att lämna sitt arbete då problem uppstår. 

Utifrån detta menar författarna att organisationer aktivt bör arbeta för att upprätta men även 

underhålla den anställdes förankring i organisationen gällande faktorer i både arbetsliv och 

privatliv. Udechukwu & Mujtaba (2007) för i sin studie om sannolikheten för att en anställd 

kommer att lämna eller stanna kar i organisationen en liknande diskussion. I denna menar de 

att en frivillig uppsägning måste ses som en händelse bestående av både sociala, ekonomiska 

och psykologiska processer. Problemet sträcker sig alltså bortom relationen mellan 

organisationen och den anställde. 

 

Allen m.fl. (2003) har tittat på amerikanska försäkringsagenter och säljare i detaljhandeln och 

undersökt kopplingen mellan upplevt organisatoriskt stöd (Perceived Organizational support, 

POS) och frivillig uppsägning. De redovisar resultat som föreslår att upplevelser av olika 

stödjande HR-funktioner när det gäller delaktighet i beslutsfattande, rättvisa belöningar och 

utvecklingsmöjligheter är en bidragande faktor till upplevelsen av organisatoriskt stöd. 

Upplevelsen av organisatoriskt stöd påverkar i sin tur den anställdes arbetstillfredsställelse 

och engagemang i organisationen och har ett negativt samband med frivillig uppsägning. 

Anställda som upplever en hög grad av organisatoriskt stöd är helt enkelt mindre benägna att 

söka sig till en annan arbetsgivare. Även Kahumuza & Schlechter (2008) visar på att upplevt 

stöd har ett samband med intentionen att avsluta sin anställning. I sin studie av 

banktjänstemän visar de dessutom att det särskilt är stödet den anställde upplever från 

närmaste chef som är avgörande för om de stannar kvar hos eller lämnar sin arbetsgivare. 

Detta resultat underbygger betydelsen av ett effektivt ledarskap och den påverkan 

organisationens ledare har på medarbetarnas vilja att avsluta sin anställning. 

 

Den forskning vi kommit i kontakt med har gjorts utanför Europas gränser och kan därför inte 

sägas vara fullt ut jämförbar med europeiska organisationer, än mindre i svenska. Som 

Lockwood (2007) menar är det viktigt för organisationer att vara medvetna om skillnader 

mellan länder, regioner och kulturer vid utformandet av strategier för att öka de anställdas 

engagemang i företaget. I Canada är det till exempel karriärmöjligheter och balans mellan 

arbete och privatliv som anses viktigast hos en attraktiv arbetsgivare, i Indien är det 

organisationens rykte som arbetsgivare, i USA konkurrenskraftig sjuk- och friskvård, i 

Tyskland graden av självständighet, i Japan kvalitén på medarbetarnas kompetens och i 

Nederländerna arbetsmiljö som främjar samarbete. Lockwood (ibid.) presenterar även en 

global studie som visat att befordran och olika typer av kompensationer är viktigt för anställda 
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men att organisationer i större utsträckning bör lägga energi på saker som arbetets kvalité, 

flexibilitet och individuella skillnader. 

 

En stor del av den tidigare forskningen har undersökt vilka faktorer som är betydelsefulla när 

det gäller huruvida de anställda stannar kvar hos eller lämnar sin arbetsgivare. Dock har vi 

inte hittat några studier gjorda enbart på personer som innehar nyckelkompetens, eller mer 

specifikt personer med nyckelkompetens i en offentlig organisation. Mycket forskning gör 

inte någon skillnad mellan personer med nyckelkompetens och andra anställda och 

undersöker då anställdas upplevelser oberoende av vilken typ av kompetens de besitter. 

Därmed bidrar vår studie till en ökad förståelse inom det undersökta området då vi undersöker 

vilka förhållanden nyckelkompetens inom en offentlig organisation upplever som centrala 

angående sin specifika arbetssituation och hur dessa förhållanden i sin tur kan påverka 

organisationens förmåga att behålla nyckelkompetensen. 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

Denna del kommer att inledas med en definition av begreppen kunskap, kompetens och 

nyckelkompetens för att ge läsaren möjligheten att bygga en kunskapsgrund inom dessa 

områden. För att sedan skapa en mer fullständig förståelse för vad som påverkar 

arbetsgivarens förmåga att behålla personer med nyckelkompetens kommer vi presentera 

traditionella behovs- och motivationsteorier samt en teori om upplevt organisatoriskt stöd. 

 

 

3.1 Vad är kunskap och kompetens? 

 

Innan vi går närmare in på begreppet nyckelkompetens vill vi presentera några olika 

perspektiv på kunskap och kompetens som går att finna i litteraturen. 

 

Ellström (1992) definierar kompetens som ”en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (sid. 21). Han menar att kompetensen är 

uppgiftsrelaterad och alltså beroende av vilka krav omgivningen ställer samt vilka resurser 

som finns att tillgå. Vidare presenteras sex faktorer utifrån vilka en individs kompetens kan 

definieras: 

 

 Psykomotoriska faktorer (perception och manuella förmågor) – till exempel 

skicklighet och fingerfärdighet. 

 Kognitiva faktorer (kunskap och intellektuella förmågor) – till exempel förmåga att 
fatta beslut och lösa problem. 

 Affektiva faktorer (emotionella och motivationella förutsättningar för handlande) – till 
exempel engagemang och värderingar.  

 Personlighetsfaktorer (personlighetsdrag som förutsättning för handlande) – till 

exempel självförtroende och självuppfattning. 

 Sociala faktorer (sociala förmågor) – till exempel förmåga att kommunicera och 
samarbeta. 

 

Dessa faktorer tillsammans påverkar i vilken utsträckning individen framgångsrikt förmår 

utföra ett arbete utefter sina egna eller andras krav. De har även inverkan på individens 

förmåga att utnyttja, definiera och utöka det utrymme arbetet ger när det gäller att tolka och 

avgränsa arbetsuppgifterna, bestämma hur de ska lösas samt värdera resultatet av arbetet 

(Ellström, 1992). 

 

Själva kunskapsbegreppet brukar delas upp i olika delar. Hoberg (1998) presenterar i boken 

Precision och Improvisation en tredelning av olika typer av kunskap i påståendekunskap/ 

teoretisk kunskap, färdighetskunskap/praktisk kunskap och förtrogenhetskunskap. 

Påståendekunskap är den kunskap som skaffas genom att teoretiskt utforska en verksamhet, 

till exempel genom olika metoder och föreskrifter. Genom att utöva ett yrke utvecklar 

individen även en slags färdighetskunskap vilken grundar sig i de erfarenheter som fås genom 

praxis. Dessa erfarenheter ligger i sin tur till grund för uppbyggandet av kompetens. Här 

spelar interaktionen med andra inom yrkesgruppen en stor roll med traditioner och inövande 

av praxis vilket är det som ger individen så kallad förtrogenhetskunskap. 
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Kunskap delas också ofta upp i uttalad (explicit) och tyst (implicit) kunskap. Johannessen 

(1999) diskuterar hur den uttalade kunskapen inte är den enda typ av kunskap av vetenskaplig 

betydelse utan även vikten av att tala om den tysta kunskapen. Han definierar denna typ av 

kunskap som sådant som är svårt att formulera och kommunicera till andra då den inte alltid 

går att uttrycka språkligt. Tyst kunskap kan också vara sådant som på grund av brist på 

begrepp inte går att uttrycka eller sådant som vi helt enkelt inte vill yttra. 

 

Döös (2003) pratar om kompetenta relationer och menar att kunskap och kompetens på en 

arbetsplats finns i relationen mellan medarbetarna. Tillsammans med andra innehar individen 

mer kunnande än vad han eller hon har ensam, detta på grund av det kompetenta utbyte som 

sker individer emellan. I sådana kompetensbärande relationer växer kunnandet samtidigt som 

det bibehålls. Dessa relationer bidrar även till en gemensam uppfattning bland medarbetarna 

om vad som är det ”rätta” sättet att agera på arbetsplatsen. Denna förenade kompetens tas ofta 

förgivet i det enskilda arbetslaget då den byggs upp genom dagliga interaktioner och 

kommunikativa processer vilka sker naturligt som en del i arbetets gång. Problemet kan vara 

att ledningen inte heller uppmärksammar denna kompetens och därmed saknar förståelse för 

de för verksamheten livsviktiga kontaktnätverk som uppstår på en arbetsplats. En 

omorganisering av personal skulle innebära att nya relationer måste byggas upp vilket kan ta 

lång tid och innebär en ökad risk för kompetensförluster. 

 

Säljös (2000) diskussion om kunskap ur ett maktperspektiv är intressant då den framhåller 

kunskapsrelationen mellan individer som både positiv och negativ. Individens kunnande ökar 

förvisso i relationen med andra men detta innebär samtidigt att ett beroendeförhållande 

uppstår människor emellan. Den som inte innehar rätt kunskap blir helt enkelt beroende av 

den som har denna kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Den som förfogar över attraktiv 

kunskap kan alltså utöva makt genom att välja att inte delge denna information till de som är i 

behov av den. 

 

3.2  Nyckelkompetens 

 

Hörte (1995) har i antologin Organisatoriskt lärande samlat rapporter och artiklar som 

behandlar hur olika företag kan agera för att stärka sin långsiktiga konkurrensförmåga. Han 

menar att ett företag måste bygga upp konkurrensfördelar med hjälp av lösningar som bygger 

på unika faktorer eller egenskaper och därför är svåra för konkurrenter att kopiera. Till de 

faktorer som anses svårast för konkurrenter att imitera hör bland annat unika och innovativa 

lösningar gällande företagets organisation och verksamhet. För att skapa sådana 

konkurrensfördelar föreslås en investering i humankapitalet genom en gemensam 

kompetenshöjning inom företaget för att öka förmågan att hantera snabba förändringar i 

omgivningen. Då alla företag står inför olika förutsättningar måste de också hitta sina egna 

lösningar för att bygga upp dessa konkurrensfördelar.  

 

Med utgångspunkt i detta menar Hörte (1995) att det inom ett företag finns ett antal 

värdeskapande aktiviteter, eller så kallade nyckelaktiviteter, som på sikt bidrar till hög 

prestation. Dessa nyckelaktiviteter definieras som det som måste göras (aktiviteter) och det 

som måste pågå (processer) för att kunna realisera företagets strategier. För att effektivt utföra 

nyckelaktiviteterna krävs således någon form av nyckelkompetens. En kontinuerlig utveckling 

av nyckelkompetenser i alla delar och på alla nivåer i organisationen kommer i sin tur att 

utgöra en av grundstenarna till företagets långsiktiga konkurrensförmåga. 
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Bengtsson & Daniels (2002) instämmer i detta resonemang genom att beskriva 

nyckelkompetensen som den kompetens som i mycket stor utsträckning påverkar företagets 

resultat och framgång. De framhåller de ödesdigra konsekvenser som en förlust av en person 

med nyckelkompetens kan ge. Dels förlorar organisationen för verksamheten viktig kunskap 

och dels kommer stora kostnader att uppstå i samband med nyrekrytering eller upplärning av 

en ny medarbetare. Enligt Pekala (2001) ligger kostnaden för amerikanska företag när det 

gäller rekrytering, utbildning och administration för att ersätta personer som har lämnat 

organisationen på runt 140 miljarder dollar. Mitchell m.fl. (2001) tar upp att omorganisering 

av personal på grund av att någon slutar kan innebära minskad effektivitet och ökad stress 

bland de som stannar kvar vilket i sin tur också innebär kostnader för företaget. Bengtsson & 

Daniels (2002) fortätter med att framhålla personalavdelningens roll när det gäller att 

attrahera men särskilt behålla nyckelkompetens. Istället för att ligga som en stödfunktion 

jobbar många personalavdelningar idag strategiskt med personalfrågor och proaktivt med att 

bland annat förutse vissa situationer och förhindra att dessa inträffar. Det handlar om ett 

pågående arbete från personalavdelningens sida för att behålla nyckelkompetensen istället för 

enskilda åtgärder då någon redan beslutat sig för att lämna sin tjänst. Författarna menar dock 

att personalavdelningen ska ha det övergripande ansvaret och fokusera på att formulera 

riktlinjer och metoder för arbetet och lämna det operationella ansvaret för att behålla 

nyckelkompetens till den chef som har daglig kontakt med personalen. 

 

Parment & Dyhre (2009) delar upp individens förmåga att utföra ett arbete i topptalang och 

rätt talang. De menar att organisationer självklart är i behov av att de anställda besitter de 

formella kvalifikationer som krävs för att kunna utföra arbetet (topptalang) men att det är 

minst lika viktigt att de anställda innehar förmågor som passar organisationens sätt att fungera 

(rätt talang). En försäljare ska exempelvis vara mycket duktig på att sälja men måste även 

vara införstådd i bland annat hur utvecklingen av den produkt som ska säljas gått till, vara 

inläst på viktiga begrepp och förstå värdebaserad prissättning. Vilken talang som är rätt talang 

är helt enkelt beroende av den kontext organisationen befinner sig i. I offentliga 

organisationer är det viktigt att de anställda kan följa de principer som gäller för just denna 

typ av organisation såsom lika behandling av alla och förmåga att förklara vad organisationen 

kan erbjuda i förhållande till vad medborgaren önskar. Eftersom individer med 

nyckelkompetens i mycket stor utsträckning påverkar företagets resultat och framgång kan det 

antas att det också är viktigt att dessa personer innehar både topptalang och rätt talang. 

 

För att skapa en flytande text kommer vi i fortsättningen att benämna individer med 

nyckelkompetens som nyckelpersoner, nyckelindivider eller nyckelkompetens. Innebörden är 

dock densamma. 

 

3.3  Behovs- och motivationsteorier 

 

Utifrån syftet att studera vilka förhållanden nyckelkompetens inom Landstinget Halland 

upplever som centrala när det gäller sin specifika arbetssituation kommer vi här att presentera 

teorier som lyfter fram förhållanden som är centrala för individen och visar på hur dessa 

påverkar individens arbetstillfredsställelse och motivation. 
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3.3.1  Maslows behovshierarki 

 

Maslow (1970) menar att mänskliga behov kan ordnas hierarkiskt, från grundläggande 

biologiska behov till mer komplexa psykologiska behov. För att dessa mer komplexa behov 

skall fungera motiverande för individen måste först behov på alla de lägre nivåerna i 

behovshierarkin vara åtminstone delvis tillfredställda. Bara när basbehoven är uppfyllda 

kommer individen att ha tid och energi åt att tillgodose behov på högre psykologiska nivåer.  

Han delar upp behoven i grundläggande fysiologiska behov, trygghets- och säkerhetsbehov, 

behov av kärlek och tillhörighet, behov av uppskattning och status samt behov av 

självförverkligande. Maslow (1987) påpekar dock att en handling som att äta kan tillfredställa 

andra behov än bara hunger genom att bidra till en känsla av trygghet eller visa på en viss 

status. Nilsson m.fl. (1999) förklarar att de fysiologiska behoven kan vara medvetna, som till 

exempel törst, eller omedvetna, som till exempel regleringen av blodsockerhalten. Trygghet 

och säkerhetsbehovet bygger på att människor vill kunna känna trygghet och kunna förutse 

vad som kommer att hända. Behovet av kärlek och tillhörighet bygger på att människor har ett 

behov av kontakt och att känna sig behövda och älskade. Människan behöver även få 

uppskattning från andra människor och känna att de är uppskattade för att skapa en positiv 

självbild. På detta sätt tillfredställs behovet av uppskattning och status. I toppen av 
behovspyramiden finns behovet av självförverkligande. Detta innebär att människor har ett 

behov att utvecklas till sin fulla potential. För att detta skall vara möjligt måste individen ha 

en insikt i vilka möjligheter och begränsningar han eller hon har. 

 

3.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

 

Herzberg m.fl. (1993) gör en uppdelning mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna är yttre faktorer som inte rör själva arbetet i sig men som förhindrar 

vantrivsel och att individen upplever låg arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer påverkar 

därmed indirekt motivationsprocessen på ett positivt sätt men kan inte i sig leda till hög 

arbetstillfredsställelse och motivation hos individen. Låg tillfredställelse med hygienfaktorer 

bygger på att den anställde tycker att arbetsförhållandena är orättvisa eller dåligt organiserade. 

Hygienfaktorer är till exempel klara företagsmål, chefens kompetens, lön, 

anställningstrygghet, balans mellan arbetsliv och privatliv och arbets- och miljöbetingelse. 

Den sistnämnda faktorn är exempelvis att arbetet upplevs vara bra strukturerat och att 

lokalerna är estetiskt tillfredsställande. Motivationsfaktorerna däremot är de sortens faktorer 

som direkt skapar hög motivation och hög arbetstillfredsställelse hos individen genom att 

tillfredställa dennes behov av självförverkligande som enligt Maslow (i Herzberg, 1993) är 

människans ultimata mål. Exempel på motivationsfaktorer är framgång, ansvar, befordran, 

erkännande och utveckling. Dessa faktorer skapar inre belöningar hos individen som därmed 

kommer att binda tillfredställelse med egenskaper hos själva arbetsuppgiften och vantrivsel 

med förhållanden kring lösningen av själva uppgiften samt hur väl arbetsmiljön stämmer 

överens med den anställdes preferenser (Herzberg m.fl.,1993).  

 

Herzberg (i Wolvén, 2000) pekar på att det viktigaste vi kan göra för att motivera individer i 

arbetslivet är att låta arbetsuppgifterna stå i fokus vilket innebär att uppgifterna ska anpassas 

efter individens intresse, ambitioner och kapacitet. Något som också tåls att tänka på är att 

individen som utför ett arbete ska ha möjlighet till eget ansvar och att denna tillsammans med 

företagets ledning kan komma överrens om vad som är att betrakta som bra respektive dåliga 

prestationer. 
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3.3.3 Modell för arbetets förutsättningar 

 

Ramlall (2004) presenterar en modell som handlar om hur arbetet genererar inre motivation 

hos individen. Motivation skapas enligt modellen när tre kritiska psykologiska tillstånd 

uppstår. Det första tillståndet handlar om att den anställde måste känna sig personligt ansvarig 

för resultaten av sitt arbete. Det andra tillståndet innebär att den anställde måste uppleva sitt 

arbete som meningsfullt och bidragande till företagets framgång. Det tredje och sista 

tillståndet som måste uppstå för att motivation ska skapas är att individen är medveten om hur 

effektivt dennes ansträngningar omvandlas till prestationer. Ramlall (2004) visar alltså med 

hjälp av sin modell att för att ett arbete ska vara motiverande måste det vara designat så att 

individen upplever en känsla av meningsfullhet, ansvar och kunskap om hur ansträngning 

leder till resultat. 

 

3.3.4 Wroom’s motivationsteori 

 

Denna teori bygger på att individens motivation förändras allteftersom individens värderingar 

ändras. Enligt Wroom (i Nilsson m.fl., 1999) är motivation summan av individens 

förväntningar multiplicerat med hennes värderingar. Individens förväntningar handlar om 

dennes uppfattning om hur väl arbetsplatsen kan förverkliga personliga mål. Värderingar i sin 

tur är de sätt individen prioriterar sina personliga mål. Det blir därför viktigt att det till 

organisationen rekryteras individer som har målsättningar som överrensstämmer med 

organisationens. Är individens personliga mål och organisationens mål motstridiga kan detta 

resultera i låg arbetsmotivation. Ramlall (2004) menar att individens agerande kommer att 

styras av hur sannolikt det enligt individen är att detta agerande leder till förmodat resultat 

samt hur attraktivt detta resultat är för individen i relation till de egna värderingarna. 

 

3.3.5 Siegrists ansträngnings-belöningsmodell 

 

Siegrist modell om ansträngning och belöning fokuserar på vad arbetet eller arbetsrollen kan 

erbjuda individen. En stor ansträngning från individens sida måste leda till en motsvarande 

belöning från arbetsgivarens sida. Om det råder en obalans mellan dessa förhållanden ökar 

risken för vantrivsel och ohälsa. Individens ansträngningar ses som en socialt organiserad 

utbytesprocess där belöningen bestäms av samhället och organisationen. Arbetet innebär 

också en social tillhörighet och om den relationen blir positiv beror på om den är baserad på 

ömsesidighet och rättvisa. Belöningen kan vara materiell, psykologisk eller social. Den 

materiella handlar helt enkelt om ekonomiska belöningar såsom lönehöjning eller bonus. En 

psykologisk belöning kan vara uppskattning från chef eller medarbetare eller en inre 

belöningar som individen upplever då den genomfört ett bra arbete. Den sociala belöningen 

handlar bland annat om social status och karriärmöjligheter (Allvin m.fl., 2007). Individens 

ansträngning kan delas upp i inre och yttre ansträngningar. Den yttre ansträngningen handlar 

om omgivningens krav på individen. De inre ansträngningarna är krav som individen ställer 

på sig själv och som är beroende av hur individen själv hanterar arbetet i relation till det egna 

jaget (Jeding & Theorell, 1999).  
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3.4 Hur skapas band mellan individ och organisation? 

 

Utifrån syftet att ta redan på hur de förhållanden som är centrala för individens specifika 

arbetssituation kan påverka arbetsgivarens förmåga att behålla nyckelkompetens kommer vi 

här presentera teorier och modeller om hur individen binds till organisationen. 

 

3.4.1 Det psykologiska kontraktet 

 

I och med att anställda idag byter arbetsgivare allt mer frekvent, och att det framförallt är 

organisationens mest värdefulla medarbetare som får många erbjudanden från andra 

organisationer, så blir det allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta för att behålla dessa 

nyckelindivider. Ett sätt att binda dessa medarbetare till organisationen är genom 

förväntningar och informella antaganden och på så satt skapas ett psykologiskt kontrakt 

mellan arbetsgivare och arbetstagare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

  

Rousseau (1995) förklarar det psykologiska kontraktet som ett bildligt kontrakt som bygger 

på outtalade förväntningar som arbetstagaren har gentemot arbetsgivaren. Arbetstagaren 

kommer att erbjuda engagemang som står i relation till de belöningar individen upplever att 

organisationen erbjuder. Om individen upplever att de egna ansträngningarna inte motsvarar 

de belöningar organisationen erbjuder kommer individen uppleva att det psykologiska 

kontraktet brutits. Konsekvenserna av ett kontraktsbrott kan bli många men de vanligaste är 

bristande lojalitet gentemot organisationen, frivillig uppsägning samt aktivt och passivt 

motstånd. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det mellan individen och organisationen 

byggs upp emotionella och normativa band vilka hindrar individen från att vilja lämna 

organisationen. Normativa band innebär att medarbetaren efter att den har erhållit något från 

organisationen upplever att det skulle vara illojalt att avsluta sin anställning. Personen kan 

även bindas till organisationen genom att han eller hon trivs i verksamheten och i den sociala 

miljön, att individen delar de grundläggande normer och värderingar som organisationen 

bygger på eller att individen upplever sig ha gjort så många ”investeringar” i organisationen 

att det blir kostsamt att sluta. Ett tredje skäl till att individen stannar i organisationen kan vara 

att kostnaderna för att sluta överstiger nyttan, det vill säga att viljan att sluta påverkas av 

individens subjektiva uppfattning av vad andra arbetsgivare skulle kunna erbjuda individen. 

Parallellt med normativa band skapas även känslomässiga band till organisationen vilka anses 

vara överordnade de normativa banden då det gäller att behålla personal. Dessa känslomässiga 

band formas dels då individen identifierar sig med organisationen men hänger även starkt 

samman med arbetsutformningen och graden av trivsel på arbetsplatsen.  

 

3.4.2 Upplevt organisatoriskt stöd 

 

Allen m.fl. (2003) menar att de faktorer som visat sig vara viktiga för den anställdes 

arbetstillfredsställelse, motivation och trivsel på arbetsplatsen inte är avgörande när det gäller 

viljan att lämna sin arbetsgivare. Istället menar de att det är individens upplevelse av 

organisatoriskt stöd (Perceived Organizational Support, POS) som mer direkt påverkar viljan 

att sluta. Artikelförfattarna redovisar resultat som föreslår att upplevelser av olika stödjande 

HR-funktioner när det gäller delaktighet i beslutsfattande, rättvisa belöningar och 

utvecklingsmöjligheter är en bidragande faktor till upplevelsen av organisatoriskt stöd. 
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Upplevelsen av organisatoriskt stöd påverkar i sin tur den anställdes arbetstillfredsställelse 

och engagemang i organisationen och har ett negativt samband med frivillig uppsägning. 

Dessa resultat har sammanställts i följande modell: 

 

 
Figur 2: Teoretisk modell om POS- Perceived Organizational Support, ur Allen, G. David m.fl. (2003, s.101). 

 

 

En stödjande HR-funktion är enligt Allen m.fl. (2003) en funktion som tydligt visar på 

investering i den anställde eller uppmärksammar dennes bidrag till organisationen på ett sätt 

som klargör att organisationen inte är förpliktigad att erbjuda tjänsten till vem som helst. 

Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, som exempelvis utbildning och möjlighet till 

befordran, signalerar organisationen att den anställdes bidrag till organisationen är värdefullt 

och antyder samtidigt ett framtida organisatoriskt stöd. På liknande sätt kan ökad delaktighet i 

olika typer av beslutsfattande och i skapandet av till exempel policys ge uttryck för att den 

anställdes arbete är värdefullt för organisationen. Vidare antas erkännande och rättvisa 

belöningar signalera att organisationen intresserar sig för de anställdas välbefinnande och 

därför också är beredd att investera i dem. Individens upplevelse av det organisatoriska stödet 

påverkar i sin tur styrkan av de band som skapas mellan den anställde och organisationen. 

Artikelförfattarna framhåller dock att anställda inte alltid upplever dessa processer på det sätt 

som organisationen vill att de ska upplevas. En organisation kan till exempel uppmuntra och 

försöka engagera de anställda i att delta i beslutsfattande men så länge de anställda själva inte 

upplever att organisationen är öppen för deras idéer kommer de inte känna att någon 

delaktighet i beslutsfattande verkligen erbjuds. 

 

Notera att Allen m.fl. i sin modell om POS förhåller sig till organisationens som om den vore 

en individ på så sätt att de tillskriver den förmågor och egenskaper. 
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4 Metod 
 

 

I detta avsnitt ämnar vi att redogöra och argumentera för vårt metodval samt ge läsaren en 

inblick i hur vi gått tillväga vid framställandet av vår uppsats. Vi motiverar och redovisar hur 

respondenter valts ut till undersökningen samt hur data har samlats in och bearbetats. 

Avslutningsvis lyfter vi fram styrkor och svagheter som vårt metodval för med sig i form av en 

metoddiskussion. 

 

 

4.1 Metodteori 

 

Det finns två olika övergripande grenar inom metodteori. Den ena är kvantitativa metodteorier 

som används vid kvantitativa undersökningar. Dessa avser som namnet antyder att mäta 

mängden av något eller hur frekvent ett fenomen är, ofta med syfte att jämföra olika 

svarsgrupper med varandra. Den andra grenen är kvalitativa metodteorier vilka används då 

olika kvalitativa undersökningar genomförs. Syftet vid kvalitativa undersökningar är att nå en 

förståelse för livsvärlden hos en enskild individ eller en grupp individer (Hartman, 2004). Det 

är inte nödvändigt att i kvalitativa studier helt undvika kvantifiering men det ska begränsas i 

mesta möjliga mån (Repstad, 2007). Gränsen mellan kvalitativa och kvantitativa 

forskningsområden är inte helt klar då även många kvalitativa studier kan beskriva hur vanlig 

en företeelse är samtidigt som det finns gott om kvantitativa studier som undersöker 

företeelser som inte är mätbara på en intervall- eller ordinalskala (Teorell & Svensson, 2007). 

Repstad (2007) menar att om tidigare studier redan har ringat in vilka faktorer som påverkar 

fenomenet är det lämpligt att genomföra en kvantitativ studie för att mäta frekvensen av dessa 

olika faktorer eller fenomen. Den kvantitativa forskningsprocessen är linjär i den meningen att 

den börjar med att forskaren formulerar en hypotes för att sedan utforma och planera 

undersökningen för att slutligen analysera insamlade data. Detta gör den kvantitativa 

forskningsprocessen mindre flexibel då forskaren inte kan anpassa undersökningen efter att 

datainsamlingen påbörjats. Vill forskaren istället skapa sig en djupare förståelse av 

bakomliggande orsaker till fenomenet är det fruktbart att utgå från kvalitativ metodteori. Den 

kvalitativa forskningsprocessen är mer flexibel då forskaren kan anpassa undersökningens 

utformning under hela processen (Repstad, 2007). 

Eftersom syftet med studien är att undersöka vilka förhållanden som nyckelkompetens inom 

Landstinget Halland upplever som centrala gällande sin specifika arbetssituation är det 

framförallt intervjupersonernas upplevelser och inte den objektiva omgivningen som står i 

fokus för studien. Därför lämpar sig en kvalitativ forskningsansats bäst för vår studie. En 

styrka med kvalitativ metod är enligt Repstad (2007) närheten mellan aktören och forskaren. 

Närheten gör att forskaren kan gå på djupet i studien istället för på bredden genom att under 

forskningsprocessen välja att fördjupa sig i de intressanta iakttagelser som görs under studiens 

gång. 

 

Den vetenskapsteori som valts för denna studie har en hermeneutisk ansats. Enligt Hartman 

(2004) antas denna ansats då forskaren är ute efter att förstå människans livsvärld och hur 

denne uppfattar och tolkar världen omkring sig. Det handlar alltså inte om att ta reda på hur 

världen faktiskt är utan snarare om att försöka leva sig in i människans föreställningar om 
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den. Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar att grundtanken inom hermeneutiken alltid har 

varit att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (sid. 

193). Genom att alternera mellan del och helhet och försöka sätta dem i samband med 

varandra fördjupas förståelsen gradvis för de båda. Ödman (2007) liknar denna process med 

att lägga ett pussel där varje bit för sig är obetydlig men tillsammans med andra bitar bildar ett 

sammanhang. Genom ständig kontextualisering och dekontextualisering av pusselbitarna 

skapas en föreställning om helheten och det blir på så sätt möjligt att lägga färdigt pusslet.  

 

Hartman (2004) lyfter fram vikten av forskarens förförståelse vilken kan definieras som den 

kunskap forskaren redan har och använder sig av i tolkningsprocesser. Denna förförståelse 

kan bestå av begrepp, språk, trosföreställningar och personliga erfarenheter och är något 

forskaren inte kan löskoppla sig ifrån. Konsekvensen av detta är att det resultat forskaren får 

fram blir en blandning av dennes egen förståelse och den förståelse personen som tolkas har. 

En av oss har tidigare arbetat inom offentlig organisation och har därför en viss förförståelse 

för denna typ av verksamhet. Vi är båda utbildade inom området arbetsvetenskap och detta 

lägger också grunden för vår förförståelse av det empiriska materialet. På detta sätt är vi 

medvetna om att vår förförståelse kommer att påverka det sätt vi tolkar resultatet på. De 

möten som skett med personer på Landstinget Halland är de viktigaste delarna i studien 

eftersom vi där tagit del av uppfattningar och upplevelser som sedan tolkats utifrån vår egen 

förförståelse vilket i sin tur gett en djupare förståelse av verkligheten på den undersökta 

avdelningen. 

 

4.2 Urvalskriterier 

 

Ändamålsenligt urval innebär att intervjupersonerna har valts ut för att de är de individer som 

bäst kan ge den information forskaren är ute efter. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på 

att detta är något som reflekteras i resultatet vilket innebär att det inte på något sätt är 

representativt (Hartman, 2004). Snöbollsurval förklarar Denscombe (2009) som en process 

där en person hänvisar till nästa person som i sin tur hänvisar till nästa och så vidare. Denna 

metod är relevant särskilt vid småskalig forskning och tillåter forskaren att komma 

respondenterna nära eftersom de blivit rekommenderade av någon annan. Att använda den 

person som föreslagit respondenten som referens kan hjälpa till att öka forskarens 

trovärdighet och göra mötet med respondenten mer personligt.  

 

Vårt urval är en kombination av ändamålsenligt urval och så kallat snöbollsurval. I 

inledningsfasen av uppsatsarbetet kom vi i kontakt med Landstinget Halland då de uttryckte 

sitt intresse att få hjälp av studenter med att undersöka olika arbetsvetenskapliga områden. Ett 

ämne som ganska snart dök upp handlade om problemet med att attrahera och behålla 

personal inom organisationen. Efter genomgång av artiklar och teorier inom området valde vi 

att fokusera på nyckelkompetens och deras vilja att stanna kvar i organisationen. Eftersom 

Landstinget Halland är en stor organisation bestående av cirka 7000 medarbetare var vi 

tvungna att begränsa oss till en enhet. Av personalchefen på denna enhet blev vi sedan 

hänvisade till en specifik klinik där vi kontaktade verksamhetschefen. Denna person hjälpte 

oss i sin tur att kontakta fyra personer med nyckelkompetens inom kliniken. Personalchefen 

gav oss även kontaktuppgifter till en PA-konsult på samma enhet som han ansåg kunde vara 

intressant att ha med i urvalet. 
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Till skillnad från kvantitativa studier så finns det vid kvalitativa studier inget centralt syfte att 

generalisera. Trots det är urvalet av undersökningspersoner avgörande för att få fram data som 

kan öka informationsvärdet och leda till en djupare förståelse av det fenomen som undersöks 

(Holme & Solvang, 1997). Vi är därmed medvetna om att vår studie i sin helhet inte kan 

generaliseras. Dock är det troligt att vissa delar kan användas som inspiration inom liknande 

verksamheter på individer med nyckelkompetens. 

 

4.3 Datainsamling 

 

Sammanlagt har sex kvalitativa intervjuer genomförts, fyra stycken med nyckelkompetenser 

och två med personalledning. Ytterligare två inledande intervjuer gjordes med 

personalledning med syfte att samla bakgrundsinformation. Den inledande 

bakgrundsintervjun genomfördes med personaldirektören för hela Landstinget Halland och 

syftade till att samla information om verksamheten och det problem vi ville undersöka och 

fokuserade inte enbart på personens upplevelse av ett specifikt förhållande. Den andra 

bakgrundsintervjun med personalledningen, som genomfördes med personalchefen för det 

verksamhetsområde vi utförde vår studie på, visade sig efter att vi genomfört samtliga 

intervjuer bättre platsa som bakgrundsintervju. Detta på grund av att Landstinget Halland är 

så långt decentraliserat att vi utifrån intervjun inte kunde se hur det arbete denna personalchef 

utför konkret påverkar nyckelindividernas upplevda arbetssituation. Kvale & Brinkmann 

(2009) benämner denna typ av intervjuer som faktaintervjuer. De menar att det i en 

professionell miljö är väsentligt att veta hur vissa saker förhåller sig och försöka hitta vägar 

till trovärdig information. Det är dock viktigt att vara medveten om att formuleringen av 
frågorna kan påverka svaret och att intervjuaren därför bör lägga tid på att formulera sina 

frågor. De två bakgrundsintervjuerna kommer inte att redovisas i resultatet.  

 

Theorell (i Jeding m.fl., 1999) menar att varje medarbetare har ett så kallat individuellt 

program som styr hur han eller hon upplever omvärlden. Detta individuella program består av 

en mängd faktorer som individen bär med sig, till exempel kunskaper, förmågor och åsikter 

vilka påverkas av generna och individens erfarenheter. Enligt författaren leder arbetets 

uppläggning och ledning till olika reaktioner, via det individuella programmet, som kan vara 

beteendemässiga, psykologiska eller fysiologiska. Dessa reaktioner blir i sin tur erfarenheter 

som påverkar det individuella programmet. Hur vi upplever och påverkas av den psykosociala 

arbetsmiljön är alltså individuellt och det är individens upplevelser som styr hur hon tolkar 

omvärlden. Denna tolkning styr i sin tur individens agerande. Vi vill i vår studie undersöka 

respondenternas upplevelser då det är individens upplevelse av förhållandena i den egna 

arbetssituationen som styr huruvida personen är tillfredställd eller inte och hur starka band 

som knyts till organisationen. Vi är medvetna om att varje respondent har ett individuellt 

program genom vilket denne upplever arbetsmiljön och det är därför vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervju menar Holme & Solvang (1991) liknar ett vanligt 

samtal och ger intervjupersonen möjlighet att själv påverka samtalet utan att styras särskilt 

mycket av forskaren. Samtidigt ser forskaren till att med hjälp av följdfrågor rama in det 

undersökta fenomenet så att svar fås på de frågor som ska belysas. Denscombe (2009) 

benämner sådana intervjuer för semistrukturerade då de utgår från ämnen som forskaren på 

förhand bestämt men samtidigt är flexibla och tillåter intervjupersonen att utveckla sina idéer 

och synpunkter. 
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Intervjuerna med personalledningen genomfördes först, därefter intervjuades 

nyckelindividerna. Intervjuerna varade i mellan 45 minuter och en timme och 30 minuter. De 

längre intervjuerna stod ledningen för medan tiden för nyckelkompetensens intervjuer i snitt 

låg på 50 minuter. Av de intervjuade var två kvinnor och sex män. 

 

Alla intervjuer genomfördes på en plats vald av respondenten, ofta dennes kontor eller det 

gemensamma samlingsrummet om det stod tomt vid tillfället för intervjun. Trost (2005) 

menar att det är bra att låta intervjupersonen själv föreslå plats och tillmötesgå dennes 

önskningar så långt det är möjligt då personen frivilligt valt att dela med sig av sin tid. Dock 

bör inte allt ansvar överlämnas till intervjupersonen utan förslag på passande ställen måste 

kunna ges. Det är viktigt att respondenten känner sig trygg i miljön och störande element ska 

undvikas. I de fall intervjuerna genomfördes på intervjupersonens kontor var dörren alltid 

stängd och då intervjuerna skedde i samlingsrummet var det väldigt tomt på avdelningen och 

ingen av de övriga anställda störde. Vid alla intervjuer var vi båda närvarande eftersom två 

intervjuare som Trost (2005) säger kan samla in en större informationsmängd och få mer 

förståelse är vad en intervjuare skulle få. Han menar att detta samtidigt kan innebära att 

intervjupersonen får känslan av att vara i underläge vilket måste försöka undvikas. Då alla 

intervjupersoner har en relativt hög grad av auktoritet och dessutom är betydligt äldre än oss 

tror vi inte att de under intervjuernas gång upplevde sig vara i underläge. Alla intervjuer 

spelades in och vissa intervjupersoner uttryckte dock en aning nervositet över att bli inspelade 

men efter vi hade informerat om att inspelningarna enbart skulle användas för vårt eget bruk 

gav de genast sitt godkännande. Att spela in intervjun innebär enligt Trost (2005) fördelar så 

som att intervjuaren slipper anteckna och istället kan fokusera på samtalet, möjlighet att 

upprepade gånger lyssna på tonfall och ordval samt ökade möjligheter att lära sig av sina 

misstag gällande till exempel frågeformulering. I början av varje intervju berättade vi att 

intervjupersonen blivit rekommenderad av någon annan vilket precis som Denscombe (2009) 

menar är en styrka med snöbollsurval då det kan få den intervjuade att känna större tillit till 

intervjuaren. 

 

Ytterligare en faktor som Trost (2005) diskuterar är anonymitet och menar att det är viktigt att 

intervjupersonens krav på att vara anonym alltid tillgodoses. Självklart var det inte möjligt för 

intervjupersonerna att vara anonyma inför oss men vi var noga med att informera om att ingen 

kommer att benämnas vid namn och inte heller beskrivas utifrån sina yrkesspecifika 

arbetsuppgifter. Detta på grund av att sådan information inte är av särskild betydelse i denna 

studie. Vi meddelade även att intervjupersonen när som helst kunde avbryta intervjun eller be 

oss att stryka något uttalande. Att respektera deltagarna på det sättet menar Denscombe 

(2009) skyddar dem från att på något sätt ta skada på grund av medverkande i studien. 

 

För att framhäva vissa uttalanden i resultatet har några citat tagits ut. Trost (2005) diskuterar 

problematiken kring att återge citaten ordagrant och menar att detta kan ses som en etisk 

fråga. Talspråk skiljer sig många gånger från det skrivna språket och kan i skrift lätt se lite 

tarvligt ut och då få intervjupersonen generad. Därför har vi på några ställen i viss mån 

justerat intervjupersonernas uttalanden till att passa det skrivna språket. 

 

Den forskningsansats vi antagit är den som kallas abduktion vilken enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) ofta används i fallstudiebaserade undersökningar och med fördel kan 

användas om studien har en hermeneutisk ansats. Abduktion innebär enligt dem att 

utgångspunkten ligger i empirin men att teorin samtidigt bidrar till en förförståelse och ger ett 

övergripande mönster utifrån vilket varje enskilt fall tolkas. Både teori och empiri korrigeras 
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och förfinas under processens gång samtidigt som de båda omtolkas genom samspelet med 

varandra. Teorin kan med fördel användas som inspirationskälla vid analysen av empirin för 

att framhäva olika mönster som i sin tur ger forskaren ökad förståelse. 

 

4.4 Intervjuguide 

 

Frågorna i intervjuguiderna (se bilaga 1, 2 och 3) utformades med bas i teorier och artiklar om 

ämnet. Några frågor skapades även utifrån studiens syfte och problemformulering. Vi valde 

alltså att använda en färdig lista på frågor som ringade in vårt ämne men samtidigt var vi 

flexibla på så sätt att frågorna ställdes i den ordningsföljd som passade för intervjupersonens 

berättelse. Denna typ av intervjuguide kallas enligt Denscombe (2009) för semistrukturerad 

eftersom den ger intervjupersonen möjlighet att prata relativt fritt och utförligt inom ramen för 

de ämnen som intervjuaren lägger fram. Repstad (2007) påminner om att graden av 

strukturering är viktig för att skapa en kvalitativ intervju av hög kvalitet. Den kvalitativa 

intervjun ska vara målinriktad samtidigt som den skall vara helhetsorienterad och frågorna bör 

vara öppna så att intervjupersonen har ett stort svarsutrymme. Repstad (ibid.) betonar vikten 

av att intervjupersonen får använda sina egna ord och att intervjuns struktur är flexibel för att 

nå en förståelse för respondentens upplevelsevärld. Till skillnad ifrån den kvantitativa 

intervjun är den kvalitativa intervjun inte lika bunden till en intervjuguide utan istället lämnas 

utrymme för följdfrågor. Sådana frågor ställdes då och då om vi märkte att intervjupersonen 

tog upp saker som var av intresse för studien. Dessa följdfrågor formulerades på ett sådant sätt 

att respondenten själv fick lyfta fram de begrepp de ansåg vara av vikt. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att konsten med att ställa följdfrågor handlar om forskarens förmåga att lyssna 
och ha ett öppet sinne inför det intervjupersonen berättar. Det krävs också kunskap om ämnet, 

kännedom om vilka frågor som bör ställas samt förmåga att känna av den sociala relationen 

med intervjupersonen. 

 

Intervjuguiden var densamma för alla nyckelkompetenser men skiljde sig från intervjuguiden 

till personalledningen. Denna såg i sin tur lite olika ut beroende på vilken ledningsposition 

den intervjuade hade. Eftersom intervjuerna med ledningen utfördes innan intervjuerna med 

nyckelkompetensen möjliggjordes ändringar i den senare intervjuguiden. Detta gjordes 

eftersom vi under ledningsintervjuerna upptäckte intressanta frågor som lämpade sig att ställa 

även till nyckelkompetensen.  Trost (2005) menar att intervjuserien kan ses som en process 

där förändringar av intervjuguiden utifrån vad som uppkommit i tidigare intervjuer är bra 

eftersom chanserna att få fram relevant information då ökar.  

 

Intervjuguiden för PA-konsulten bifogas som bilaga 1, intervjuguiden för verksamhetschefen 

som bilaga 2 och intervjuguiden för nyckelkompetensen som bilaga 3. 

 

4.5 Analysmetod 

 

Allt intervjumaterial har för att underlätta analysen transkriberats i sin helhet. Utifrån dessa 

transkriberingar har vi sedan genom färgkodning delat upp materialet i två övergripande 

teman, utifrån Herzberg m.fl. (1993) teori om hygien- och motivationsfaktorer, under vilka 

respondenternas berättelser koncentrerats till att framhäva det som av respondenterna betonats 

mest. Denna analysmetod kallas enligt Kvale & Brinkmann (2009) för meningskoncentrering 
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och är en lämplig metod för att ge forskaren överblick över stora mängder text och möjlighet 

att lättare göra olika jämförelser. Metoden innebär att huvudinnebörden i intervjupersonens 

berättelser fokuseras till kortare formuleringar för att sedan tematiseras utifrån hur forskaren 

uppfattar dem. Denna meningskoncentrering har på så sätt kommit att påverkas av vår egen 

förförståelse vilken Hartman (2004) beskriver som den kunskap forskaren redan har och 

använder sig av i tolkningsprocesser.  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) innebär abduktion att utgångspunkten av 

undersökningen ligger i empirin men att teorin samtidigt bidrar till en förförståelse och att 

teori och empiri hela tiden korrigeras, förfinas och omtolkas genom samspelet med varandra. 

Vår abduktiva ansats innebär i analysen att vi utifrån tidigare teorier och den data vi samlat in 

formulerat en egen modell som bygger på de specifika förhållanden som vi iakttagit inom den 

undersökta verksamheten. De teorier och modeller vi har valt att använda i analysen har till 

syfte att beskriva hur förhållanden som framkommit under intervjuerna påverkar individens 

arbetstillfredsställelse, motivation och viljan att sluta samt hur dessa förhållanden påverkar 

varandra. Vi har alltså i analysen av empirin utgått från vår förförståelse och låtit den lägga 

grunden till studien för att sedan empiriskt undersöka området och därefter förfina och 

omtolka det empiriska materialet med hjälp av teorier och modeller. På så sätt har vi kunnat 

skapa en djupare förståelse för det undersökta fenomenet och därmed också bättre kunnat 

besvara vårt syfte.  

 

4.6 Metoddiskussion 

 
Syftet att undersöka vilka förhållanden personer med nyckelkompetens inom Landstinget 

Halland upplever som centrala för sin specifika arbetssituation och med hjälp av olika teorier 

och modeller ta reda på hur sådana förhållanden kan påverka arbetsgivarens förmåga att 

behålla dessa personer uppfylls genom att använda en kvalitativ forskningsmetod. Denna 

metod ger möjlighet att få en djupgående förståelse av ett fenomen och är flexibel på så sätt 

att forskaren kan anpassa undersökningens utformning under hela processen (Repstad, 2007). 

Kvalitativa intervjuer har fått kritik för att vara alltför idealistiska då de ofta utgår från 

individens egna åsikter utan att ta hänsyn till de sociala och materiella villkor som omger den 

intervjuade. Med detta menas dock inte att kvalitativa intervjuer är sämre på något sätt utan 

att detta är något som forskaren med fördel bör ta hänsyn till i analysen av materialet (ibid.). 

Vi har under vår studie varit medvetna om att svaren från de intervjuade personerna påverkats 

av den sociala och materiella kontext de befinner sig i.   

 

Det negativa med snöbollsurval menar Repstad (2007) är att intervjupersonerna gärna 

rekommenderar personer som tycker och tänker i linje med dem själva. Detta kan ske 

omedvetet men innebär för forskaren en ökad risk för att urvalet blir vinklat. Vi anser dock att 

det inte varit möjligt att göra urvalet annorlunda då vi inte på något annat sätt kunnat komma i 

kontakt med relevanta personer för studien. När det gäller inspelning av intervjun menar 

Denscombe (2009) att bandspelare ibland riskerar att göra intervjupersonen obekväm och 

osäker och därför ska användas på ett varsamt och hänsynsfullt sätt. Vid de flesta intervjuerna 

upplevde vi inte att intervjupersonerna reagerade på bandspelaren men då någon uttryckte 

osäkerhet över att bli inspelad förklarade vi noga vad materialet skulle användas till, lät 

personen läsa igenom intervjuguiden i förväg och använde endast en bandspelare istället för 

två. Anledningen till att vi ville använda två bandspelare var för att försäkra oss om att inte 

förlora något material om något skulle gå sönder eller ta slut på batteri. 
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Frågorna i intervjuguiderna ställdes inte alltid i samma ordningsföljd eftersom 

intervjupersonernas berättelser ibland fångade in mer än en fråga eller föranledde en fråga 

som egentligen var planerad att ställas längre fram. Hartman (2004) menar att olika 

ordningsföljder kan bidra till att intervjupersonerna befinner sig i olika sinnesstämningar då 

de svarar på frågorna vilket kan färga svaren. Holme & Solvang (1991) anser dock inte att en 

intervjuguide måste följas strikt vare sig det gäller ordningsföljd eller innehåll eftersom detta 

kan innebära att forskaren missar olika tankesätt eller idéer som kan fördjupa eller ersätta 

frågorna i intervjuguiden. För att försäkra oss om att intervjupersonerna fått säga hela sin 

mening om ämnet i fråga bad vi dem i slutet av intervjun fundera på om de ville tillägga eller 

förtydliga något samt om de ansåg att vi missat någon fråga som skulle kunna vara relevant 

för ämnet. 

 

När det gäller studiens validitet och reliabilitet menar vi att den har en hög validitet medan 

reliabiliteten är relativt låg. Validiteten, eller giltigheten, handlar om i vilken grad en metod 

verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är som 

Merriam (2003) uttrycker det den upplevda sanningen som är intressant och inte vad som 

egentligen är sant Vi avser i vår studie att undersöka respondenternas upplevelse av den 

specifika arbetssituationen. För att få respondenten att dela med sig av sina upplevelser är det 

viktigt att skapa en relation till den intervjuade som bygger på tillit. Därför är det viktigt att all 

medverkan är frivillig och att syftet med studien är känt för respondenten innan intervjun 

påbörjas (Holme & Solvang, 1997). Vi valde att i början av varje intervju berätta om oss 

själva, vad vi studerar, varför vi var intresserade av att intervjua just den personen samt vad 

syftet med studien var för att skapa en tillitsfull relation till respondenterna och på så sätt 

skapa en hög validitet. Inledningsvis berättade vi också att deltagandet var helt frivilligt och 

att intervjun utan repressalier kunde avbrytas om respondenten önskade samt att denne även 

efter avslutad intervju kunde välja att stryka frågor.  Eftersom vi är ute efter 

intervjupersonernas egen upplevelse av olika förhållanden och ställdes frågor som fokuserade 

på detta och då vi upplevde att respondenterna litade på oss kan validiteten sägas vara hög.  

 

Reliabiliteten, eller pålitligheten, handlar om huruvida intervjupersonerna ändrar sina svar 

under intervjun och beroende på vem som intervjuar. Det är alltså fråga om i vilken 

utsträckning andra forskare kan få fram samma resultat vid en annan tidpunkt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då vi är medvetna om att vi genom till exempel olika följdfrågor och 

formuleringar påverkat intervjupersonernas svar kan vi också påstå att reliabiliteten är 

tämligen låg. Merriam (2003) framhåller att eftersom kvalitativa studier beskriver tolkningar 

av verkligheten och att det då inte skapas några fasta referenspunkter att utgå från vid en 

mätning av en särskild händelse. På så sätt går det inte heller att i denna typ av forskning 

genomföra en traditionell reliabel mätning. 
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5 Resultat 
 

 

Denna del av uppsatsen syftar till att presentera det empiriska material som de kvalitativa 

intervjuerna gav upphov till. Vi börjar med att redovisa resultatet från intervjuerna med 

nyckelkompetenserna och fortsätter sedan med resultatet från intervjuerna med 

personalledningen. Samtliga intervjuer kommer att delas upp utifrån utsagor rörande 

arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. Nyckelkompetenserna kommer att förkortas 

NK1, NK2, NK3 och NK4. Personalledningen kommer att förkortas PL1 och PL2 där PL1 är 

PA-konsult och PL2 är verksamhetschef. 

 

 

5.1 Intervju med nyckelkompetens 1 

 

Arbetsförhållanden 

NK1 visste innan han påbörjade sin anställning att verksamheten låg i framkant i utvecklingen 

och att chefen för verksamheten var drivande. Därför förväntade han sig att han skulle komma 

till en bra arbetsplats. När han började sin anställning bekräftades denna förväntan, då det 

visade sig att han antagande om utveckling och chef stämde. Respondenten beskriver att hans 

närmaste chef är tillåtande och bra på att delegera ut ansvar till dem som visar att de vill ta 

ansvar.  Han anser att det är en stor fördel att hans närmaste chef är både en kompetent chef 

men också väldigt skicklig inom det område där de är verksamma.  

 

”Vi har en fördel här inom landstingsvärlden och det är att vår chef är medicinskt kunnig och 

medicinskt ansvarig, det är inte så att vi har en chef som är chef utan att ha koll på vad vi 

utför /……/ Det är inte alltid nyttigt att bara vara en bra chef om man inte förstår vad man 

håller på med” 

 

Kommunikationen mellan respondenten och hans chef fungerar bra och beskrivs som öppen 

och enkel. Han tror att utan närmaste chefens stöd hade han inte upplevt att organisationen 

fungerade bra. För en tid sedan blev NK1 erbjuden en annan tjänst på annan ort inom privat 

sektor. Där erbjöds han högre lön och bra utvecklingsmöjligheter men valde efter en 

löneökning (dock inte lika stor som den som erbjudits på den andra tjänsten) att stanna kvar 

på sin nuvarande arbetsplats. Detta på grund av att han är nöjd med sin nuvarande chef samt 

att han förväntade sig att han på den andra arbetsplatsen skulle tvingas jobba mer övertid.  

 

Respondenten identifierar sig med den klinik där han är verksam och påverkas inte i högre 

grad av Landstinget Halland mer än att de erbjuder en låg lön i relation till andra arbetsgivare. 

Han menar också att Landstinget Halland kan bli bättre på att inför stora beslut och större 

upphandlingar fråga vad de som berörs av beslutet tycker. Han tycker inte att den bild som 

Landstinget Halland kommunicerar internt av sig som arbetsgivare alltid stämmer överens 

med hur de egentligen är som arbetsgivare. 

 

”De vill väl kanske påskina att det finns mer beslutanderätt på kliniknivå än vad det verkligen 

finns och de ställer till det lite för sig själva när de hela tiden påstår att de satsar så otroligt 

mycket på personalen, när personalen här ligger i bottenskiktet lönemässigt” 
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Karriärmöjligheterna inom Landstinget Halland ser NK1 som små, nästa steg för honom är 

avdelningschef och det är en person som innehar den tjänsten. Ska han få ett bättre arbete 

krävs det att han flyttar. Han tycker att det är synd att de anställda inom Landstinget Halland 

inte längre får träna på arbetstid då han menar att detta inte kostar särskilt mycket för 

organisationen samtidigt som det betyder mycket för många. NK1 menar att kliniken ligger 

bra till resursmässigt jämfört med andra kliniker inom Landstinget Halland. De har den 

apparatur de behöver för att genomföra sitt uppdrag. Han anser att kliniken som arbetsgivare 

är bra eftersom den skapar förutsättningar för arbetstillfredsställelse och för att alla strävar 

efter samma mål. Det främsta ansvaret för att han ska vara tillfredställd med sin egen 

arbetssituation anser han dock att han har själv. På kliniknivå känner han att han är delaktig i 

beslut, han menar att många idéer kommer från det anställda och sedan går den formella 

vägen och blir beslut. NK1 har tidigare och skulle även i framtiden rekommendera andra att 

söka anställning inom Landstinget Halland. 

 

Arbetstillfredsställelse  

NK1 anser att kliniken är hans arbetsgivare för att det är där han upplever att hans kompetens 

gör nytta och det är där han kan åstadkomma någonting av värde. Det som driver honom är att 

han upplever att de resultat han producerar i slutänden är till nytta för patienten. Denna 

drivkraft sammanfaller med det som NK1 upplever att kliniken står för. Han menar att 

kliniken är en bra arbetsgivare för att engagemang belönas. 

 

”Det är en bra arbetsgivare. De visar att de som vill någonting släpps fram, och det är 

framför allt sådana grejer som är positivt, som behövs. Visar man engagemang så får man 

någonting för det. Det är viktigt, och att vi inte står still utan följer med hela tiden i 

utvecklingen” 

 

Dock upplevs inte ansträngningen som respondenten menar att arbetet innebär stå i relation 

till lönen utan han menar att han anstränger sig mer än vad han får lön för. Detta vägs 

emellertid upp av att arbetet i sig är stimulerande, att han får uppskattning från chef och 

kollegor och det faktum att han blivit befordrad. Denna nya position upplevs som 

tillfredställande då den innebär att han får möjlighet att driva andra människor framåt och 

öppna upp möjligheter för dem. Han ser det som belönande att se att de engagerar sig mer och 

ta mer ansvar, att se dem växa och att se att de kan lösa uppgiften på ett mer effektivt sätt 

jämfört med tidigare. Detta handlar för honom mycket om att få skapa en struktur som han 

upplever leder till bra resultat för kliniken i stort. NK1 upplever att han har mycket 

handlingsutrymme i sitt arbete och att hans kompetens tas tillvara. Han får mycket ansvar och 

upplever att arbetet är intressant och stimulerande samtidigt som han känner att han har det 

under kontroll och vet att det han gör är bra. 

 

NK1 menar att arbetsgivaren ser till att hålla nyckelkompetensen stimulerad för att få dem till 

att stanna kvar. Han upplever att han får möjligheter att utvecklas, hade han inte fått det skulle 

han inte ha stannat kvar.  

 

”Hade jag inte haft några utvecklingsmöjligheter här eller någon framtid här så hade det här 

inte varit en så intressant arbetsgivare. Jag tror det är där det ligger, att se till att det finns 

potential att utveckla sig” 
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Respondenten är stolt över att han gör ett arbete som har en betydelse, att han kan göra 

skillnad. Stolt är han även över att kliniken är drivande och ligger i framkant i utvecklingen 

inom sitt område. 

 

5.2 Intervju med nyckelkompetens 2 

 

Arbetsförhållanden 

NK2 fick direkt efter studierna ett vikariat på kliniken och blev sedan kvar. Han visste inte så 

mycket om kliniken innan han kom dit men är nöjd med kliniken som sin arbetsgivare. Han 

menar att de är bra på de flesta sätt förutom att det skulle behövas mer aktiviteter som syftar 

till att svetsa samman grupper och att lönen är relativt sett låg. 

 

”Tar man på sig grejer så skall det också synas i lönekuvertet, att det inte bara är självklart 

att man gör mer och mer för samma betalning. Och att man skall veta redan innan, att gör 

jag det här så lönar det sig.” 

 

Intervjupersonen har nyligen sökt ett annat arbete med högre lön men valde efter att hans 

närmaste chef gått med på att höja lönen att stanna kvar eftersom han trivs på sin arbetsplats, 

har bra kollegor och får utföra det arbetet han tycker om. Respondenten menar att arbetstiden 

är flexibel vilket underlättar för att skapa balans mellan arbete och fritid. Det är också viktigt 

att han har ett arbete som han kan koppla bort när han kommer hem och som inte kräver att 

han arbetar mycket övertid. Respondenten tror att kraven på detta är betydligt högre inom 

privat sektor. 
 

NK2 berättar att kliniken ligger långt fram i utvecklingen när det gäller teknik och de metoder 

som nyttjas. Samtidigt tycker han att Landstinget Halland hela tiden försöker hålla nere 

budgeten och menar att detta skapar en risk för att spetskompetens försvinner eftersom privat 

sektor betalar högre löner. För egen del tycker dock respondenten att lönen inte är allt, det är 

även viktigt att han kan ta ut föräldraledighet. Detta tror han hade varit svårare inom privat 

sektor. Han menar att kliniken har en öppen kultur utan prestige, där man kan be andra om 

hjälp utan att det ses som något fult. NK2 anser att det är viktigt att verksamheten har tydliga 

mål och framtidsplaner och att den utvecklas. Det är viktigt att fokus inte ligger på budgeten 

utan på att få fram resultat som gynnar patienten. Idag sparas det men det är på saker som bara 

indirekt påverkar patienten som exempelvis resor. Det direktivet kommer dock inte från den 

närmaste ledningen utan uppifrån. Det är också viktigt att den egna visionen stämmer 

överrens med vad man strävar mot på kliniken. Skulle det inte göra det tror respondenten inte 

att han skulle vilja stanna kvar på kliniken. Därför anser han att det skulle vara mer givande 

för honom om verksamhetschefen höll i hans medarbetarsamtal istället för avdelningschefen 

som det är idag. Detta eftersom verksamhetschefen har mer kunskap inom det område 

respondenten arbetar inom och eftersom verksamhetschefen tar beslut om i vilken riktning 

kliniken utvecklas.  

 

NK2 menar att personalen på kliniken strävar efter att den ska vara modern. Lokalerna är 

fräscha men väldigt trånga. Samtidigt menar han att det finns andra liknande kliniker som är 

mer underprioriterade då det gäller fysisk arbetsmiljö. Han anser inte att han har så stora 

karriärmöjligheter men tycker fortfarande att den tjänst han innehar är utvecklande. 

Respondenten är också med i samverkansgruppen och sitter med när beslut fattas. Han tycker 

att han kan påverka beslut men menar att det på kliniken är mycket upp till den enskilde att 
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påverka de besluts som fattas. Det händer att individer klagar men sedan inte säger något när 

beslutet ska fattas. Vill man påverka så måste man själv kontakta chefen eller de fackliga 

representanterna och lägga fram sin åsikt. Samtidigt gör det faktum att Landstinget Halland är 

politiskt styrt att det blir svårare att påverka vissa beslut som har fattats högt upp i 

organisationens hierarki. För att kunna påverka dem måste man engagera sig politiskt och det 

är ingenting som lockar respondenten. NK2 menar att kommunikationen med sin närmaste 

chef är bra och att han kan kontakta honom när han vill för att få information. Dock skulle 

denna kommunikation kunna förbättras genom att chefen ibland också söker upp 

respondenten. Det hade också varit önskvärt att få träffa högre ledning och höra vad de har för 

visioner gällande den funktion som kliniken fyller. Ledningen kunde bli bättre på att stödja 

och uppmuntra den anställde menar respondenten. Det stöd han får kommer i huvudsak från 

kollegor i den närmaste arbetsgruppen som gärna skulle se att ledningen gav dem mer beröm 

när de gjorde bra ifrån sig. 

 

NK2 skulle personligen rekommendera andra som inte tycker att lönen är det viktiga, och som 

inte är karriärister, att ta anställning hos Landstinget Halland. 

 

Arbetstillfredsställelse 

NK2 upplever att hans arbete har ett bra innehåll. Arbetet i sig är varierande och han har 

mycket handlingsfrihet och får arbeta med det som intresserar honom. Den intervjuade 

upplever att han kan kontrollera den egna arbetssituationen samtidigt som han får använda sin 

kunskap och utvecklas genom att hans kompetens ökar. Detta gör att han är tillfredställd med 

sitt arbete.  

 

”För mig betyder det mycket att jag får arbeta med det jag vill. För det är inte kul att utbilda 

sig inom forskning och utveckling och sedan komma ut och jobba med sådant som kanske är 

10-15 år gammalt. Utan man vill få använda sina kunskaper.” 

 

NK2 anser att han får delta i många vidareutbildningar och lära sig mycket nytt och detta är 

också något som gör att han inte vill byta arbetsgivare. Han tycker om utveckling och blir 

tillfredställd av att han tillsammans med de andra på kliniken hittar effektiva lösningar som är 

till nytta för patienten. Respondenten säger sig också känna att han är viktig för att kliniken 

skall nå goda resultat och upplever att arbetsgivaren uppskattar honom. Ett tecken på det är att 

arbetsgivaren höjde hans lön för att han inte skulle försvinna till privat sektor. NK2 är stolt 

över att arbeta på en klinik som ligger långt fram i utvecklingen och som på vissa områden är 

drivande. 

 

5.3 Intervju med nyckelkompetens 3 

 

Arbetsförhållanden 

NK3 sökte sig till Landstinget Halland då hon flyttade till länet från annan ort på grund av 

privata skäl. Hon arbetade först på en annan klinik inom Landstinget Halland som har mycket 

samarbete med den klinik där hon är verksam idag. Den intervjuade valde sedan att söka sig 

vidare till den undersökta kliniken för att hon ville arbeta tillsammans med den chef hon har 

idag. I den organisation hon arbetade i innan flytten till Halland sattes inte goda resultat i 

främsta rum utan det sparades in på saker i en sådan utsträckning att patientsäkerheten var 

hotad. Detta var något som stred mot respondentens egen värdering om att hon finns där för 

att hjälpa patienterna. NK3 identifierar sig inte med Landstinget Halland utan med kliniken 
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där hon är anställd men hon menar att Landstinget Halland skapar goda förutsättningar för att 

ge patienterna en god vård. Närmaste chef upplevs som tillåtande och samtidigt mottaglig för 

nya idéer. Respondenten upplever att hon får ta mycket ansvar men att arbetsgivaren också är 

bra på att ge hjälp när kraven är för höga. Så har det dock inte alltid varit, tidigare hade 

respondenten en chef som skulle kontrollera allt och som inte var tillåtande och beskriver att 

detta gjorde att hon kände att hon inte klarade någonting och att när hon inte fick tänka själv 

slutade hon att utvecklas. Idag arbetar inte denna chef kvar på kliniken vilket respondenten 

tycker är bra då detta skulle vara en anledning för henne att lämna organisationen. Hon 

upplevde att det blev omöjligt att göra ett bra arbete med en dålig chef, eftersom chefen 

påverkar arbetsklimatet i så höggrad. Hon upplever att organisationen lyssnade på personalen 

då de förflyttade denna chef. NK3 upplever att hon idag får vara delaktig i beslut som gäller 

hennes arbete och att hon har en bra kommunikation med sina chefer samt att klimatet är 

väldigt öppet. Hon skulle dock gärna få möjlighet att arbeta mer hemifrån. 

 

Respondenten tycker att Landstinget Halland står för trygghet. För henne är det en trygghet att 

ha ett arbete. Respondenten upplever också att Landstinget Halland är öppna för att ta ut 

föräldraledighet, det är lätt att kombinera arbete och privatliv. Landstinget Halland har satsat 

mycket på det område som hon är verksam inom och detta gör att det har skapats goda 

förutsättningar för bra arbetsförhållanden. Hon skulle absolut rekommendera andra att söka 

ett arbete hos Landstinget Halland. 

 

Arbetstillfredsställelse 

Respondenten är mycket nöjd med sin klinik som arbetsgivare, hon upplever att hon är sedd 

och lyssnad till och att hennes kompetens tas tillvara på. Det finns obegränsade 

utvecklingsmöjligheter. Hon kan inte tänka sig något yrke där man kan få lära sig så många 

olika saker. Hon upplever att hennes arbetsgivare litar på henne och på att hon gör ett bra 

arbete.  

 

”De vet att det här är du bra på, det är inte det här att allting jag gör måste granskas på 

högre ort. För de litar på mig och de vet att det här kan du. Och det är väldigt viktigt” 

 

NK3 har mycket kontroll över sitt arbete och sin tid samtidigt som hon har tydliga mål för sitt 

arbete och gott stöd från närmaste chef. Detta menar hon leder till att hon utvecklas och 

stimuleras.  

 

”Jag strävar inte själv direkt efter karriär, jag vill bara bli bra på det jag gör. Så för mig är 

det viktigt att få gå på vidareutbildningar som kurser och konferenser så att man kan hålla sig 

ajour. Så att man inte stagnerar utan man får impulser utifrån och ny kunskap för området 

ändrar sig hela tiden”  

 

NK3 ser möjligheten att få gå vidareutbildningar som ett tecken på att arbetsgivaren uppfattar 

henne som värdefull eftersom de satsar på henne. Respondenten framhåller att hon blir 

förvånad över all uppskattning hon får från samarbetspartners internt och är glad över att 

hennes arbetsområde har prioriterats resursmässigt.  Respondenten är stolt över att arbeta på 

sin klinik då det är en klinik som det har satsats på och hon anser att hon och hennes kollegor 

gör ett bra arbete eftersom det ligger långt fram i utvecklingen.  

 

”Jag tycker vi gör ett bra jobb, vi har mycket konferenser och vi ligger väl framme i 

utvecklingen och det tycker jag är kul” 
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Hon framhåller även att det är viktigt att hon får delge det hon lärt sig under 

vidareutbildningen till andra och att kunskapen inte stannar hos henne eftersom den då inte 

kan leda till att de får fram bättre resultat.  Att få synas och visa att hennes arbete är viktigt 

och inressant är också viktigt då hon tror att om individer får upp ögonen för hur viktigt detta 

arbetsområde är så kommer det leda till bättre resultat. Bättre resultat leder i sin tur till 

minskat patientlidande. Skulle respondenten känna att hon inte längre bidrar till några resultat 

är detta en anledning för henne att lämna sin tjänst. 

 

5.4 Intervju med nyckelkompetens 4 

 

Arbetsförhållanden 

NK4 sökte sig till Landstinget Halland för att få en bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Han hade fått flera jobberbjudanden på olika ställen i Sverige men valde 

Landstinget Halland på grund av klinikens lokalisering och på grund av det sätt som han togs 

emot av närmaste chef när han besökte kliniken för att intervjuas. Chefen på den andra 

kliniken som det slutligen stod emellan var mer formell och NK4 tyckte att chefen på sin 

nuvarande arbetsplats var mer öppen och personlig vilket respondenten tolkade som att han 

var ärlig. NK4 tyckte även bättre om hur arbetet organiserades på den kliniken han arbetar 

idag jämfört med den andra kliniken eftersom den nuvarande kliniken är mer patientinriktad. 

Respondenten ser både den klinik han arbetar på och Landstinget Halland i stort som sin 

arbetsgivare. Han tycker att Landstinget Halland som arbetsgivare är väldigt bra och upplever 

att det finns mycket energi och engagemang inom organisationen för att arbeta med 

förbättring av arbetsmiljön. Exempel som lyfts fram är ledarskapsutbildningar och 
samverkansträffar. 

 

Det negativa med Landstinget Halland som arbetsgivare tror NK4 är organisationens storlek, 

beslutsvägen är längre och han håller inte alltid med ledningen om hur arbetet ska vara 

organiserat. Detta ser han dock som naturligt i en större organisation, där människor ibland 

har olika värderingar. Trots det kan respondenten uppleva det som frustrerande att individer 

som inte vet hur klinikens verksamhet fungerar beslutar om omorganiseringar som påverkar 

klinikens verksamhet. Han menar att det skulle vara bra om det fanns mer möjligheter att 

påverka beslut som sker på högre hierarkisk nivå innan de fattas. Samtidigt är organisationens 

storlek positiv i den mening att man får samarbeta med många andra avdelningar och att 

vården är samlad samt att respondentens arbete blir inbundet i ett sammanhang. Han tycker att 

det går emot hans personliga värderingar att delar av vården som är skattefinansierad 

privatiseras eftersom han upplever att möjligheten för privata aktörer att ta betalt för vård som 

inte håller hög kvalité ökar. Istället borde Landstinget effektiviseras genom att satsa på att 

motivera de anställda mer istället för att privatisera. Respondenten menar att om den klinik 

där han är verksam skulle privatiseras så skulle han lämna Landstinget Halland. Detta för att 

en privatisering går emot hans grundläggande värderingar om hur vård skall bedrivas 

effektivt. Han tror också att han sannolikt skulle lämna arbetsplatsen om man drev igenom 

någon typ av omorganisering som gjorde att han inte kunde påverka klinikens utveckling. 

 

NK4 upplever att den ansträngningen arbetet innebär är i balans med de belöningar han får för 

att vara en del av organisationen. Han är nöjd med de förmåner han får i form av till exempel 

utbildning och att han får lov att syssla med det han tycker är intressant och stimulerande. Han 

upplever att han har bra karriärmöjligheter eftersom han vet att han kommer att bli befordrad 

inom en snar framtid, en befordran som kommer att ske tidigare än väntat. Respondenten tror 



28 

 

att han skulle behöva mer upplärning innan han axlar den nya positionen eftersom han inte 

tror att han kommer kunna få så mycket stöd efter att hans företrädare lämnat positionen då 

han är den enda med den typ av kompetens. NK4 upplever att han är eftertraktad och behövd 

på sin arbetsplats. Han tycker också att den bild som Landstinget Halland kommunicerar av 

sig själv som arbetsgivare stämmer överrens med hur de i praktiken agerar som arbetsgivare. 

Han blev förvånad över att arbetet på kliniken var så välorganiserat som det är och att det 

fanns så mycket dialog mellan de närmaste cheferna och medarbetarna. Även om inte alla 

anställda är med i själva beslutsfattandet så är de flesta med i processen som leder fram till 

beslut och alla blir lyssnade på. 

 

Den intervjuade anser att Landstinget Halland står för god vård till invånarna, och att detta 

hänger samman med en god arbetsmiljö eftersom den är viktig för att personalen skall kunna 

ge patienten en god vård. NK4 upplever att en attraktiv arbetsgivare karaktäriseras av bra 

organisering av rutingöra och att det finns utvecklingsmöjligheter.  

 

”Det måste finnas utvecklingsmöjligheter när det gäller jobbet, att man på något sätt är 

progressiv och inte för konservativ och bara håller fast vid sina gamla rutiner och inte vågar 

förändra någonting.” 

 

NK4 tycker det är viktigt att kommunikationen på arbetsplatsen är öppen. Han upplever att 

kommunikationen fungerar bra och säger att det dagligen finns en dialog mellan honom och 

närmaste chef men att det inte är något som är formaliserat. Trots det fungerar 

kommunikationen bra. Respondenten känner att han är delaktig i beslut och att närmaste 

chefen bollar många frågor med honom som rör verksamheten på kort och lång sikt innan 

beslut fattas. Samtidigt tror han att det skulle gynna verksamheten att mer kontinuerligt lyfta 

frågor om klinikens vision så att samordning och organisering kunde effektiviseras ytterligare 

på längre sikt och att det skulle vara bra om alla fick vara delaktiga i de besluten. Den 

intervjuade uppger att han gärna skulle rekommendera Landstinget Halland till andra eftersom 

han anser att de skapar goda möjligheter till arbetstillfredsställelse. 

 

Arbetstillfredsställelse 

NK4 tycker det är viktigt att patientens bästa står i fokus. Han har tidigare arbetat med 

forskning och upplevde att det inte var lika tillfredsställande eftersom det inte lika direkt gav 

resultat som var till gagn för patienten. Klinikens närhet till andra avdelningar påverkar också 

resultaten positivt eftersom man kan få information från dem vilket ökar möjligheten att nå ett 

gott resultat. 

 

Intervjupersonen upplever att arbetsgivaren satsar på honom genom att han kommer att bli 

befordrad och dessförinnan får han möjlighet att delta i utbildningar som förbereder honom 

för hans kommande yrkesroll. Dessutom får han själv påverka sin egen arbetssituation och 

kan styra vilka projekt han håller på med vilket leder till att han får arbeta med uppgifter som 

han upplever som stimulerande och intressanta. Han får göra det han tycker allra bäst om och 

det får han göra tillsammans med andra inspirerande och trevliga kollegor. Han upplever 

också att det finns bra utvecklingsmöjligheter och att han får använda sina kunskaper på ett 

stimulerande sätt. NK4 upplever att hans närmaste chef motiverar honom genom att han får 

vara delaktig i beslut och att denna delaktighet bland annat har att göra med verksamhetens 

framtida inriktning. Motiverad bli han också då chefen tar sig tid att ge feedback och genom 

att de kan ha informella samtal. Det upplevs också motiverande att närmaste chef presenterar 

hur kliniken presterar jämfört med andra liknande kliniker i Sverige eller jämfört med andra 
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inom Landstinget Halland.  Respondenten motiveras av att uppleva att det arbetet han gör är 

viktigt, det han gör är till nytta för patienten och det är det absolut viktigaste för respondenten. 

 

”Jag tycker det är ett relativt viktigt arbete man gör, jag tror att jag gör nytta någonstans. 

Det är den största motivationen” 

 

5.5 Intervju med personalledning 1 - PA-konsult 

 

Arbetsförhållanden 

PL1 upplever inte att det finns skillnader mellan hur Landstinget Halland marknadsför sig 

internt som arbetsgivare gentemot nyckelkompetens jämfört med andra anställda. Samtidigt är 

det så att nyckelkompetensen har bättre möjligheter att förhandla upp sin lön och oftast kräver 

deras position att de deltar i många utbildningar. Respondenten är medveten om att 

Landstinget Hallands personal i och med att de arbetar inom offentlig sektor har en relativt låg 

lön, hade den varit högre tror hon många hade varit nöjda med dem som arbetsgivare. Att 

organisationen är politiskt styrd gör också att beslut kan ta längre tid och upplevas som svåra 

att påverka. Samtidigt kan en stor organisation också erbjuda många möjligheter för de 

anställda att arbeta inom fler delar av verksamheten. Detta blir svårare för nyckelkompetensen 

på grund av att de oftast är unikt specialiserade. Som en stor organisation kan Landstinget 

Halland dock bedriva forskning och ha en egen avdelning för utbildning och detta är ett spår 

som nyckelkompetensen kan gå in på. PL1 anser att merdelen av alla chefer verkligen månar 

om sin personal men att också mycket av ansvaret för de anställdas välbefinnande ligger på 

kliniknivå.  
 

”Vi ser i medarbetarenkäterna att om personalen trivs hänger tyvärr väldigt mycket på chefen 

som person, att den återkopplar till sin personal och ger feedback.” 

 

Tidigare har Landstinget Halland inte varit så bra på att påverka chefernas kompetens men nu 

har de ett gediget chefsutvecklingsprogram där cheferna själva kan välja att gå kurser inom de 

områden de tycker att de behöver utvecklas. Det finns vissa värderingar som organisationen 

vill förmedla men i dag är det mycket beroende på närmaste chef om dessa värderingar 

förmedlas vidare till medarbetarna. Detta eftersom det är närmaste chef som är ansvarig för 

arbetsmiljöfrågor och hur personalen trivs. PL1 menar att ledningen centralt har insett värdet 

av att bedriva värdegrundsarbete på avdelningar där ledarskapet inte fungerar optimalt. Hon 

tycker också att det är viktigt med konkreta mål som brutits ner till verksamhetsnivå för att 

tydligt kommunicera vad Landstinget Halland står för. 

 

De som arbetar på personalavdelningen träffar inte medarbetarna ute i verksamheterna särskilt 

mycket utan är en stödfunktion för cheferna som tar kontakt när de själva anser att de behöver 

stöd. PL1 menar att det finns chefer ute i verksamheten som inte söker stöd i tid utan vill klara 

ut problemen på egen hand trots att kompetensen saknas.  

 

”Att jobba mer strategiskt, att initiera mer saker själva, det finns mycket vi 

(personalavdelningen) skulle kunna göra mer men det är ju alltid det där med att man inte 

hinner. Ofta handlar det mer om att släcka bränder” 

 

Ibland deltar respondenten vid arbetsplatsträffar då hon informerar om olika saker men detta 

är relativt sällan. Hon träffar bara själv medarbetarna då de som nyanställda introduceras. 
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Exempelvis introduceras semesteranställda en halvdag i vad Landstinget Halland står för, vad 

det finns för möjligheter rörande friskvård, var de kommer att befinna sig i organisationen och 

vad kliniken tillför patienten. Hon sätter in den anställdes uppgift i ett helhetsperspektiv och 

lyfter fram att den anställde är viktig för organisationen i stort och för samhället. PL1 försöker 

också vid introduktionen lyfta fram de utvecklingsmöjligheter som finns på området. Hon vill 

förmedla en positiv bild av verksamheten för hon anser att det är en spännande arbetsplats och 

att personalen i sitt arbete gör skillnad. 

 

”Vi producerar inte någon plastdetalj utan vi jobbar med människor, det är liv och död. Och 

det måste man ibland påminna sig själv om. Jag kan känna att jag har en oerhörd respekt för 

de människor som vi anställer som besitter denna fantastiska kompetens som man själv inte 

har.” 

 

Den intervjuade vill att personalavdelningen skall vara en del av verksamheten så att det inte 

upplevs som vi och dem, utan att personalavdelningen är där för att stötta. Hon anser att 

Landstinget kan bli bättre på att följa upp varför anställda lämnar arbetsplatsen och säger att 

varje chef ska ha ett samtal med den som vill sluta om varför men att den informationen 

stannar hos cheferna ute på avdelningarna utan att den blir dokumenterad på ett mer 

formaliserat vis. Respondenten upplever det som märkligt att Landstinget Halland som är ett 

kunskapsföretag inte har dokumenterat vilken kompetens de anställda har. 

 

Arbetstillfredsställelse  

PL1 tror att det som skapar arbetsstillfredställelse är att individen upplever att den får 

utvecklas och att den anställde får arbeta med det den tycker är intressant och att den känner 

arbetsglädje. Hon menar att det är viktigt att medarbetarna känner sig sedda och upplever att 

de är betydelsefulla och en del av en helhet. Det är viktigt att chefen är lyhörd och att den 

anställde kan diskutera hur han eller hon vill utvecklas och att man inte bara agerar när 

individen redan har signalerat att den vill lämna organisationen. Respondenten tror att det är 

viktigt att den anställde upplever att den är eftertraktad av sin arbetsgivare för känner den 

anställde inte att den är behövd tror hon att många skulle söka sig bort från organisationen. 

 

”Det är klart att upplever du att du är attraktiv så är det väl ändå därför du stannar, annars 

hade du nog sökt dig någon annanstans ändå” 

 

5.6 Intervju med personalledning 2 - Verksamhetschef 

 

Arbetsförhållanden 

PL2 menar att i och med att de på kliniken inte har patientkontakt och får feedback från 

patienter så är det viktigt att ha andra stimulerande moment i arbetet så att inte det bara blir 

rutinarbete. Han menar att det är viktigt att medarbetarna har ett intresse för att hitta nya saker 

och att han låter dem gå vidare med sina idéer och ansvara för att lösa problemet. Får de inte 

det tror han att de slutar hitta nya saker. Han tror att det är viktigt att det händer saker på 

kliniken så att arbetet inte blir enformigt, det är viktigt att kliniken utvecklas att de anställda 

får lov att bedriva utvecklingsarbete. Vill någon prova en ny idé är det viktigt att han som 

chef är tillåtande och stöttande och låter medarbetaren prova idén förbihållet att den ligger i 

linje med klinikens verksamhet. Detta då han är säker på att det i längden leder till goda 

resultat såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett patientperspektiv. Han tror också att det 

är en fördel att han är chef över en relativt liten enhet så att de kan sätta sig ner och resonera 
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om hur problem skall lösas. Respondenten anser att det är viktigt att alla medarbetare har 

ungefär samma syn på hur organisationen ska vara organiserad och menar att de som tidigare 

har lämnat kliniken har inte haft samma grundläggande värderingar som resten av kliniken. 

 

”Ja, vi är en liten organisation och i en liten organisation kanske du inte kan ha allt för 

andra idéer om hur man skall få lov att arbeta. Det är givet.” 

 

Kliniken har en väldigt låg personalomsättning men de gånger någon har valt att säga upp sig 

upplever PL2 att de i de fallen inte har setts som negativt att individen försvinner. Han 

betonar att det vid rekrytering är viktigt att se till så individen vill ta eget ansvar och arbeta för 

goda resultat för hela kliniken. Idag har de flesta som nyanställs först gått på vikariat och om 

de trivs och gruppen trivs med dem har de sedan fått vara kvar tills de blir tillsvidareanställda 

enligt LAS. 

 

Den intervjuade betonar vikten av att beslutsfunktionen skall finnas i anslutning till 

verksamheten som besitter specialistkunskapen för att få god beslutskvalité. En person utan 

specialistkunskap tror respondenten har svårt att förstå problemet och de konsekvenserna som 

olika lösningar för med sig över längre tid. Han menar att det är viktigt att personalen är 

delaktig i beslut eftersom de besitter mycket specialkompetens och att det är viktigt att 

medarbetarna upplever att det är högt till tak och att det kan påverka. Det är synd att de inte 

längre kan åka iväg med hela personalgruppen för att hitta på något kul utanför arbetsplatsen 

eftersom detta gör att det blir lättare för gruppen att samarbeta och förebygger att 

medarbetarna bara umgås med individer i den närmaste arbetsgruppen. Detta är viktigt 

eftersom det är kombinationen av individer med nyckelkompetens som gör att kliniken når 

bra resultat. Miljön där de verkar samt det faktum att Landstinget Halland resursmässigt har 

det relativt bra påverkar också möjligheten att nå resultat som är av värde för forskarvärlden. 

Detta gör att de kan köpa in adekvat utrustning och har haft möjlighet att höja lönen för 

nyckelpersoner som har varit på väg att lämna organisationen. PL2 tror att personer med 

nyckelkompetens är mest otillfredsställda med är att de inte får tillräckligt med teknisk hjälp 

för att utveckla sina idéer men han menar att han måste prioritera basarbetet. 

Utvecklingsarbetet får ligga vid sidan om. Respondenten menar att det inte finns plats för mer 

personal trots att arbetsbördan ibland är stor. 

 

”Det är klart att vi gärna skulle vara några fler, förutsatt att vi skulle ha plats och det har vi 

inte idag. Vi kör compact living eftersom vi har alldeles för små lokaler. Så vi kan inte stoppa 

in fler nyckelpersoner. Vi har gjort om rockrummen till skrivrum och packat in folk där” 

 

Respondenten tror dock att medarbetarna kan hantera det problemet då han tror att de förstår 

att han inte ger sig på dem som individ. 

 

Det är enligt PL2 en risk för arbetsmiljön att lönerna inom Landstinget Halland fortfarande 

ligger lågt jämfört med andra liknande kliniker efter som detta kan göra att det kan skapas en 

gnällkultur. Respondenten menar att nyanställda får en relativt bra lön vilket skapar problem 

för de som har varit anställda längre då upplever att det inte är rätt att de fortfarande ligger 

efter lönemässigt.   

 

Arbetstillfredsställelse 

PL2 menar att det är viktigt att medarbetarna får se att deras ansträngningar leder till resultat 

och att nyckelindivider upplever att de når bra resultat. Detta tror han att de upplever att de 
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gör eftersom de har publicerat material som fått stor uppmärksamhet. Det är också viktigt att 

kliniken samarbetar bra med individer på andra kliniker så att medarbetarna känner att de är 

en del av ett större sammanhang. Därigenom kan kliniken få fram resultat som den i en annan 

omvärld inte hade kunnat få fram vilket i sin tur har lett till att kliniken är känd för att vara 

långt fram i utvecklingen. Det är också mycket angeläget att medarbetarna känner att de får 

utvecklas och att arbetsuppgiften är stimulerande, annars tror respondenten att nyckelindivider 

skulle lämna kliniken. Att hålla medarbetarna stimulerade underlättas av att det område 

kliniken är verksam inom är kunskapsintensivt och ständigt utvecklas. Att medarbetarna 

utmanas och får använda sina kunskaper anser respondenten är viktigt för att få personer med 

nyckelkompetens att stanna kvar. Det gäller att inte bromsa idéer utan att hjälpa medarbetarna 

att lägga idéerna på en nivå där de går att utföra. PL2 tror att det är viktigt att personalen 

upplever att de har en kompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.  

 

”Vi har som mål att all personal skall vara anställningsbar. Och det innebär inte att jag vill 

att de skall flytta, men det innebär att jag vill att de skall vara attraktiva för alla andra, och 

att de skall känna det. Det är ju det som gör att de stannar kvar” 

 

Respondenten hoppas och tror att medarbetarna känner att de kan vara delaktiga i beslut. 

Beslut bollas ofta med de berörda medarbetarna innan de fattas och när det gäller det dagliga 

arbetet så lägger varken respondenten eller gruppledarna sig i det utan det är upp till 

medarbetarna. 
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6 Analys 
 

 

Detta avsnitt kommer att presenteras utifrån olika kategorier bestående av faktorer eller 

förhållanden som enligt teorier och modeller är centrala för individens arbetstillfredsställelse 

och motivation på arbetsplatsen. Vi kommer att reflektera över hur det empiriska materialet 

kan förklaras av teorin och på så sätt besvara våra frågeställningar. Analysen kommer 

slutligen att sammanfattas i en egen modell som visar på hur de förhållandena som lyftes 

fram under intervjuerna med stöd av den teoretiska referensramen kan påverka huruvida 

nyckelindividen stannar kvar hos eller lämnar sin arbetsgivare. 

 

De kategorier som presenteras är följande: Förhållanden som hindrar låg 

arbetstillfredsställelse, Förhållanden som skapar motivation och hög arbetstillfredsställelse, 

Den anställdes band till organisationen samt Upplevt organisatoriskt stöd. Vår egen modell 

presenteras slutligen under Modell för arbetsgivarens förmåga att behålla nyckelkompetens. 

 

 

6.1 Förhållanden som hindrar låg arbetstillfredsställelse 

 

Herzberg m.fl. (1993) menar att det finns vissa faktorer som förhindrar att individen vantrivs 

och upplever låg arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer kan enligt dem inte direkt (men 

indirekt) leda till hög arbetstillfredsställelse och verka motiverande för individen men behöver 

ligga på en viss nivå för att arbetsförhållandena inte ska upplevas som orättvisa eller dåligt 

organiserade. En sådan faktor handlar om chefens kompetens. Det lyfts bland 

nyckelindividerna fram att det är viktigt att chefen är drivande, öppen för nya idéer och 

kompetent inom området.  

 

”Det är inte alltid nyttigt att bara vara en bra chef om man inte förstår vad man håller på 

med.” – Nyckelkompetens 1. 

 

Chefen belyses bland nyckelindividerna vara en anledning till att de slutligen valde att börja 

arbeta på sin nuvarande arbetsplats. Det anses även viktigt att chefen delegerar ut ansvar men 

också att ansvaret står i relation till individens förmåga. Ytterligare något som lyfts fram är 

chefens påverkan på arbetsklimatet och att en inkompetent chef omöjliggör bra prestationer 

hos de anställda och skulle därför vara en orsak till att lämna organisationen. Arbetsklimatet, 

då det är en yttre faktor, kan således också ses som en hygienfaktor. Kommunikationen på 

kliniken anses vara rak och prestigelös. Det finns en god dialog mellan verksamhetschefen 

och medarbetarna. Detta tyder på att den håller en sådan kvalitativ nivå att den inte bidrar till 

upplevelser av låg arbetstillfredsställelse. Dock finns det önskemål om att chefen själv skulle 

kunna bli bättre på att ta kontakt med medarbetarna istället för att de söker upp honom för att 

få ta del av information. 

 

Herzberg m.fl. (1993) lyfter även fram balansen mellan arbetsliv och privatliv som en 

hygienfaktor. Just denna faktor är något som nyckelindivider menar har bidragit till att de 

uppskattar Landstinget Halland som arbetsgivare. De upplever att de inte måste arbeta övertid 

och att organisationen ställer sig positiv till föräldraledighet samt att det är mycket positivt att 

arbetstiden är flexibel då den underlättar för att skapa balans mellan arbete och fritid. Detta 
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kan tolkas som att den rådande organisationskulturen på kliniken är relativt tillåtande då det 

gäller arbete och familjeliv. Saker som har att göra med den fysiska arbetsmiljön och arbetets 

struktur hamnar även de under hygienfaktorer då det är en yttre faktor. Under intervjuerna 

framkom det att lokalerna nyckelkompetensen vistas i är för små för verksamheten.  

 

”Vi kör compact living eftersom vi har alldeles för små lokaler. Så vi kan inte stoppa in fler 

nyckelpersoner. Vi har gjort om rockrummen till skrivrum och packat in folk där.” – 

Verksamhetschef.  

 

Trånga lokaler kan enligt Herzberg m.fl. (1993) ge upphov till låg arbetstillfredsställelse. 

Annars är respondenterna nöjda med de resurser som kliniken har eftersom de anser att de har 

relativt modern teknisk utrustning. Dock bidrar platsbristen till minskat utrymme för 

ytterligare apparatur och nyckelpersonal som skulle kunna stödja nuvarande personal i 

utvecklingsarbetet. Något som belyses är upplevelser av att Landstinget Halland har satsat på 

nyckelindividernas arbetsområde vilket tros skapa förutsättningar för goda arbetsförhållanden. 

Det finns dock önskemål om mer friskvård eftersom det är något det dragits in på.  

 

Lön är ytterligare en faktor som måste ligga på en viss nivå för att inte skapa upplevelser av 

missnöje och orättvisa (Herzberg m.fl., 1993). Lönen lyfts fram som ett problemområde av 

såväl ledning som nyckelindivider. Överlag menas det att lönen inom Landstinget Halland är 

relativt låg och att den klinik vi besökt ligger lågt i statistiken jämfört med andra kliniker 

nationellt sett och även inom Landstinget Halland totalt. Effekterna av detta blir synliga då 

personer med nyckelkompetens nyligen varit på väg att lämna kliniken för annat arbete med 

högre lön. Den låga lönen bidrog således till missnöje som var så pass starkt att individerna 

beslutade att söka andra anställningar. Genom att arbetsgivaren höjde lönen på den nuvarande 

arbetsplatsen minskades missnöjet till en sådan nivå att nyckelindividerna istället valde att 

stanna kvar. Det uttrycks bland respondenterna att den låga lönen på sikt kan påverka 

arbetsmiljön negativt genom att en gnällkultur skapas. 

 

Utifrån Herzberg m.fl.’s (1993) beskrivning av hygienfaktorer kan vi till dessa även räkna 

upplevelsen av att kunna påverka beslut. Nyckelpersonerna tycker att de ha bra möjligheter att 

påverka beslut som tas på kliniknivå eftersom chefen lyssnar på medarbetarnas idéer och ser 

till att dessa idéer leder till formella beslut. Nyckelindivider anser dock att det skulle vara 

positivt om det fanns en möjlighet att påverka beslut som fattas på hierarkiska nivåer även 

över den egna kliniken om dessa påverkar det egna arbetet eller de grundläggande 

värderingarna som kliniken bygger på som till exempel huruvida den ska drivas i privat regi 

eller inte. Dock är det rimligt att anta att det främst är möjligheten att påverka de beslut som 

ligger närmast det egna arbetet som är viktigast för individens välbefinnande.  

 

6.2 Förhållanden som skapar motivation och hög 

arbetstillfredsställelse 

 

Utöver hygienfaktorer finns det även så kallade motivationsfaktorer vilka till skillnad från de 

förstnämnda direkt påverkar individens motivation. Dessa faktorer skapar hög 

arbetstillfredsställelse genom att tillfredsställa den anställdes behov av självförverkligande 

(Herzberg m.fl., 1993). Maslow (i Nilsson m.fl. 1999) beskriver självförverkligande som 

människans behov av att utvecklas till sin fulla potential.  
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Herzberg m.fl. (1993) lyfter fram ansvar som ett exempel på en motivationsfaktor. Detta är 

något som styrks i modellen för arbetets förutsättningar som menar att motivation uppstår då 

den anställde känner sig personligt ansvarig för resultaten av sitt arbete (Ramlall, 2004). 

Bland personerna med nyckelkompetens belyses det att de får ta mycket ansvar och ser detta 

som mycket positivt eftersom kravnivån regleras efter individens förmåga. Här spelar chefen 

en viktig roll då denne delegerar ut ansvar samt stöttar den anställde om kravnivån blir för 

hög. Nyckelindividerna upplever att de har stor handlingsfrihet i det egna arbetet. Betydelsen 

av utrymme för ansvar uttrycks bland annat på följande sätt: 

 

”De vet att det här är du bra på, det är inte det här att allting jag gör måste granskas på 

högre ort. För de litar på mig och de vet att det här kan du. Och det är väldigt viktigt.” – 

Nyckelkompetens 3. 

 

Utifrån detta kan det antas att möjligheter att ta ansvar kan upplevas som en slags 

myndighetsförklaring. Individen belönas med ansvar då den visar att den är kompetent nog att 

lösa uppgiften. På detta sätt får individen även ett erkännande vilket Herzberg m.fl (1993) 

menar är en av de faktorer som skapar en inre belöning hos individen. En annan typ av 

erkännande skulle kunna vara den lönehöjning nyckelindivider fick då de övervägde att lämna 

sig arbetsplats. Att arbetsgivaren höjde lönen skulle kunna ses som en form av uppskattning 

och att det var viktigt för organisationen att personerna i fråga stannade kvar trots att de hade 

en vilja att lämna. Även möjligheter till att delta i olika kurser och vidareutbildningar tas upp 

av nyckelpersonerna som ett tecken på att arbetsgivaren uppfattar den anställde som värdefull 

och satsar på individen. Uppskattning från samarbetspartners inom organisationen ses också 

som viktigt. Detta är exempel på erkännande och verkar alltså motiverande för den anställde. 

Ytterligare något som belystes av intervjupersonerna var att det är viktigt att känna att de 

utifrån egna preferenser utfört ett bra arbete vilket också kan innebära en typ av erkänsla. 

 

”Jag tycker vi gör ett bra jobb, vi har mycket konferenser och vi ligger väl framme i 

utvecklingen och det tycker jag är kul.” – Nyckelkometens 3. 

 

Ramlall (2004) menar att en förutsättning för att arbetet skall generera inre motivation hos 

individen är att arbetet upplevs som meningsfullt av den anställde. Vikten av ett meningsfullt 

arbete är något som genomgående belyses av respondenterna då de framhåller på vilket sätt 

deras arbete kan anses vara meningsfullt, både för patienten och för dem själva. 

 

”Jag tycker det är ett relativt viktigt arbete man gör, jag tror att jag gör nytta någonstans. 

Det är den största motivationen.” – Nyckelkompetens 4. 

 

Herzberg m.fl. (1993) betonar att även framgång räknas till de faktorer som kan öka 

individens motivation. Detta exemplifieras genom beskrivningen av att det är betydelsefullt 

att synas och visa att ens arbete är viktigt eftersom detta kan bidra till bättre resultat. Något 

som också uppkommit bland personerna med nyckelkometens är glädjen över att arbeta på en 

klinik som ligger i framkant när det gäller utvecklingen inom det egna området och att se att 

de själva och tillsammans med andra bidrar till denna framgång. Även befordran skulle kunna 

ses som en framgång men även som ett erkännande då den kan ge upphov till inre belöningar 

hos individen. Bland nyckelindividerna upplevs befordran som tillfredsställande då den 

innebär möjlighet att driva andra människor framåt och se dem engagera sig, växa och lösa 

uppgiften på ett mer effektivt sätt jämfört med tidigare. Detta upplevs leda till bra resultat för 

kliniken i stort och bidrar därmed till upplevd framgång både på ett individuellt men även 
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organisatoriskt plan. Det framhålls att den miljö kliniken verkar i och kombinationen av 

personer med nyckelkompetens är viktiga faktorer för att kunna nå framgång och bistå med 

bra och värdefulla resultat för forskarvärlden. I och med att kliniken har varit med och 

publicerat material som har väckt uppmärksamhet runt om i världen har detta gjort att 

kliniken skapat sig ett rykte som en klinik som ligger långt fram i utvecklingen. 

 

Utveckling i arbetet kan också vara en motivationsfaktor (Herzberg m.fl., 1993). Detta är 

något som återfinns genomgående i intervjupersonernas berättelser och belyses som mycket 

viktigt för individens arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar hos sin arbetsgivare. 

 

”Hade jag inte haft några utvecklingsmöjligheter här eller någon framtid här så hade det här 

inte varit en så intressant arbetsgivare. Jag tror det är där det ligger, att se till att det finns 

potential att utveckla sig.” – Nyckelkometens 1. 

 

Det framkommer att karriärmöjligheterna inom Landstinget Halland är relativt små men 

intervjupersonerna ser snarare att utvecklingsmöjligheter har att göra med att bli bättre inom 

det område de är verksamma. Detta visar att det inte måste finnas karriärmöjligheter för att 

individen ska uppleva att det finns utvecklingsmöjligheter. Bland nyckelpersonerna uttrycks 

det att det inte är strävan efter karriär som är avgörande för arbetstillfredsställelse utan det 

viktigaste är att bli ännu bättre på det man arbetar med just nu. Detta sker genom att med hjälp 

av vidareutbildningar hålla sig uppdaterad om vad som sker i omvärlden. Att i arbetet få 

möjlighet att använda sin kunskap och på så sätt utveckla sin kompetens lyfts fram som 

centralt för att skapa arbetstillfredsställelse för nyckelkompetensen så att de stannar kvar hos 

sin arbetsgivare. Det framhålls att stimulerande arbetsuppgifter är grundläggande för att 

nyckelkompetensen ska vilja fortsätta arbeta med det dem gör. Ett arbete anses vara 

stimulerande då nyckelindividerna får arbeta med det som är intressant och det de tycker allra 

bäst om och detta tillsammans med andra inspirerande och trevliga kollegor. Det uttrycks att 

det är viktigt att arbetet är stimulerande för att det ska vara roligt. 

 

”För mig betyder det att jag får arbeta med det jag vill. För det är inte kul att utbilda sig 

inom forskning och utveckling och sedan komma ut och jobba med sådant som kanske är 10-

15 år gammalt. Utan man vill få använda sina kunskaper.” – Nyckelkompetens 2. 

 

Stimulans kan därför utifrån Herzberg m.fl.’s (1993) definition sägas vara en 

motivationsfaktor då den skapar hög arbetstillfredsställelse och bidrar till att uppfylla behovet 

av självförverkligande.  

 

6.2.1 Betydelsen av rättvisa för individens motivation 

 

För att få en djupare förståelse för hur de förhållanden som belystes under intervjuerna 

påverkar individens arbetstillfredsställelse och motivation kommer empirin även analyseras 

utifrån Siegrists modell om ansträngning och belöning. Detta då modellen förklarar att 

individens ansträngning måste balanseras med motsvarande belöning från arbetsgivarens sida. 

Är dessa förhållanden inte i balans riskerar individen att uppleva låg arbetstillfredsställelse 

och ohälsa (Allvin m.fl., 2007). Sådana faktorer kan enligt Herzberg m.fl. (1993) i sin tur 

indirekt påverka individens motivation. Allvin m.fl. (2007) menar att belöningar kan vara 

materiella, psykologiska eller sociala. Betydelsen av rättvis belöning uttrycks bland annat på 

följande sätt: 
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 ”Tar man på sig grejer så ska det också synas i lönekuvertet, att det inte bara är självklart 

att man gör mer och mer för samma betalning. Och att man skall veta redan innan, att gör 

jag det här så lönar det sig.” – Nyckelkompetens 2. 

 

I detta citat belyses vikten av att den materiella belöningen står i relation till individens 

upplevda ansträngning. Vi tolkar det som att individen innan arbetet genomförs har ett behov 

av att veta vilken belöning han kan förvänta sig och utifrån detta ta ställning till vilken nivå 

ansträngningen ska ligga på. Det blir på så sätt även viktigt att som Ramlall (2004) menar ha 

kunskap om hur de egna ansträngningarna leder till resultat. 

 

Det finns en medvetenhet om att lönerna inom Landstinget Halland länge varit låga men att 

nyckelindivider som nyanställds idag får en bättre lön än vad organisationen tidigare erbjöd 

nyanställda nyckelpersoner. Detta leder i sin tur dock till de som varit anställda längre 

fortfarande släpar efter lönemässigt och risken finns då att en gnällkultur skapas. Detta 

förhållande menar vi kan leda till att de individer som varit anställda länge kan uppleva att 

deras ansträngningar inte belönas på samma villkor som för de nyanställda och då känna att 

de blir orättvist behandlade vilket i sin tur påverkar organisationskulturen negativt. 

Upplevelser av orättvisa kan enligt Herzberg m.fl. (1993) bidra till låg arbetstillfredsställelse 

och indirekt påverka individens motivation. 

 

Bland individerna med nyckelkompetens finns upplevelser om att den ansträngning arbetet 

innebär inte står i relation till lönen på så sätt att individen anstränger sig mer än vad denne 

får lön för. Detta skulle kunna innebära en upplevelse av orättvisa men det framhålls att den 

relativt låga lönen vägs upp av den uppskattning som fås för den extra ansträngningen från 

chef och kollegor, att arbetet är stimulerande samt att befordring har ägt rum. I detta fall är 

alltså den materiella belöningen inte ensam avgörande för hur individen upplever balansen 

mellan ansträngning och belöning. Även de psykologiska belöningarna, så som uppskattning 

och ett stimulerande arbete, och de sociala belöningarna, så som befordran, vägs in i 

individens upplevelse av belöningens storlek. Det skulle kunna vara så att individer har olika 

stora behov av dessa typer av belöningar och därför är det också viktigt att den som ger 

belöningarna är medveten om dessa skillnader. Enligt Maslow (1970) måste ett behov för att 

det skall vara motiverande ligga på en nivå där mer grundläggande behov redan är åtminstone 

delvis tillfredsställda. Utifrån detta menar vi att en belöning måste vara anpassad till huruvida 

individens olika behov redan har tillfredsställts eller inte. Det tjänar alltså ingenting till att 

belöna en individ med en befordran om denne redan befinner sig på den nivån han eller hon 

vill vara. Då kan materiella eller psykologiska belöningar på ett bättre sätt motivera individen. 

Följande citat visar på att en belöning i form av en befordran antagligen inte skulle 

uppskattas: 

 

”Jag strävar inte själv direkt efter karriär, jag vill bara bli bra på det jag gör. Så för mig är 

det viktigt att gå på vidareutbildningar som kurser och konferenser så att man kan hålla sig 

ajour /……./.” – Nyckelkompetens 3. 

 

Det uttrycks bland nyckelindividerna ett behov av mer psykologisk belöning från ledningen 

på så sätt att de skulle kunna bli bättre på att uppmuntra den anställde i sitt arbete och ge 

beröm för bra prestationer. Denna typ av uppskattning kommer snarare från kollegorna i 

arbetsgruppen och uppfyller på så sätt till viss del behovet av psykoligisk belöning. Det 

uttrycks även att lönen inte är allt utan att det också är viktigt att kunna ta ut föräldraledighet, 

att arbetstiden är flexibel och att inte behöva arbeta övertid. 
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6.2.2 Betydelsen av förväntningar och värderingar för individens motivation 

 

Wrooms motivationsteori handlar om att en individs motivation påverkas av dennes 

förväntningar och värderingar. Förväntningar handlar om individens uppfattning om hur 

arbetsplatsen kan förverkliga personliga mål och värderingar handlar om hur individen 

prioriterar dessa mål. En individs motivation kommer alltså att förändras i takt med att dennes 

förväntningar och värderingar ändras (Nilsson m.fl., 1999). Bland nyckelindividerna finns 

upplevelser om att de förväntningar som fanns på kliniken och verkställande chef innan 

anställning påbörjades förverkligades väl på plats på kliniken. Uppfattningen var att chefen 

var bra och att det fanns möjligheter till utveckling vilket också stämde. Detta innebär således 

upplevelser av att de personliga målen var möjliga att förverkliga inom organisationen vilket i 

sin tur ökar motivationen. Det bör alltså finnas ett tydligt samband mellan handling och 

reslutat för att individen ska motiveras. 

 

Nilsson m.fl. (1999) menar att om individens och organisationens mål inte överrensstämmer 

och individen inte tror att organisationen kan uppfylla de högt prioriterade personliga målen 

kommer detta bidra till en låg arbetsmotivation. Under intervjuerna belystes vikten av att 
fokus inte ligger på budgeten utan på att få fram resultat som gynnar patienten. Vi upplever att 

så också är fallet då det bland nyckelindividerna framhålls att arbetsgivaren enbart sparar in 

på saker som indirekt påverkar patienten, till exempel resor i tjänsten. På så sätt ligger 

nyckelpersonernas värderingar om vad som bör prioriteras i linje med organisationens mål 

vilket verkar motiverande för den anställde. Det förklaras till och med av nyckelkompetensen 

att om klinikens vision inte skulle stämma överrens med den egna visionen så skulle inte 

viljan att fortsätta arbeta på den arbetsplatsen finnas kvar. Det menas att därför skulle det 

också vara bättre om verksamhetschefen höll i medarbetarsamtalen, istället för 

avdelningschefen som det är idag, då verksamhetschefen är den person som beslutar i vilken 

riktning kliniken utvecklas. Det lyfts även fram önskemål om att få ta del av den högre 

ledningens visioner gällande den funktion kliniken fyller vilket vi tolkar som ett behov av att 

veta vilka förväntningar som är rimliga att ha på sin arbetsgivare. Ett exempel som lyfter hur 

organisationen skapar höga förväntningar hos individen som sedan inte infrias är: 

 

”De vill väl kanske påskina att det finns mer beslutanderätt på kliniknivå än vad det verkligen 

finns och de ställer till det lite för sig själva när de hela tiden påstår att de satsar så otroligt 

mycket på personalen, när personalen här ligger i bottenskiktet lönemässigt.” – 

Nyckelkompetens 1. 

 

Saker som föräldraledighet, flexibla arbetstider och att inte behöva arbeta övertid värderas 

högt av flera nyckelindivider. Detta är något de upplever förverkligas inom Landstinget 

Halland. Bland respondenterna finns det förväntningar om att privat sektor inte prioriterar 

dessa saker lika högt som Landstinget Halland gör och vår tolkning av detta är att den privata 

sektorn upplevs vara minde attraktiv som arbetsgivare för dessa nyckelkompetenser. Vi kan 

anta att de på så sätt motiveras till att stanna kvar inom offentlig sektor då de upplever att 

deras värderingar stämmer bättre överrens med denna typ av organisation än med privat 

verksamhet. Respondenterna trycker även på vikten av att uppleva sitt arbete som 

meningsfullt vilket Ramlall (2004) menar är en förutsättning för att motivation ska uppstå. 

Det lyfts fram att det viktigaste med respondenternas arbete är att göra det bättre för patienten 

vilket stämmer väl överrens med Landstinget Hallands vision om att arbeta för att se till så att 
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alla som bor eller befinner sig i Halland får den vård de behöver. Individerna motiveras alltså 

genom att värderingar av vad som är meningsfullt sammanfaller med vad organisationen 

anser vara meningsfullt. Utifrån vårt samlade resultat kan vi se att det finns en samstämmighet 

mellan vad nyckelkompetensen och ledningen anser vara viktigt för nyckelindividernas 

arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse samt vad det är som minskar deras trivsel och 

arbetstillfredsställelse. Detta anser vi tyder på att nyckelindividerna och de intervjuade från 

personalledningen har liknande värderingar när det gäller arbetsmiljö. Det förklaras att de 

flesta som nyanställs på kliniken först är anställda på vikariat för att ta reda på om de trivs och 

om de passar in i organisationen. Verksamhetschefen betonar att han söker efter anställda som 

vill ta mycket ansvar och arbetar för goda reslutat för hela kliniken. Vi menar att individer 

som inte delar dessa mål inte kommer att stanna kvar på kliniken. Detta betonas även bland 

respondenterna då det förklaras att det är viktigt att alla anställda har ungefär samma 

grundläggande värderingar. 

 

”Ja, vi är en liten organisation och i en liten organisation kanske du inte kan ha alltför andra 

idéer om hur man ska få lov att arbeta. Det är givet.” – Verksamhetschef.   

 

6.3 Den anställdes band till organisationen 

 

Rousseau (1995) menar att arbetstagaren binds till organisationen av outtalade informella 

förväntningar som skapar det författaren benämner ett psykologiskt kontrakt.  Den anställdes 

engagemang kommer att stå i relation till de belöningar individen upplever att den får från 

organisationen. Detta resonemang liknar det som presenteras i Siegrists modell om 
ansträngning och belöning. Detta då modellen förklarar att individens ansträngning måste 

balanseras med motsvarande belöning från arbetsgivarens sida. Är dessa förhållanden inte i 

balans riskerar individen att uppleva låg arbetstillfredsställelse och ohälsa (Allvin m.fl., 

2007). Bland personerna med nyckelkompetens framkommer det som viktigt att engagemang 

belönas. 

 

”Det är en bra arbetsgivare. De visar att de som vill någonting släpps fram, och det är 

framför allt sådana grejer som är positivt, som behövs. Visar man engagemang så får man 

någonting för det. /…../” – Nyckelkompetens 2. 

 

Den anställde binds alltså till organisationen genom att dennes engagemang belönas av 

arbetsgivaren. Verksamhetschefens uttalanden ligger i linje med ovanstående citat då han 

framhåller vikten av att låta medarbetarna testa sina idéer, gå vidare med dem och ansvara för 

att lösa problemet. Rousseau (1995) menar att individen kan uppleva att det psykologiska 

kontraktet bryts då det engagemang denne erbjuder inte står i relation till de belöningar 

individen upplever att organisationen erbjuder. Att nyckelindivider nyligen varit på väg att 

lämna kliniken på grund av för låg lön visar att arbetsgivaren brutit det psykologiska 

kontraktet då belöningarna inte motsvarade den ansträngning nyckelindividerna upplevde att 

arbetet innebar. Genom att chefen höjde lönen för dessa individer och även erbjöd en 

befordran menar vi att förhållandet mellan individen engagemang och organisationens 

belöning balanserades upp och därmed återskapades det psykologiska kontraktet och 

nyckelindividerna valde då att stanna kvar på kliniken.  

 

Individer kan bindas till organisationen genom normativa eller emotionella band. Ett 

normativt band kan exempelvis vara att individen efter att den erhållit något från 
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organisationen upplever att det skulle vara illojalt att sluta (Jacobsen & Torsvik, 2008). Bland 

nyckelindividerna upplevs det som mycket positivt att få gå många utbildningar och detta 

anser vi kan skapa ett band till organisationen som gör att individen förblir lojal. Ett 

emotionellt band anses vara överordnat ett normativt band och kan formas då individen 

identifierar sig med organisationen men är också beroende av arbetsutformningen och graden 

av trivsel på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att nyckelkompetensen ser den 

klinik de arbetar på som sin arbetsgivare och inte Landstinget Halland i stort menar vi visar på 

att de identifierar sig med klinken och inte hela Landstinget Halland. Då arbetsutformning och 

grad av trivsel kopplas till kliniken kan vi också anta att de känslomässiga banden finns 

mellan nyckelindividerna och kliniken.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att ännu ett skäl till att individer stannar kvar i en 

organisation är att kostnaderna för att sluta överstiger nyttan, det vill säga viljan att sluta 

påverkas av individens uppfattning av vad andra arbetsgivare skulle kunna erbjuda. 

Nyckelindivider har nyligen blivit erbjudna arbete inom privat sektor på en annan ort. Denna 

typ av tjänst skulle innebära högre lön och goda utvecklingsmöjligheter men mer 

övertidsarbete. Efter en löneökning (dock inte lika stor som den som erbjudits på den andra 

tjänsten) togs dock beslutet att stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen. Ytterligare en 

anledning till att stanna kvar var att den nuvarande chefen ansågs vara bra samt att chefen 

gjorde klart att det fanns goda utvecklingsmöjligheter på kliniken. Detta är ett tydligt exempel 

på hur individen väger kostnader för att sluta gentemot nyttan med att stanna. 

 

Det belyses av respondenterna att personer med nyckelkompetens ofta är mycket 

specialiserade och att det därför kan bli svårt för dessa individer att ta del av de möjligheter att 

arbeta inom olika delar av verksamheten som en stor organisation som Landstinget Halland 

kan erbjuda. Konsekvenserna av detta skulle kunna bli som Jacobsen & Thorsvik (2008) 

uttrycker att en individ upplever det kostsamt att lämna arbetsplatsen då denne gjort många 

”investeringar” i organisationen. Det framhålls dock att det är viktigt att personalen upplever 

att de är attraktiva på arbetsmarknaden. 

  

”Vi har som mål att all personal skall vara anställningsbar. Och det innebär inte att jag vill 

att de ska flytta, men det innebär att jag vill att de skall vara attraktiva för alla andra, och att 

de ska känna det. Det är ju det som gör att de stannar kvar” – Verksamhetschef. 

 

Om individerna inte upplever att arbetsgivaren ser dem som anställningsbara och attraktiva 

skulle det kunna vara så att han eller hon stannar kvar på sin arbetsplats trots att denne 

egentligen vill sluta. Denna vilja att sluta skulle kunna kopplas till Rousseaus (1995) 

resonemang kring ett psykologiskt kontraktsbrott och innebär således att individen inte längre 

kommer att bidra med lika mycket engagemang i organisationen. Att de anställda ska känna 

sig anställningsbara menar vi därför är viktigt för att de ska känna sig engagerade i 

verksamheten och bidra med bra resultat. Att det fokuseras på att hålla medarbetarna 

anställningsbara och eftertraktade kan utifrån Herzberg m.fl.´s (1993) förklaring av 

motivationsfaktorer även sägas vara en faktor som skapar inre belöningar hos individen och 

på så sätt ökar graden av arbetstillfredsställelse och motivation.  
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6.4 Upplevt organisatoriskt stöd 

 

Allen m.fl. (2003) menar att det inte är en individs arbetstillfredsställelse, motivation och 

trivsel på arbetsplatsen som direkt är avgörande för dennes vilja att lämna sin arbetsgivare 

utan att det är individens upplevelse av organisatoriskt stöd (Perceived Organizational 

Support, POS) som mer direkt påverkar viljan att sluta. Det som bidrar till POS är individens 

upplevelse av olika stödjande HR-funktioner när det gäller deltagande i beslutsfattande, 

rättvisa belöningar och utvecklingsmöjligheter (se figur 3). Då dessa förhållanden uppfylls 

visar detta på att organisationen investerar i individen och att dennes specifika bidrag till 

organisationen är betydelsefullt.  

 

 
Figur 3: Teoretisk modell om POS- Perceived Organizational Support, ur Allen, G. David m.fl. (2003, s.101). 

 

 

Det påpekas att det är viktigt att nyckelindividerna är delaktiga i beslut och upplever att de 

kan påverka dessa eftersom de besitter mycket unik kompetens. Upplevelsen av att få delta i 
beslutsfattande finns bland nyckelkompetensen på kliniken, flera upplever att chefen bollar 

många idéer med dem som sedan leder till formella beslut. Detta leder alltså till att 

nyckelindividerna upplever sig vara värdefulla för organisationen. Ett annat exempel på stöd 

från organisationen gällande delaktighet i beslut är då det bland nyckelindividerna upplevs att 

ledningen lyssnat till önskemål och förflyttat den chef som de anställda vantrivts med. Också 

genom att ge personalen rättvis belöning kan organisationen visa att den bryr sig om 

individens välbefinnande och är beredd är investera i dem (Allen m.fl., 2003). På den 

undersökta kliniken upplevs lönen ligga lägre än på liknande kliniker i omgivningen. 

Dessutom är det så att nyanställda lönemässigt ligger bättre till än de som länge arbetat på 

kliniken. Dessa förhållanden kan alltså leda till att personalen känner ett lågt organisatoriskt 

stöd och detta kan i sin tur öka deras vilja att söka arbete någon annanstans. Även genom att 

erbjuda utvecklingsmöjligheter kan organisationen signalera att den anställdes bidrag till 

organisationen är värdefullt och antyder samtidigt ett framtida organisatoriskt stöd (Allen 

m.fl., 2003). Detta förhållande uttrycks tydligt då det bland nyckelindivider finns upplevelser 

om att man är värdefull för organisationen eftersom möjligheter att gå olika kurser och 

vidareutbildningar fås.  

 

Bland individerna med nyckelkompetens upplevs arbetsgivaren anstränga sig för att de ska 

stanna kvar på kliniken. Detta görs genom att bland annat erbjuda utveckling, stimulerande 

arbetsuppgifter, delaktighet i beslut och lönehöjning då nyckelpersoner uttryckt en vilja att 

sluta. På så sätt visar organisationen att dessa nyckelindivider är värdefulla för verksamheten. 
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Allen m.fl. (2003) menar att detta leder till engagemang i organisationen och 

arbetstillfredsställelse vilket i sin tur påverkar den anställdes vilja att sluta eller stanna kvar 

hos arbetsgivaren och på så sätt också den totala personalomsättningen.  

 

Allen m.fl. (2003) framhåller betydelsen av olika HR-funktioner i arbetet med att behålla 

personal. Bengtsson & Daniels (2002) menar att personalavdelningen inte enbart bör fungera 

som en stödfunktion utan istället ska arbeta strategiskt med personalfrågor och proaktivt med 

att förutse olika situationer och förhindra att dessa inträffar. Detta arbete ska ske kontinuerligt 

och inte som enskilda åtgärder när någon nyckelindivid redan har bestämt sig för att avsluta 

sin anställning. Sådant strategiskt arbete sker enligt PA-konsulten inte på den 

personalavdelning där hon arbetar. Hon menar att hennes uppgift är att vara ett stöd till 

cheferna i olika personalfrågor men att det är cheferna som kommer till henne och att detta 

ofta sker för sent. Hennes roll blir då att lösa problem reaktivt och som hon själv uttrycker det 

”Ofta handlar det mer om att släcka bränder”. Det sker idag ingen uppföljning eller 

dokumentering på Landstinget Halland om varför anställda lämnar organisationen. Detta 

anser vi vara viktigt för att personalavdelningen överhuvudtaget ska kunna arbeta strategiskt 

och proaktivt med frågor kring personalomsättning så att de kan identifiera och undvika de 

förhållanden som bidrar till att nyckelindivider slutar. PA-konsulten påpekar att hon har 

mycket lite kontakt med medarbetarna ute på klinikerna, huvudansvaret för personalens 

välbefinnande menar hon därför ligger på kliniknivå. Det är därmed verksamhetschefen på 

den undersökta kliniken som har det huvudsakliga ansvaret för att nyckelkompetensen trivs, 

motiveras och stannar kvar i organisationen. Detta stämmer överrens med Bengtsson & 

Daniels (2002) tanke om att det är den chef som dagligen träffar personalen som också bör ha 

det operationella ansvaret för att behålla nyckelkompetensen i organisationen. Även 

Kahumuza & Schlechter (2008) påpekar vikten av den påverkan organisationens ledare har på 

medarbetarnas vilja att avsluta sin anställning och menar att stödet från närmaste chef är 

avgörande. 

 

6.5 Modell för arbetsgivarens förmåga att behålla nyckelkompetens 

(AFBN) 

 

Allen m.fl. (2003) har utformat sin POS-modell utifrån en studie på säljare och 

banktjänstemän. Då denna typ av yrken i grunden skiljer sig från yrken inom vården kan vi 

också anta att de förhållanden som påverkar individens vilja att stanna kvar eller lämna sin 

arbetsgivare skiljer sig åt. Detta då arbete inom vården i grund och botten handlar om att 

rädda människoliv vilket Nilsson m.fl. (1999) menar göra att individen ser sitt arbete som 

mycket meningsfullt. Dessutom finns inget vinstdrivande mål för den verksamhet vi har 

undersökt vilket det dock gör inom sälj- och bankyrken.  

 

Vi kan konstatera att de förhållanden som de studerade individerna med nyckelkompetens 

upplever som centrala för sin specifika arbetssituation innefattar både arbetstillfredsställelse 

och motivation. De förhållanden som bland nyckelindividerna på den undersökta kliniken tog 

upp som centrala och som enligt teorin är förhållanden som hindrar låg arbetstillfredsställelse 

handlar om chefens kompetens, arbetsklimatet, kommunikationen, balans mellan arbete och 

privatliv, den fysiska arbetsmiljön, arbetets struktur, adekvat apparatur, lön och deltagande i 

beslutsfattande. De förhållanden som bland nyckelindividerna på den undersökta kliniken tog 

upp som centrala och som enligt teorin är förhållanden som skapar motivation och hög 
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arbetstillfredsställelse handlar om ansvar, erkänsla, meningsfullt arbete, framgång, personlig 

utveckling, stimulans, rättvis belöning och samstämmiga värderingar hos individ och 

organisation. Alla dessa förhållanden tillsammans är alltså de som lägger grunden för graden 

av arbetstillfredsställelse och motivation hos de undersökta nyckelindividerna.  

 

De förhållanden som bland nyckelindividerna på den undersökta kliniken tog upp som 

centrala och som enligt teorin handlar om upplevt organisatoriskt stöd är än en gång 

deltagande i beslutsfattande, utvecklingsmöjligheter och rättvis belöning. Detta upplevda 

organisatoriska stöd bidrar enligt Allen m.fl. (2003) till att individen engageras i 

organisationen. Engagemang kan i sin tur kopplas till det psykologiska kontraktet och 

emotionella och normativa band mellan individen och organisationen. Rousseau (1995) menar 

att arbetstagaren kommer att erbjuda det engagemang som står i relation till de belöningar 

individen upplever att organisationen erbjuder. Individen kommer sedan att genom normativa 

och emotionella band bindas till organisationen vilket enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

menar hindrar individen att lämna organisationen. Utifrån detta menar vi att beroende på de 

förhållanden som hindrar låg arbetstillfredsställelse, förhållanden som skapar motivation och 

hög arbetstillfredsställelse och förhållande som påverkar individens upplevelse av 

organisatoriskt stöd kommer de band som skapas mellan individen och organisationen att 

variera i styrka. I relation till detta kommer också individens engagemang i organisationen att 

variera. Allen m.fl. (2003) menar att individens engagemang sedan kommer att påverka 

individens vilja att sluta. 

 

Vi kommer här att presentera en egen modell (se figur 4) som tar hänsyn till samtliga 

förhållanden som vi har belyst i vår analys och förklara hur de förhåller sig till varandra. 

Därmed förklarar vi hur dessa förhållanden kan kopplas till huruvida personer med 

nyckelkompetens stannar kvar på eller lämnar sin arbetsgivare. Vi anser att Allen m.fl.’s 

(2003) POS-modell inte fullt ut förklarar alla de förhållanden som vi i analysen av vår studie 

sett varit centrala för huruvida nyckelindivider kommer att lämna organisationen eller inte. 

Författarna behandlar i POS-modellen (se figur 3) inte individens arbetstillfredsställelse, 

motivation och trivsel på arbetsplatsen eftersom de menar att dessa förhållanden inte direkt 

påverkar individens vilja att lämna sin arbetsgivare. I vår studie ser vi dock att saker som har 

med trivsel på arbetsplatsen att göra, så kallade hygienfaktorer, kan ha avgörande inverkan på 

den anställdes engagemang och vilja att sluta. Ett exempel på detta är chefens kompetens. Det 

framhålls bland nyckelindividerna att en inkompetent chef skulle vara en anledning att lämna 

arbetsplatsen. Det handlar inte bara om att chefen ska bidra till individens upplevelse av högt 

organisatoriskt stöd utan det belyses också som viktigt att chefen i olika sakfrågor är 

kompetent inom verksamhetsområdet så att kliniken kan nå goda resultat. Respondenterna 

lyfter gång på gång fram vikten av att generera bra resultat. Detta är enligt Herzberg m.fl. 

(1993) en motivationsfaktor då det är något som ger upphov till en inre belöning hos 

individen. Allen m.fl. (2003) behandlar inte heller hur motivationsfaktorer påverkar 

individens vilja att lämna sin nuvarande arbetsplats. I vår studie ser vi att en anledning att 

lämna sin tjänst skulle vara upplevelsen av att inte bidra till några resultat. 

 

Vår modell visar hur förhållanden som hindrar låg arbetstillfredsställelse tillsammans med 

förhållanden som skapar motivation och hög arbetstillfredsställelse hänger samman med 

upplevt organisatoriskt stöd (POS) när det gäller deltagande i beslutsfattande, rättvis belöning 

samt utvecklingsmöjligheter. Förhållanden som hindrar låg arbetstillfredsställelse och 

förhållanden som skapar motivation och hög arbetstillfredsställelse påverkar både direkt och 

indirekt (i och med att de påverkar POS) individens engagemang i organisationen. POS 
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påverkar detta engagemang direkt. Detta visar vi i vår modell genom att dra tre pilar från POS 

som står för deltagande i beslutsfattande, rättvis belöning samt utvecklingsmöjligheter och en 

pil från hela rutan för arbetstillfredsställelse och motivation. Summan av alla dessa 

förhållanden kommer att resultera i ett högt eller lågt engagemang hos individen. Högt 

engagemang kommer i sin tur att leda till att arbetstillfredsställelsen ökar. Detta illustreras 

genom att pilen mellan arbetstillfredsställelse och engagemang går i båda riktningar. 

Engagemanget kommer i sin tur att påverka nyckelpersonens vilja att sluta. Det framgår även 

tydligt i vår studie att individen kontinuerligt väger värderad nytta och kostnad med att sluta 

mot vad de vet om alternativa arbetsplatser. Bland nyckelindividerna vägs högre lön, goda 

utvecklingsmöjligheter, flytt till annan ort och övertidsarbete inom privat sektor mot bra 

ledarskap, goda utvecklingsmöjligheter och lägre lön på den nuvarande arbetsplatsen. Vi ser 

också att personerna med nyckelkompetens värderar möjligheten med att sluta och anser att 

de är eftertraktade men att kostnaderna för att söka annat arbete blir höga då den typ av arbete 

de sysslar med inte finns i närområdet. Utifrån den information individen har om andra 

arbetsgivare väger den alltså nyttan och kostnaden med att sluta mot varandra. Detta kommer 

i sin tur enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) att påverka huruvida nyckelindividen stannar kvar 

i eller lämnar organisationen. 
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Figur 4: Modell för Arbetsgivarens Förmåga att Behålla Nyckelkompetens, AFBN-modellen. 
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7 Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka förhållanden personer med nyckelkompetens 

inom Landstinget Halland upplever som centrala för sin specifika arbetssituation. Vidare har 

vi med hjälp av teorier och modeller analyserat och tagit reda på hur sådana förhållanden kan 

påverka arbetsgivarens förmåga att behålla dessa personer.  

 

En styrka med vår studie är det faktum att vi valt att fokusera på nyckelindividers upplevelser 

och inte på alla medarbetare överlag. Personer med nyckelkompetens är som Bengtsson & 

Daniels (2002) framhåller särskilt viktiga för organisationens resultat och framgång och en 

förlust av en nyckelindivid innebär dels förlust av viktig kunskap och dels stora kostnader för 

organisationen. Hörte (1995) uttrycker det som att dessa personer spelar en stor roll för 

organisationens långsiktiga konkurrensförmåga. Därmed anser vi att vår studie i stor 

utsträckning kan vara till nytta för organisationen. Förutom att undersöka vilka förhållanden 

som påverkar huruvida individer med nyckelkompetens lämnar eller stannar kvar hos sin 

arbetsgivare har vi även beskrivit vilka förhållanden nyckelindivider kan uppleva som 

centrala när det gäller arbetstillfredsställelse och motivation. Detta kan vara bra för att det kan 

ge organisationens personalledning en fingervisning hur en arbetsmiljö som möjliggör hög 

motivation och hög arbetstillfredsställelse hos nyckelindividerna kan utformas.  

 

Under forskningsprocessen har vi kontinuerligt varvat teori och empiri. Denna abduktiva 

ansats har genom sin flexibilitet inneburit att vi kunnat nå en djupare förståelse för det 

undersökta fenomenet. Vi har skapat oss en mer fullständig bild av det undersökta området då 

behovs- och motivationsteorier har adderats med teorier och modeller om individens band till 

organisationen. Detta har slutligen möjliggjort att vi kunnat skapa en ny modell som bättre 

förklarar sambanden mellan arbetstillfredsställelse och att nyckelindividen stannar kvar på 

eller lämnar sin anställning jämfört med hur teorier om arbetstillfredsställelse och motivation 

eller modellen om organisatoriskt stöd var för sig kan förklara individens avsikt att sluta. 

 

När vi tittar tillbaka på det samlade resultatet upplever vi att en stor del av individernas 

arbetstillfredsställelse uppstår genom att det finns en gemensam kompetens hos de anställda. 

Tillsammans kan nyckelindividerna på avdelningen skapa resultat som de ensamma inte 

skulle kunna generera. Dock har nyckelindividerna inte explicit kunnat förklara sambandet 

mellan sin relation till andra nyckelindivider och sina prestationer men vi kan utläsa att 

mycket av kunskapen finns i relationerna mellan medarbetarna. Detta är något som Döös 

(2003) tar upp i sin diskussion om kompetenta relationer där hon menar att individen 

tillsammans med andra har mer kunskap än vad han eller hon har ensam och att grupper av 

medarbetare dessutom tillsammans bygger upp normer för vad som är rätt och fel. Vidare 

påpekar hon att denna förenade kompetens ofta tas förgivet eftersom den byggs upp genom 

dagliga interaktioner och kommunikativa processer vilka sker som en naturlig del under 

arbetets gång. Utifrån detta anser vi att det är mycket positivt att verksamhetschefen på den 

undersökta kliniken aktivt deltar i det dagliga arbetet och interagerar med personalen då detta 

gör att en gemensam syn på vad som är det rätta sättet att agera skapas. I sin tur skulle detta 

kunna leda till att alla har ungefär samma syn på vad som är ett bra eller dåligt beslut. 

Verksamhetschefens engagemang i det dagliga arbetet tror vi är en stor bidragande faktor till 

att nyckelindividerna på kliniken är mycket nöjda med sin chef. Chefen skulle dock kunna bli 

bättre på att delge information för att på så sätt undvika att personalen upplever att de hamnar 

i en beroendeställning gentemot honom. Säljö (2000) diskuterar kunskap ur ett 

maktperspektiv och menar att den individ som i en relation inte innehar rätt kunskap helt 
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enkelt blir beroende av den som har denna kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Han 

framhåller att den som förfogar över attraktiv kunskap alltså kan utöva makt genom att välja 

att inte delge informationen till de som är i behov av den. 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till förhållanden som rör individens arbete vilket skulle 

kunna vara en svaghet med vår studie eftersom det finns tidigare forskning som menar att 

många av de faktorer som får anställda att lämna inte har att göra med själva arbetet. Mitchell 

(2001) menar att individen är inbäddad i ett nät av faktorer som påverkar viljan att sluta. Det 

kan till exempel handla om hur engagerad individen är i det samhälle där den lever eller om 

vad övriga familjemedlemmar vill. Individen väger nytta och kostnader med att söka sig ett 

nytt arbete utifrån hela det nät den är inbäddad i. Därför är det viktigt att vara medveten om 

att vår modell inte fångar in alla de förhållanden som påverkar huruvida individen kommer att 

stanna kvar hos sin arbetsgivare eller inte utan istället enbart täcker in de förhållanden som 

arbetsgivaren kan påverka. 

 

Vi har i vår undersökning ställt frågor om skeenden som ännu inte inträffat då vi frågat 

nyckelpersonerna om vad de tror skulle få dem att lämna organisationen.  Det kan anses 

rimligt att individerna själva inte är fullt ut medvetna om vad som skulle få dem till att lämna 

sin arbetsgivare förrän de väl befinner sig i situationen. Dock var det inte praktiskt möjligt att 

få kontakt med en större grupp individer som nyligen frivilligt avslutat sin anställning under 

den uppsatt tidsperiod vilket skulle kunna vara en svaghet med vår studie. 

 

För att knyta an till employer branding kan vi se att de förhållanden som nyckelindividerna vi 

undersökt lyfter fram som centrala stämmer väl överrens med de förhållanden som 

Landstinget Halland i sin medarbetarpolicy menar att de strävar efter. Överlag kan vi också se 

att nyckelindividerna är nöjda med sin arbetsgivare vilket vi anser tyder på att arbetsgivaren i 

hög grad tillfredsställer deras behov. De förväntningar som genom medarbetarpolicyn byggs 

upp infrias alltså i det dagliga arbetet. Dock finns det områden som kan förbättras, ett exempel 

på det är då nyckelindivider uttrycker att landstingets höga värdering av hur viktig 

medarbetaren är för organisationen skapar en förväntning på att lönen bör vara högre. Denna 

förväntning infrias inte då lönen av vissa nyckelpersoner upplevs som relativt låg. 

Sammantaget ser vi dock att Landstinget Halland som arbetsgivare på den undersökta 

kliniken agerar på det sätt de belyser att de ska göra i medarbetarpolicyn vilket Parment & 

Dyhre (2009) menar är viktigt för att kunna behålla personalen i organisationen. Då 

verksamhetschefen spelar en stor roll för hur medarbetarna uppfattar organisationen kan vi 

dra slutsatsen att så inte behöver vara fallet på andra kliniker inom Landstinget Halland. Dock 

skapar landstinget förutsättningar för verksamhetschefen på den undersökta kliniken som 

möjliggör hög arbetstillfredsställelse och motivation hos nyckelindividerna, bland annat 

genom att Landstinget Halland är decentraliserat. Även det område som kliniken är verksam 

inom underlättar att skapa arbetstillfredsställelse och motivation hos nyckelkompetensen 

eftersom området är kunskapsintensivt och ständigt utvecklas. Detta gör att det blir 

nödvändigt för personalen att utveckla sin kompetens. Denna utveckling är något som i sin tur 

skapar tillfredställelse enligt nyckelindividerna och leder till framgång som skapar ännu mer 

arbetstillfredsställelse. Detta menar vi leder till en typ av framgångsspiral där goda resultat 

leder till arbetstillfredsställelse vilket leder till ännu bättre prestationer och till att kliniken kan 

skapa ett rykte om sig som en framgångsrik klinik. Det Landstinget Halland nu kan använda 

vår studie till är att se vilka förhållanden som är viktiga för nyckelkompetensen och utifrån 

det bygga upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som möjliggör att verksamheten kan 
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attrahera nya individer med nyckelkompetens och behålla de nyckelindivider som redan är 

anställda samtidigt som personalen hålls motiverad. 

 

Att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke gentemot personer med nyckelkompetens är 

viktigt då det är avgörande för att Landstinget Halland i ett längre tidsperspektiv skall kunna 

konkurrera om den allt mer rörliga och på grund av tidernas största generationsväxling allt 

mer sällsynta nyckelkompetensen. Skulle organisationen hamna efter när kampen om 

nyckelkompetensen hårdnar skulle detta leda till stora ekonomiska bakslag för Landstinget 

Halland, men också till att hallänningen inte längre får samma goda vård. Det går inte längre 

att bedriva ett reaktivt personalarbete där åtgärder sätts in först när individer med 

nyckelkompetens redan vill sluta och redan är inne i processen att jämföra nuvarande 

arbetsgivare med vad andra organisationer är beredda att erbjuda. Tiden är inne för 

personalledningen att proaktivt och strukturerat börja arbeta för att behålla de individer som 

mest bidrar till organisationens resultat och framgång. Detta arbete kan inledas med att 

personalledningen tar reda på vad som får de anställda att stanna kvar på sitt arbete och vad 

som skulle få dem att byta arbetsplats samt att följa upp och dokumentera varför medarbetare 

har valt att lämna organisationen. Om detta skett på grund av brister i arbetsmiljön kan och 

bör dessa problem identifieras och elimineras. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka en grupp med individer som på frivillig basis 

valt att lämna kliniken där de arbetat för att börja på en annan klinik inom Landstinget 
Halland. För att jämföra dem med en grupp individer som valt att lämna Landstinget Halland 

för privat eller annan offentligsektor. Detta för att se om dessa grupper skiljer sig åt när det 

gäller upplevelsen om Landstinget Halland som arbetsgivare och orsaken till att det valt att 

lämna sin arbetsplats. 

 

Vi tror dessutom att det skulle kunna vara givande att studera ett större antal nyckelindivider 

spridda på olika verksamhetsområden för att få kunskap om huruvida det generellt bland 

nyckelkompetens inom Landstinget Halland finns någon konstant minsta gemensamma 

nämnare för vad som skapar hög arbetstillfredsställelse och starka band till organisationen. 

Sådana fakta kan sedan användas till att bygga upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att 

attrahera och behålla individer med nyckelkompetens.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide Personalledning – PA-konsult 
 

 

1. Hur länge har du jobbat på Landstinget Halland? 

2. Vad gjorde du innan du började arbeta här? 

3. Kan du beskriva ditt arbete i stort? Vad har du för titel? 

 

4. Hur skulle du definiera begreppet nyckelkompetens? 

 

5. Anser du att det finns en skillnad i hur Landstinget Halland marknadsför sig som 

arbetsgivare gentemot nyckelkompetens jämfört med övriga anställda?  

 

6. Vad tycker du Landstinget Halland står för? 

 

7. Hur upplever du att Landstinget Halland är som arbetsgivare? Kan du ge exempel på 

styrkor/svagheter? 

 

8. Vad upplever du karaktäriserar en attraktiv arbetsgivare? 

 
9. Om du får måla upp en vision om hur Landstinget Halland skulle vara som 

arbetsgivare när de är som allra bäst hur skulle denna vision se ut? Hur arbetar du för 

att uppfylla denna vision? 

 

10. Kan du berätta på vilket sätt du påverkar medarbetarnas syn på Landstinget Halland 

som arbetsgivare? 

 

11. Vilka verktyg används internt för att stärka Landstinget Hallands attraktionskraft som 

arbetsgivare? 

 

12. Tycker du att den bild som Landstinget Halland internt kommunicerar av sig som 

arbetsgivare stämmer överrens med hur de faktiskt agerar? Varför/Varför inte? 

 

13. Hur kommuniceras värderingar och visioner (gällande Landstinget Halland som 

arbetsgivare) internt i organisationen? 

 

14. Arbetar ni aktivt för att behålla nyckelkompetens? Hur i så fall? 

 

15. Vad tror du det är som gör att nyckelkompetensen stannar kvar på/lämnar 

organisationen? Detta kan även handla om saker som ligger utanför arbetsgivarens 

kontroll.  

 

16. Är detta något som utvärderas? 

 

17. Hur undersöker ni era medarbetares attityd till Landstinget Halland som arbetsgivare? 

 

18. Vi har läst i medarbetarpolicyn att Landstinget Halland strävar efter att ha stolta och 

engagerade medarbetare. Upplever du att nyckelkompetensen på din förvaltning är 

stolta över att arbeta på Landstinget Halland? 

 



 

19. Vad finns det för kanaler för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare? Hur 

fungerar dessa med syfte att kommunicera arbetsgivarvarumärket till arbetstagaren? 

 

20. Vad upplever du är de största utmaningarna när det gäller att behålla 

nyckelkompetens? 

 

21. Vad upplever du att det faktum att Landstinget Halland är politiskt styrd har för 

betydelse för arbetsgivarvarumärket? 

 

22. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

23. Finns det andra frågor som du tycker är relevanta för ämnet som vi inte har tagit med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Intervjuguide Personalledning – Verksamhetschef 
 

 

1. Hur länge har du jobbat på Landstinget Halland? 

2. Vad gjorde du innan du började arbeta här? 

3. Kan du beskriva ditt arbete i stort? Vad har du för titel? 

 

4. Hur skulle du definiera begreppet nyckelkompetens? 

 

5. Anser du att det finns en skillnad i hur Landstinget Halland marknadsför sig som 

arbetsgivare gentemot nyckelkompetens jämfört med övriga anställda?  

 

6. Vad tycker du Landstinget Halland står för? 

 

7. Hur upplever du att Landstinget Halland är som arbetsgivare? Kan du ge exempel på 

styrkor/svagheter? 

 

8. Vad upplever du karaktäriserar en attraktiv arbetsgivare? 

 
9. Om du får måla upp en vision om hur Landstinget Halland skulle vara som 

arbetsgivare när de är som allra bäst hur skulle denna vision se ut? Hur arbetar du för 

att uppfylla denna vision? 

 

10. Kan du berätta på vilket sätt du påverkar medarbetarnas syn på Landstinget Halland 

som arbetsgivare? 

 

11. Vilka verktyg används internt för att stärka Landstinget Hallands attraktionskraft som 

arbetsgivare? 

 

12. Hur kommuniceras värderingar och visioner (gällande Landstinget Halland som 

arbetsgivare) internt i organisationen? 

 

13. Tycker du att den bild som Landstinget Halland internt kommunicerar av sig som 

arbetsgivare stämmer överrens med hur de faktiskt agerar? Varför/Varför inte? 

 

14. Föreställ dig att jag är en talangfull person som ni vill rekrytera. Vad skulle få mig att 

välja att jobba inom er verksamhet och vad ger det mig?  

 

15. Arbetar ni aktivt för att behålla nyckelkompetens? Hur i så fall? 

 

16. Vad tror du det är som gör att nyckelkompetensen stannar kvar på/lämnar 

organisationen?  

 

17. Är detta något som utvärderas? 

 

18. Hur undersöker ni era medarbetares attityd till Landstinget Halland som arbetsgivare? 

 

19. I vilken grad upplever du att du kan kontrollera huruvida nyckelkompetensen ute på 

avdelningarna är tillfredställda med Landstinget Halland som arbetsgivare?  



 

 

20. Finns det några av dina anställda med nyckelkompetens som du vet eller tror är 

otillfredsställda med sin arbetssituation? I vilken grad tror du detta beror på något som 

du som arbetsgivare kan göra något åt?  

 

21. Vi har läst i medarbetarpolicyn att Landstinget Halland strävar efter att ha stolta och 

engagerade medarbetare. Upplever du att nyckelkompetensen på din förvaltning är 

stolta över att arbeta på Landstinget Halland? 

 

22. Hur arbetar du som verksamhetschef för att engagera och motivera 

nyckelkompetensen? 

 

23. Vad finns det för kanaler för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare? Hur 

fungerar dessa med syfte att kommunicera arbetsgivarvarumärket till arbetstagaren? 

 

24. Vad upplever du är de största utmaningarna när det gäller att behålla 

nyckelkompetens? 

 

25. Vet du vad nyckelkompetensen på din avdelning har för personliga mål för sitt 

arbete/sin karriär? Ge exempel. I vilket utsträckning kan du, som arbetsgivare, hjälpa 

dem att uppfylla dessa mål? 

 

26. Om du generaliserar vad dina anställda med nyckelkompetens motiveras av i sitt 

arbete, vad tror du är viktigt för dem? 

 

27. Vad upplever du att det faktum att Landstinget Halland är politiskt styrd har för 

betydelse för arbetsgivarvarumärket? 

 

28. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

29. Finns det andra frågor som du tycker är relevanta för ämnet som vi inte har tagit med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide Nyckelkompetens 
 

 

1. Hur länge har du jobbat på Landstinget Halland? 

2. Vad gjorde du innan du började arbeta här? 

3. Kan du beskriva ditt arbete i stort? Vad har du för titel? 

4. Om jag frågar dig var du är anställd, vad svarar du då? 

5. Kan du berätta varför du valde Landstinget Halland som arbetsgivare? 

6. Vad tycker du om Landstinget Halland som arbetsgivare? 

 

7. Anser du att det finns en skillnad i hur Landstinget Halland marknadsför sig som 

arbetsgivare gentemot dig jämfört med t.ex. en person som är lättare att byta ut 

(exempelvis ett vårdbiträde)? 

 

8. Vad tycker du Landstinget Halland står för? 

 

9. Upplever du att den belöning du får för ditt arbete stämmer överrens med den 

ansträngning ditt arbete innebär? 

 
10. Hur upplever du att Landstinget Halland är som arbetsgivare? Kan du ge exempel på 

styrkor/svagheter? 

 

11. Vad upplever du karaktäriserar en attraktiv arbetsgivare? 

 

12.  Om du får måla upp en vision om hur Landstinget Halland skulle vara som 

arbetsgivare när de är som allra bäst hur skulle denna vision se ut? 

 

13. I vilken utsträckning tror du att din närmaste chef påverkar hur du ser på Landstinget 

Halland som arbetsgivare?  

 

14. Upplever du att din arbetsgivare anstränger sig för att du inte ska ta en anställning 

någon annanstans? Hur i så fall?  

 

15. Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och din arbetsgivare fungerar? 

 

16. Hur kommuniceras värderingar och visioner (gällande Landstinget Halland som 

arbetsgivare) internt i organisationen? 

 

17. Tycker du att den bild som Landstinget Halland internt kommunicerar av sig som 

arbetsgivare stämmer överrens med hur de faktiskt agerar? Varför/Varför inte? 

 

18. Vad är det som gör att du stannar kvar på/skulle få dig att lämna organisationen? Detta 

kan även handla om saker som ligger utanför arbetsgivarens kontroll.  

 

19. Vem tycker du har ansvaret för att se till så att du har en tillfredsställande 

arbetssituation? 

 

20. Är du stolt över att arbeta på Landstinget Halland? 

 



 

21. Hur tycker du att din chef arbetar för att engagera och motivera dig i ditt arbete? Gör 

han det? 

 

22. Upplever du att du får möjlighet att vara delaktig i beslut som rör ditt arbete? 

 

23. Känner du att din chef vet om dina personliga mål för ditt arbete/sin karriär? Tar han 

hänsyn till dessa när han fattar beslut? 

 

24. Vad motiveras du av i ditt arbete, vad är viktigt för dig? 

 

25. Vad upplever du att det faktum att Landstinget Halland är politiskt styrd påverkar 

synen på organisationen som en attraktiv arbetsgivare? 

 

26. Skulle du personligen rekommendera andra att arbeta för Landstinget Halland? 

 

27. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

28. Finns det andra frågor som du tycker är relevanta för ämnet som vi inte har tagit med? 

 


