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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks kompetens och kompetenskartläggning inom dagens organisationer. 

Kompetens är ett begrepp som har studerats länge utifrån olika perspektiv och discipliner, 

vilket har gett upphov till ett flertal teorier och förklaringsmodeller som innefattar olika 

tillvägagångssätt för hur kompetens kan förstås och kartläggas. Trots detta existerar det i 

dagsläget inte en universell definition av begreppet kompetens, utan kompetens betraktas ofta 

som ett komplicerat begrepp. Detta medför ett problem för dagens organisationer då många 

organisationer efterfrågar kartläggning av medarbetares kompetenser för att utveckla och 

förbättra verksamheter. I detta arbete presenteras en alternativ syn på kompetens och 

kompetenskartläggning som integrerar två forskningsområden. Dessa är företagsekonomi och 

positiv psykologi. Syftet med arbetet är att undersöka kompetens och kompetenskartläggning 

ur ett integrerat perspektiv och bidra med uppdaterad, aktuell och tillförlitlig forskning kring 

hur kompetenskartläggning kan genomföras inom organisationer. Genom att kombinera 

forskning inom företagsekonomi och positiv psykologi kan olika aspekter av kompetens lyftas 

för att bidra till en integrerad, övergripande och mer konkret syn på kompetens och 

kompetenskartläggning. Denna syn innefattar personlig och inlärd kompetens med tillhörande 

kartläggningsstrategier som refererar till kvaliteter som vi kan lära oss och egenskaper som 

finns inom oss. Vidare framhålls personlig och inlärd kompetens som ett nytt koncept som 

författarna till detta arbete argumenterar kan skapa värde för dagens organisationer. Först 

problematiseras forskning kring kompetens inom respektive forskningsområde, sedan 

presenteras forskningsläget där forskning kring kompetens och kompetenskartläggning 

sammanställs. Detta följs av en presentation av genomförd enkätundersökning vars resultat 

analyseras och diskuteras. Avslutningsvis landar arbetet i en generell diskussion av begreppet 

kompetens och kompetenskartläggning samt inkluderar ett alternativt tillvägagångssätt för att 

kartlägga kompetens inom dagens organisationer. 
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Abstract 

This essay examines competence and competence mapping in today's organizations. 

Competence as a concept that has been studied for long within several academic disciplines. 

This has given rise to a number of theories and explanatory models that involve different 

approaches to how competence can be understood and mapped. Despite this, there is currently 

no universally accepted definition of the concept. This brings a problem though, as many 

organizations ask for competence mapping to develop and improve their activities. This essay 

presents an alternative view of competence and competence mapping that integrates two 

research areas. These are business organization and positive psychology. By combining 

research in the two fields, various aspects of competence are highlighted and integrated into a 

new view of competence and competence mapping. This integrated view includes personal 

and learned skills with associated mapping strategies. Learned competence refers to qualities 

that we can learn, while personal competence refers to personal qualities and characteristics 

that exists within us, that is developed over our life span. Furthermore, this integrated view is 

presented as a new and alternative concept that we argue might be of great value for today's 

organizations. First, research on competence in each research area is problematized and 

presented. An overview of research on competence and competence mapping is then compiled 

and integrated. This is followed by a presentation of a completed survey whose results are 

further analyzed and discussed. In conclusion, a general discussion of the concept of 

competence is presented including an alternative approach to map competence in today's 

organizations. 
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Inledning 

Idag finns ett behov inom organisationer att kartlägga medarbetares kompetenser och 

egenskaper. Detta kan vara relevant i rekryteringsprocesser så väl som verksamhetsutveckling 

för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig inom organisationer samt utvecklas 

utifrån organisationers faktiska behov. Kompetenskartläggning kan även möjliggöra en 

effektivisering av organisationer genom att medarbetares arbetsroller och organisationers 

funktion modifieras utifrån medarbetares kompetenser och egenskaper så att rätt person 

hamnar på rätt plats. Detta kan gynna organisationer och medarbetares prestation i termer av 

att medarbetares kompetens inte går förlorad och kompletterande kompetens kan tillsättas 

(Yuvaraj, 2011). Att se till individers egenskaper för att förbättra arbetsprestationer och 

utveckla organisationer är även något kan göras genom att tillämpa ett så kallat styrkebaserat 

arbetssätt (Dubreuil, Forest & Courcy, 2014). Att tillämpa ett styrkebaserat arbetssätt inom 

organisationer innebär att medarbetares personliga egenskaper, i form av personliga styrkor, 

kartläggs för att sedan implementeras i organisationers strategier, beslutsfattanden och 

utveckling (Wallin, 2013). Personliga styrkor kan definieras som naturliga, energigivande och 

autentiska egenskaper som påverkar tankar, känslor och beteenden. Genom att inkludera 

styrkor i en kompetenskartläggning skapas förutsättningar för medarbetares utveckling, 

välmående samt förbättrade arbetsprestationer (Linley, 2008). Att kartlägga styrkor 

tillsammans med andra komponenter av kompetens kan även möjliggöra styrkebaserat arbete 

i organisationer där medarbetare i grupp kartlägger sina kompetenser för att sedan använda 

sig av dessa för att nå gruppens gemensamma mål (Wallin, 2013). 

Problemdiskussion 

Trots det visade intresset för att kartlägga medarbetares kompetenser och egenskaper finns det 

utmaningar med detta som innefattar både definitionssvårigheter samt problematik kring 

utförandet av kompetenskartläggning. 

En omtalad bok vars titel många känner igen är Omgiven av idioter. Boken 

kategoriserar människors personligheter i färger och har enligt författarens hemsida sålt 

närmare 550 000 exemplar i Sverige mellan 2015–2018. Enligt författaren är Omgiven av 

idioter en av Sveriges mest sålda faktaböcker och utgör därför en stor influens i dagens 

samtid. Författarens huvudsakliga arbete innefattar att utveckla företag och organisationer ur 

ett ledarperspektiv där denna bok syftar till att bidra med populärvetenskaplig kunskap 

angående hur människors kommunikationsstilar kan förstås och på ”bästa sätt” bemötas 

(Erikson, 2019). Huruvida boken kan klassificeras som populärvetenskaplig har däremot 
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ifrågasatts av dagens forskare då boken snarare föreslås vara pseudovetenskaplig (Vetenskap 

och folkbildning, 2018). Att använda pseudovetenskap som är ett icke-vetenskapligt 

tillvägagångssätt för att kategorisera, identifiera och kartlägga personligheter kan vara 

problematiskt. Utifrån Grants (2005) beskrivning av vetenskap kan pseudovetenskap förklaras 

som att den fakta och kunskap som ligger till grund för en teori eller ett uttalande saknar 

vetenskapliga belägg. Dessa belägg har då inte stöttning från uppdaterad, aktuell och 

tillförlitlig forskning. Pseudovetenskapliga tillvägagångssätt för att kartlägga och kategorisera 

människors personligheter och utveckla organisationer kan därav baseras på enstaka personers 

övertygelser. Detta kan resultera i slutsatser och resultat som saknar trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

Förutom att kartlägga personligheter finns det även flertalet företag som riktar sig till 

att kartlägga medarbetares egenskaper och kompetenser inom organisationer (t.ex. Wise 

consulting, 2019; Lernia, 2019; Inhouse, 2019). Tjänsterna som går att utläsa från företagens 

webbsidor innefattar bland annat kartläggning av medarbetares färdigheter, kunskaper, 

arbetsuppgifter, erfarenheter, behov och intresse för vidareutveckling. 

Kompetenskartläggning kan därav innefatta ett brett urval av komponenter, vara komplext 

samt innebära en utmaning då det inte alltid framgår om kompetenskartläggningen är 

vetenskapligt baserad eller inte. 

Det existerar idag kartläggning av personliga styrkor genom evidensbaserade 

tillvägagångssätt inom fältet positiv psykologi (t.ex. VIA Inventory of Strengths, Peterson & 

Seligman, 2004; Cliftons StrengthsFinder, Rath, 2007) (för en mer utförlig förklaring av 

positiv psykologi, se kapitel: vad är positiv psykologi?). Dessa tillvägagångssätt utgör 

grunden för ett styrkebaserat arbetssätt och används av utövare inom fältet, både forskare och 

praktiker (Wallin, 2013). En relevant fråga att ställa är huruvida forskning inom positiv 

psykologi och företagsekonomi har kombinerats för att undersöka kompetenskartläggning, 

eller om detta är två distinkta discipliner som har forskat separat på olika typer av kompetens. 

Att kombinera forskningen inom dessa discipliner skulle kunna bidra till en ökad förståelse 

för kompetens inom organisationer samt eventuellt resultera i ett vetenskapligt baserat och 

utökat tillvägagångssätt för hur kompetenskartläggning kan genomföras samt användas för att 

utveckla och förbättra organisationer. 
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Problematik, kompetens och företagsekonomi 

Det är svårt att hitta en exakt och allmänt accepterad definition av kompetens, vilket skapar 

förvirring både hos de som forskar inom fältet och de som utbildar inom det (Jubb & 

Robotham, 1997; Le Deist & Winterton, 2005). 

Swedish Standard Institute (SIS, 2016) använder sig av Sveriges referensram för 

kvalifikationer (SeQF) för att definiera begreppet kompetens. SeQF definierar kompetens som 

en förmåga att använda kunskap och färdigheter, utvecklas (både yrkesrelaterat och 

personligt) samt samarbeta och ta ansvar i arbetsrelaterade situationer. 

 Levenson, Van der Stede och Cohen (2006) anser att kompetens är ett viktigt 

begrepp för organisationer att behandla eftersom kompetens kan kopplas till utmärkta 

arbetsprestationer. Till skillnad från SIS (2016) definierar Boyatzis (1982) kompetens som 

karaktärsdrag hos individer och lyfter fram motiv, egenskaper, färdigheter och självbild som 

exempel på kompetens.  

Enligt Le Deist och Winterton (2005) råder det en viss debatt och förvirring kring 

begreppet kompetens i termer av att det är svårt och närmast omöjligt att identifiera en 

sammanhängande teori eller definition som kan tillgodose och förena alla komponenter av 

kompetens. Hartle (1995) argumenterar för att kompetens är karaktärsdrag hos individer som 

möjliggör höga arbetsprestationer. Detta inkluderar både synliga kompetenser som till 

exempel kunskaper och färdigheter samt underliggande kompetenser som till exempel 

egenskaper och motiv. En annan definition lyfts av Hager och Gonczi (1996) där begreppet 

kompetens istället betraktas som kunskap, förmågor, färdigheter och attityder som synliggörs 

i samband med en specifik arbetsuppgift. 

Otydligheten och ”luddigheten” kring begreppet kompetens ger stöd åt vikten av att 

undersöka kompetens ur ett bredare perspektiv och söka ytterligare förståelse för begreppet 

där flera discipliner och vetenskapliga områden integreras. 

 

Problematik, kompetens och positiv psykologi   

Positiv psykologi är en vetenskaplig disciplin som fokuserar på människors styrkor, förmågor 

och välmående för att skapa värde för individer och samhällen. Genom detta fokus kan 

människans funktion belysas från ett perspektiv som ser till människans potential och 

utvecklingsmöjligheter (American Psychological Association, 2019). En personlig styrka kan 

definieras som en naturlig egenskap som vid användning gör oss energifyllda och får oss att 

prestera bra (Wallin, 2013). Det finns däremot en problematik i att detta perspektiv kan 
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upplevas som naivt. Detta eftersom positiv psykologi ofta innefattar en strävan mot att nå 

individers ”fulla potential” och/eller ”lycka” (Robertson, 2018). Begreppet ”fulla potential” 

(flourishing) har ifrågasatts av flertalet forskare då begreppet inte har nått en allmän definition 

och därav är svårt att förstå och fullt ut greppa (Agenor, Conner & Aroian, 2017). Att tillämpa 

positiv psykologi i en organisatorisk kontext ifrågasätts även av flertalet forskare då en ny 

kontext påverkar trovärdigheten och tillförlitligheten av tillämpningen (t.ex. Robertson, 2018; 

Luthans & Youssef, 2007; Bibb, 2016; Dubreuil et al., 2014) 

Trots problematik med att inkludera positiv psykologi och styrkor i kartläggning av 

kompetens, kan styrkor genom att betraktas som egenskaper även betraktas som en möjlig 

komponent till begreppet kompetens. Om kompetenskartläggning syftar till att kartlägga 

organisationens mänskliga resurser och tillgångar samt utveckla organisationer, argumenterar 

vi för att styrkor bör vara en del av kompetenskartläggning inom organisationer. 

 

Problematik och en integrerad syn på kompetens 

Kompetenskartläggning är enligt Yuvaraj (2011) en process som är viktig för att skapa 

framgång i organisationer. Detta eftersom den kompetens som är nödvändig för effektiva 

prestationer varierar från organisation till organisation och från roll till roll. Ytterligare 

argumenterar Yuvaraj (2011) för att varje framgångsrik organisation bör ha väldefinierade 

roller och vara upplysta kring vilka kompetenser som krävs för rollerna ska kunna utföras 

effektivt. Draganidis och Mentzas (2006) anser i likhet med Yuvaraj (2011) att 

kompetenskartläggning syftar till att ge organisationen en överblick över all nödvändig 

kompetens som krävs för att uppfylla uppsatta mål. Draganidis och Mentzas (2006) betonar 

även de vikten av att definiera nödvändig kompetensnivån för varje enskild arbetsroll. Detta 

är däremot inte alltid fallet i dagens organisationer. 

Enligt SIS (2016) är ett syfte med kompetenskartläggning att effektivisera utbildnings- 

och kompetensutvecklingsinsatser samt att identifiera lämplig rekrytering. Van der Klink och 

Boon (2003) lyfter att kompetens kan förklara bristfälliga prestationer och felrekryteringar där 

den förväntade kompetensen och den faktiska kompetensen inte överensstämmer med 

varandra. Detta indikerar att kompetenskartläggning kan användas som ett underlag för 

beslutsfattanden och implementeras i strategier för att utveckla organisationer. 

En aspekt att överväga när kompetens sätts i ett sammanhang, är att medarbetare som 

verkar i grupper nödvändigtvis inte presterar effektivt bara för att de är skickliga eller 

kompetenta. Framgång i ett gruppsammanhang beror snarare på hur medarbetare arbetar och 
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presterar tillsammans som en enhet (McEwan, Ruissen, Eys, Zumbo & Beauchamp, 2017). 

Att arbeta i grupper och team sker idag i flertalet organisationer och sammanhang och därför 

är det viktigt att belysa att en kompetenskartläggning bör följas av ett målmedvetet arbete för 

att resultera i något utöver en nulägesanalys. För att medarbetares kompetens ska kunna 

tillgodoses av en grupp, måste medarbetare på ett framgångsrikt sätt lyckas förmedla sin 

kompetens till resterande gruppmedlemmar (t.ex. genom effektiv kommunikation) (McEwan 

et al., 2017). För att belysa detta ytterligare kan ett fråge-exempel lyftas. Vad händer om du 

har en grupp med kreativa, skickliga och högt kompetenta medarbetare som genererar många 

idéer men inte lyckas framföra dem på ett effektivt sätt? Det finns en hög sannolikhet att det 

skapar förvirring och irritation snarare än förbättringar av organisationen. Som chef eller HR-

ansvarig kan du alltså ha all den kompetens som du behöver inom din organisation för att den 

ska bli framgångsrik, men om inte kompetensen förmedlas och sätts i rätt sammanhang kan 

den inte nå sin fulla potential. 

Med detta i åtanke kan även kartläggning av personliga styrkor och egenskaper 

användas för att fylla ett ytterligare syfte. Genom att inkludera en kartläggning av personliga 

styrkor och egenskaper skapas förutsättningar för att organisationer kan arbeta vidare med till 

exempel teamwork och grupputveckling genom ett så kallat styrkebaserat arbetssätt. Ett 

styrkebaserat arbetssätt innefattar att medarbetare på olika sätt arbetar med enskilda 

medarbetares och den gemensamma gruppens styrkor (Wallin, 2013). Detta är något som är 

högst aktuellt inom verksamhetsutveckling och som kan kombineras med olika gruppövningar 

och verktyg.  

Fördelar med att inkludera ett styrkebaserat arbetssätt kan till exempel vara att 

medarbetare kan få ett ökat självförtroende, engagemang, förbättrade arbetsprestationer, 

lättare att lära och ett ökat välmående på arbetsplatsen (Wallin, 2013). Även SIS (2016) lyfter 

vikten av att synliggöra medarbetares kompetens för att förbättra medarbetares 

självförtroende, självbild och självkänsla där motsatt handling, det vill säga att inte synliggöra 

och bekräfta individers kompetenser, istället kan resultera i en motsatt effekt. Detta påvisades 

redan i början av 1930-talet, då Hawthorne-experimenten ledda av Elton Mayo indikerade att 

vid uppmärksammande av arbetarna och deras arbetssituation så höjdes deras moral och 

prestation. Experimentet bidrog även till insikten av att människor har ett behov av 

tillhörighet, uppmärksamhet och erkännande och att det är av stor betydelse för människors 

välmående (för en mer utförlig förklaring se: Mayo, 1949).   

Kartläggning av egenskaper och personliga styrkor för att arbeta med teamwork och 

stärka grupper är däremot inget som vi kommer gå in djupare på i detta examensarbete, utan 
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vi har valt att begränsa oss till att studera olika typer av kompetens, tillvägagångssätt för att 

kartlägga kompetenser samt att undersöka hur kompetens och kompetenskartläggning 

betraktas och tillämpas i dagens organisationer. Detta genom att kombinera forskning inom 

företagsekonomi och positiv psykologi. En undersökande studie kommer därefter genomföras 

för att söka en ytterligare förståelse för forskningsområdet. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla ett eget koncept av begreppet kompetens för att diskutera 

kompetenskartläggning utifrån en integrerad syn som inkluderar både företagsekonomi och 

positiv psykologi. Detta för att bidra med uppdaterad, aktuell och tillförlitlig forskning kring 

hur kompetenskartläggning kan genomföras inom dagens organisationer.  

 

Forskningsfrågor 

Sammanfattningsvis finns det ett uttalat behov av att kartlägga olika typer av kompetenser 

inom organisationer för att identifiera befintlig kompetens och arbeta med 

verksamhetsutveckling. Företagsekonomi saknar en sammanhållande förståelse för vad 

kompetens är, medan positiv psykologi inte konkret kopplar personliga styrkor till begreppet 

kompetens men ofta beskriver styrkor som en typ av egenskap. Vetenskapliga 

tillvägagångssätt för att identifiera kompetens kan argumenteras existera inom fältet positiv 

psykologi (genom så kallade styrketester). Detta genom att inkludera egenskaper och 

personliga styrkor i definitionen av kompetens. Å andra sidan är tillvägagångssätten för 

kompetenskartläggning inom företagsekonomi något mer otydliga där den vetenskapliga 

nivån är svår att bedöma. Det finns alltså en problematik kring definitionen av kompetens 

samt hur kompetenskartläggning kan genomföras för att skapa en så hög vetenskaplig nivå 

som möjligt (Yuvaraj, 2011; Jubb & Robotham, 1997; Wallin, 2013; Peterson & Seligman, 

2004). 

 

För att undersöka detta vidare lyfter vi följande forskningsfrågor: 

 

1. hur kan kompetens förklaras utifrån en integrering av två vetenskapliga discipliner? 
2. kan kompetens kartläggas och i så fall hur? 
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För att fördjupa våra kunskaper ytterligare och söka en ökad förståelse för forskningsläget 

kommer även en studie att genomföras. Detta för att undersöka hur dagens organisationer: 

 

a. ser på begreppet kompetens 
b. upplever behovet av kompetenskartläggning inom organisationer 
c. vill använda resultatet av en kompetenskartläggning 
d. värderar olika komponenter av kompetens 
 
Först kommer forskningsläget inom kompetenskartläggning att presenteras. Detta följs av en 

forskningslägesanalys som innefattar en diskussion samt en integrerad syn på kompetens och 

kompetenskartläggning. Detta följs av ett metodkapitel som syftar till att presentera 

tillvägagångssättet för att undersöka kompetens och kompetenskartläggning ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Ytterligare innefattar metodkapitlet en presentation av genomförd 

studie vars resultat sedan presenteras och analyseras. Examensarbetet landar i en avslutande 

diskussion som lyfter blicken och återigen antar ett integrerat perspektiv på kompetens och 

kompetenskartläggning som innefattar det framtagna konceptet av begreppet kompetens som 

arbetats fram under detta arbete. Slutligen sammanfattas resultat, slutsatser och reflektioner 

för att sedan presentera examensarbetets eventuella bidragande och framtida 

rekommendationer för forskningsområdet. 

 

Forskningsläget inom kompetenskartläggning 

I kommande kapitel presenteras resultatet av utförd litteraturstudie som är baserad på 

insamlad empiri i form av artiklar, böcker, doktorsavhandlingar och aktuella webbsidor. 

Resultatet ger en insyn i de två olika disciplinerna, företagsekonomi och positiv psykologi. I 

följande stycken kommer kompetens att redogöras för utifrån ett företagsekonomiskt samt ett 

positivt psykologiskt perspektiv. Detta kommer även innefatta modeller för kompetens och 

kompetenskartläggning, bakgrunden till positiv psykologi och personliga styrkor samt 

kompetens och kompetenskartläggning i olika sammanhang. För att introducera kompetens 

och kompetenskartläggning ur ett företagsekonomiskt perspektiv kommer först ett 

övergripande stycke om organisatorisk verkan och drivkrafter att presenteras. 
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Organisatorisk verkan och drivkrafter   

Dagens organisationer formas av olika drivkrafter som påverkar hur organisationer tar beslut 

och verkar. Vanliga exempel på organisatoriska drivkrafter är finansialisering, globalisering, 

digitalisering samt olika typer av hållbarhet. Organisationers handlingsutrymme kan både bli 

begränsat och utökat beroende på enskild drivkraft och situation. Organisationer är därav 

inflytelserika och ständigt föränderliga, vilket även indikerar att medarbetare ständigt måste 

anpassa sig till nya situationer och förutsättningar. Detta kan påverka om 

kompetenskartläggning prioriteras inom organisationer samt till vilken utsträckning 

kompetenskartläggning inkluderas i organisationers strategier och arbetssätt.  

Finansialisering är idag en stark drivkraft som har ett stort inflytande i samhället och 

influerar många individuella, organisatoriska och samhällsbaserade beslut. Finansialisering är 

ett begrepp som förenklat förklarat motsvarar en typ av ekonomisk drivkraft som har fått en 

ökad betydelse i vår tid (Davis, 2009).  

Ytterligare har finansialisering som drivkraft inneburit en förändring av inflytande, 

makt och prioriteringar (Hornborg, 2003). Finansialisering nämns ofta som en bidragande 

faktor till ägarperspektivets genomslag där organisationers överlevnad inte längre är i fokus, 

utan snarare ägandeskap och investering. Istället för ett fokus på organisationers produkter, 

kunder och medarbetare ligger fokus och den bakomliggande motivationen i stor utsträckning 

på att skapa ekonomisk vinst för organisationers aktieägare (Davis, 2009). Finansialiseringen 

kan därför sägas innebära en ökad press på organisationer att minimera kostnader och 

maximera prestationer (Davis, 2009). Individen blir därav en spelpjäs i organisationens 

sökande efter ekonomisk vinst och framgång och organisationen blir i sin tur en spelpjäs i 

individens sökande efter ekonomisk vinst och trygghet. 

Individers och organisationers ökade intresse av ekonomisk trygghet och vinst 

påverkar relationen mellan medarbetare och organisationer. En funktion som ursprungligen 

syftar till att värna om medarbetaren i en organisation är human resources (HR). Det 

ursprungliga syftet med HR var bland annat på att fostra sunda relationer inom 

organisationen, hantera kulturella förändringar, skapa en känsla av tillhörighet och skapa 

disciplin på arbetsplatsen (Thompson, 2011). HR kan då förenklat förklaras som en funktion 

som arbetar med frågor som berör trivsel, välmående på arbetsplatsen, strävan efter en 

attraktiv arbetsplats och rekrytering av nya medarbetare. HR är ytterligare en organisatorisk 

funktion som kan arbeta med kompetens, kompetenskartläggning samt kompetensutveckling. 

Trots att HR ursprungligen har fyllt olika funktioner som kan uppfattas som omhändertagande 
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och positiva kan HR som yrke sägas fått en lägre status och en negativ ”stämpel” i dagens 

samhälle (Thompson, 2011). 

HR har kritiserats för att inte prioritera de uppgifter som de ursprungligen syftade till 

att arbeta med och istället fokuserat på marknadsföring och rekrytering. HR är nu därför i ett 

kritiskt läge där de tappat förtroende och tilliten hos många medarbetare (Thompson, 2011). 

Utifrån Thompson (2011) kan HR argumenteras begränsas av finansialiseringen och de 

faktum att företag till stor del ägs och styrs av privata ägare. HR kan då sägas syfta till att 

”tjäna” organisationen och dess ägare istället för medarbetarna, vilket utgör en problematik då 

ekonomi och makt styr beslut istället för medarbetarnas behov. Ytterligare har HR ifrågasatts 

då många olika inriktningar och uppgifter kan utgöra den aktiva funktionen som HR fyller i 

olika organisationer idag (Thompson, 2011). Thompson (2011) lyfter även brister i att HR-

funktionens arbetssätt och strategier kan sakna en vetenskaplig grund där implementering av 

metoder kan ske randomiserat och på ”fel sätt” utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Detta kan 

i sin tur resultera i att önskade utfall uteblir såsom till exempel ökade prestationer.   

  Trots att flertalet forskare argumenterar emot det finansiella perspektivet där 

finansialisering betraktas som något negativt finns det även de som argumenterar för det. 

Hornborg (2003) argumenterar för att finansialisering och ekonomisk tillväxt även skapar 

möjligheter för organisationer. Baserat på detta kan finansialisering genom att skapa 

förutsättningar för ekonomisk vinst också skapa förutsättningar för arbeten med 

kompetenskartläggning och utvecklingsinsatser för organisationer. 

 

Kompetenskartläggning ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

Efter en längre tid i skymundan är nu begreppet kompetens än en gång aktuellt. Det är inte 

första gången kompetens är ett populärt begrepp, dess rötter sträcker sig hela vägen tillbaka 

till 1970-talet (Van der Klink & Boon, 2003). Begreppet kompetens har enligt Mclellan 

(2007) förändrats de senaste åren. Tidigare beskrevs kompetens som en resultatbaserad 

prestation som endast hade sin grund i nödvändiga yrkeskunskaper. Enligt en senare 

beskrivning av kompetens betraktas kompetens istället som ett multidimensionellt begrepp. 

Kompetens definieras då som utvecklade färdigheter och förmågor, effektiv interaktion med 

omgivningen och framgångsrika prestationer. Även Lundmark (1998) lyfter att synen på 

kompetens har förändrats, vilket har blivit allt tydligare sen 1990-talet. I nästkommande 

stycken kommer begreppet kompetens redas ut, inklusive en presentation av olika 

tillvägagångssätt för att mäta detta. 
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Vad är kompetens? 

Spencer och Spencer (2008) jämför kompetens och kompetenskartläggning med ett isberg (se 

figur 1). Den synliga toppen av kompetens, första nivån av isberget, handlar om kunskap och 

färdigheter som behövs vid utförandet av en viss uppgift för att få bästa möjliga resultat. Den 

andra nivån av isberget relaterar till de färdigheter som en individ har som kan appliceras i 

olika situationer såsom vid kommunikation och social interaktion. Den tredje nivån handlar 

om de värderingar, etik och moral som individen och organisationen har gemensamt. Den 

fjärde och lägsta nivån av kompetens handlar om djupgående personliga karaktärsdrag, såsom 

självbild, motiv, entusiasm, prestation och övertalningsförmåga. Dessa aspekter av kompetens 

avgör hur en individ beter sig i specifika situationer. 

 

 

Figur 1. Spencer & Spencer (2008) Isberget 

 

När en kompetenskartläggning ska genomföras i en organisation så bör syftet med 

kartläggningen vara tydligt och väl kommunicerat. Trots det saknar ofta organisationer tydliga 

kompetenskrav. För bedömning och kartläggning behöver organisationen välja verktyg och 

metoder som är relevanta för kartläggningens mål. Dessa ska samtidigt anpassas till 

individens förutsättningar och behov. Kartläggningens resultat ska vara tillförlitligt och 

resultatet ska bli detsamma om kartläggningen upprepas (SIS, 2016). För att beskriva en 

individs kompetens eller krav på kompetens i relation till särskilda arbetsuppgifter har olika 
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kompetensmodeller utvecklats. Vid praktiskt arbete med kompetenskartläggning har det visat 

sig vara användbart att utgå från en kompetensmodell (Lundmark, 1998). En modell som ofta 

används i svensk kompetensforskning är kompetensblomman av Lundmark (1998) (se figur 2 

på sida 12). Blomman är indelad i fyra olika delkompetenser: yrkesteknisk, strategisk, social 

och personlig kompetens. Det finns ett femte begrepp som benämns funktionell kompetens 

som fungerar som en integration av de andra kompetenserna och utgör medarbetarens 

arbetsroll. Till exempel lärare, chef, läkare eller fabriksarbetare. Modellen syftar bland annat 

till att tydliggöra att en god kompetens (funktionell kompetens) är beroende av de fyra olika 

delkompetenserna. (1) Yrkesteknisk kompetens är grundläggande kunskaper och färdigheter 

kopplat till aktuellt arbete. (2) Strategisk kompetens kräver kunskap inom affärs- och 

verksamhetsidé samt organisationens konkreta mål. (3) Personlig kompetens innefattar bland 

annat etik, värderingar, ansvar, förhållningssätt och kreativitet. (4) Social kompetens 

innefattar förmågan till socialt samspel. Exempelvis förmågan att kunna samarbeta med andra 

i olika situationer och att kunna visa andra hänsyn och respekt. Detta kan i sin tur kopplas till 

SIS (2016) definition av kompetens, där samarbete är en viktig del av kompetensbegreppet. 

Lundmark (1998) lyfter däremot att skillnaden mellan personlig och social kompetens är liten 

och i praktiken finns det flertalet överlappningar och samband mellan dem. 

Att kartlägga, analysera och tolka en organisations kompetensbehov är en process som 

kräver rätt förutsättningar för att få fram ett sanningsenligt resultat. För att skapa rätt 

förutsättningar är det av stor vikt att den som kartlägger, analyserar och tolkar en 

organisations kompetensbehov är väl insatt i organisationskulturen. Detta för att sedan kunna 

ta lämpliga beslut som är anpassade efter organisationens behov (Lundmark, 1998). 

Lundmark (1998) redogör för en femstegsmodell för kompetenskartläggning. 

Modellen börjar med (1) en tolkningsbas, vilket refererar till all den kunskap som krävs för att 

en organisation ska kunna genomföra en kompetenskartläggning. Detta lägger sedan grunden 

för genomförandet av kompetenskartläggningen. (2) Datainsamling, vilket refererar till att 

välja ut en målgrupp och genomföra den faktiska kompetenskartläggningen. (3) Beskrivning 

av data, vilket refererar till resultatet av kompetenskartläggningen. (4) Analys och tolkning av 

resultatet. (5) Åtgärder, vilket refererar till förslagen som följs av en kompetenskartläggning. 

Åtgärder kan vara antingen organisatoriska åtgärder (som till exempel åtgärder inom 

arbetsfördelning) eller pedagogiska åtgärder (som till exempel åtgärder inom 

kompetensutvecklingsinsatser och utbildning). 
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Figur 2. Lundmark (1998) Kompetensblomman  

 

Sandberg (2000) föreslår ett alternativt sätt att anta utmaningen med att förklara kompetens 

inom organisationer. Enligt författaren består inte kompetens av enskilda komponenter, utan 

det är ”värdet” som skapas när medarbetare utför en arbetsrelaterad uppgift som utgör 

kompetens. Förenklat sätt argumenterar alltså Sandberg (2000) för att kompetens skapas i ett 

sammanhang. I en senare publikation av Sandberg och Targama (2013) lyfts kompetens fram 

som något som varierar beroende på arbetsuppgift. Sandberg och Targama (2013) förklarar 

kompetens utifrån olika managementideologier och typer av kompetens. Formell kompetens 

innebär utbildning och eventuella erfarenheter som ofta utgör de formella kraven för ett visst 

yrke. En rationalistisk syn på kompetens innefattar istället kunskaper och färdigheter. Enligt 

denna syn på kompetens tillkommer även tre inriktningar där den dominerande inriktningen 

innefattar sex kompetenskomponenter: kunskaper, färdigheter, förmågor, vilja, intresse och 

personlighetsdrag. Detta tillvägagångssätt för att identifiera kompetens har däremot blivit 

kritiserat för att vara förenklat då olika arbetsuppgifter kräver ytterligare komponenter av 

kompetens. En flerorienterad inriktning kan då vara ett alternativ då den dominerande 

inriktningen kombineras med en situationsanalys. Detta gör analysen mer komplex samtidigt 
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som det ger stöd åt Sandbergs (2000) argument, nämligen att kompetens skapas i ett 

sammanhang.  

 Draganidis och Mentzas (2006) betraktar kompetens som en kombination av tyst 

och tydlig kunskap samt beteende och färdigheter som skapar individuell potential för att 

effektivisera individers prestation kopplat till en specifik uppgift. Enligt Draganidis och 

Mentzas (2006) är kompetensstrategier för personalhantering inget nytt koncept. De tidiga 

romarna praktiserade en form av kompetenkartläggning i försök att specificera attributen till 

en "bra romerska soldat". Introduktionen av kompetensbaserade tillvägagångssätt inom 

företagsmiljön inleddes 1970 och utvecklingen har sedan dess varit snabb. Under årens lopp 

har kompetensbaserade metoder visat sig vara ett användbart verktyg i många organisatoriska 

funktioner som vid rekrytering av nya medarbetare och prestationsbedömning. De viktigaste 

orsakerna till att välja dessa metoder är att de kan identifiera de färdigheter, kunskaper, 

beteenden och kapacitet som behövs för att möta nuvarande och framtida behov av 

medarbetare. Dessa metoder fokuserar på individuella utvecklingsinsatser och 

grupputvecklingsinsatser för att eliminera gapet mellan de kompetenser som krävs i en 

arbetsroll, ett projekt eller företagsstrategi.  

 Fler definitioner kring begreppet kompetens finns under rubriken Problematik, 

kompetens och företagsekonomi. 

 

Att mäta kompetens inom företagsekonomi 

Huruvida kompetens kan mätas eller inte diskuteras inom pågående forskning kring 

kompetenskartläggning. Enligt Teodorescu och Binder (2004) skapar kompetens framgång, 

vilket inte kan mätas genom ett enkelt test, undersökning eller självskattning. Istället föreslås 

kompetens mätas genom uppnådda resultat och organisatorisk framgång. Detta är även något 

som Sanghi (2016) argumenterar för. Kompetens föreslås då kunna mätas genom att utvärdera 

individers och organisationers prestationer. 

I motsats till Teodorescu och Binder (2004) och Sanghi (2016) anser SIS (2016) och 

Lundmark (1998) att kompetens kan mätas genom andra tillvägagångssätt. SIS (2016) mäter 

kompetens genom att samla in och sammanställa kompetenser i form av tidigare erfarenhet 

från utbildning, arbete och annan livserfarenhet. Kartläggningen fortsätter med utforskande 

och strukturerade samtal där olika kartläggningsverktyg kan användas (t.ex. kunskapstester, 

självskattning och fallbeskrivningar). SIS (2016) redogör däremot inte för exakta 

samtalsfrågor eller specifika kompetenskomponenter. Lundmark (1998) mäter kompetens 
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genom att utföra sin femstegsmodell för kompetenskartläggning. Resultatet överförs sedan till 

kompetensblomman för att få en övergripande bild över vilka kompetenser som behövs för 

varje specifik arbetsroll. 

 

Kompetenskartläggning ur ett positivt psykologiskt perspektiv 

Positiv psykologi fokuserar på att bygga på personliga styrkor och vad som är ”rätt” hos 

individer, istället för på svagheter och vad som är ”fel” (Lopez, Pedrotti & Snyder, 2015). 

Detta i ett organisatoriskt sammanhang kan motsvara att medarbetare använder egenskaper 

som de är duktiga på, som fyller dem med energi och får dem att prestera bra. Medarbetares 

styrkor bör alltså sättas i rätt sammanhang och vidareutvecklas utifrån varje individ för att 

skapa ett så stort värde för individen och organisationen som möjligt. 

 

Vad är positiv psykologi? 

Traditionell psykologi har länge fokuserat på svagheter och fel hos människan istället för på 

styrkor och på vad som är rätt. Detta fokus sägs ha uppkommit som en reaktion efter andra 

världskriget då det var många soldater och civila som hade stora behov av att bota mental 

ohälsa, vilket krävde en anpassning för psykologin som disciplin. Följden blev att arbetet för 

att jobba förebyggande med mental hälsa, välmående och individers potential 

bortprioriterades (Magyar-Moe, 2009). För att återigen införa en balans på disciplinen, 

uppkom en ny vetenskaplig underkategori till den traditionella psykologin (1998), nämligen 

positiv psykologi. Positiv psykologi handlar om att bygga det bästa möjliga och få individer 

och samhällen att må bra, nå sin fulla potential och jobba förebyggande mot mental ohälsa. I 

samband med uppkomsten av detta perspektiv upptäcktes också personliga styrkor som 

fungerar som personliga resurser och gör individer motståndskraftiga (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Styrkor är nämligen något som vi föds med, vilket betyder att 

människan naturligt har olika förutsättningar, tolkar information på olika sätt, reagerar olika i 

olika situationer och motiveras av olika saker (Bibb, 2016). Exempel på styrkor är kreativitet, 

självkontroll, vänlighet, nyfikenhet, optimism, ledarskap och kritiskt tänkande (exemplen 

baseras på VIA-IS-testet som förklaras under rubriken att mäta personliga styrkor inom 

positiv psykologi). Om vi istället för att använda styrkor skulle använda våra svagheter, trivs 

vi sämre, tröttnar vi snabbare och blir lättare stressade (Wallin, 2013). Ett stort fokus inom 

positiv psykologi ligger därför på vetenskapen kring personliga styrkor. Detta för att skapa en 

ökad förståelse för hur styrkor fungerar i olika sammanhang och hur dessa kan gynna 
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individen samt bidra till individens optimala funktion (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Genom det ökade intresset för vetenskapen kring personliga styrkor utvecklades även olika 

vetenskapliga tester för att identifiera och kartlägga dessa styrkor hos individer (Magyar-Moe, 

2009). 

Något som kan vara viktigt att uppmärksamma gällande dessa tester är 

tillämpbarheten vid eventuell kulturell variation. I dagsläget finns det tester för att identifiera 

och kartlägga styrkor som enligt forskare utgörs av grundläggande globala värderingar och är 

oberoende av kultur. Till exempel skattas generellt sett ärlighet, rättvisa, vänlighet, 

perspektivtagande och nyfikenhet högre än självkontroll, eftertänksamhet, ödmjukhet och 

andlighet (McGrath, 2015). Detta kan ge stöd åt att kompetenskartläggning av styrkor kan 

vara aktuellt inom organisationer oavsett en hög eller låg kulturell variation. 

 

 Personliga styrkor i ett sammanhang  

Flertalet discipliner och yrkesgrupper har genom åren antagit ett positivt perspektiv för att 

välja ut, utveckla och hantera medarbetare inom organisationer. Det finns en stor variation på 

forskning inom denna positiva inriktning med fokus på att åstadkomma bland annat höga 

prestationer, engagemang, välmående, ekonomisk vinst och framgång hos medarbetare och 

inom organisationer. En positiv inriktning kan innefatta användandet av personliga styrkor för 

att till exempel skapa styrkebaserade organisationskulturer (Luthans & Youssef, 2007), 

utveckla medarbetares karriärer (Robertson, 2018), rekrytera ”rätt” (Bibb, 2016) samt öka 

medarbetares prestationer och organisationers framgång (Dubreuil, Forest & Courcy, 2014). 

 

Personliga styrkor, karriärutveckling och rekrytering 

Ett välkänt begrepp inom företagsekonomi som ofta lyfts fram i samband med styrkebaserat 

arbete och utveckling är Appreciative Inquiry (AI). AI är en metod som utvecklar 

organisationer genom att använda en samtalsmetodik som lyfter och riktar fokus på det 

positiva för att åstadkomma positiva förändringar inom organisationer (Wallin, 2013). Enligt 

Capagain och Ojha (2008) uppkom AI 1986 vilket betyder att AI uppkom innan positiv 

psykologi blev en formell disciplin 1998 (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Eftersom 

båda koncepten innefattar ett positivt perspektiv som ser till individens förmågor och potential 

skulle AI i dagens samtid kunna klassificeras som en ansats tillhörande fältet positiv 

psykologi. AI är väldigt populärt och används globalt i förbättringsarbeten för att åstadkomma 

positiva organisationsförändringar (Capagain & Ojha, 2008). AI skiljer sig däremot från 
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positiv psykologi då positiv psykologi innefattar fler valmöjligheter kring hur förbättringar 

kan åstadkommas. Positiv psykologi, förutom att innefatta samtalsmetoder, innefattar även 

forskning kring välmående, styrkor samt personlig och gruppbaserad utveckling (t.ex. 

Peterson & Seligman, 2004; Rashid, 2015; Magyar-Moe, 2009). 

Att inkludera strategier som innefattar identifiering och användandet av personliga 

styrkor i ett arbetsrelaterat sammanhang kan positivt påverka en organisationskultur och 

resultera i positiva utfall för medarbetare, ledning och organisationer. Detta kan innefatta 

strategier såsom effektivt urval, placering utefter talang samt styrkebaserade 

utvecklingsprocesser (Luthans & Youssef, 2007). En styrkebaserad organisationskultur kräver 

därav ett visst tankesätt kring organisationers strategier och beslut, vilket kan vara en 

utmaning för organisationer att anamma. Detta eftersom många beteenden och tankemönster i 

en organisationskultur är inlärda och omedvetna och det krävs därav ofta en aktiv och stor 

ansträngning för att förändringar av organisationskulturer ska lyckas (Alvesson & 

Sveningsson, 2016). 

Ett bredare perspektiv på positiv psykologi, styrkor och utveckling av organisationer 

där man ser till positiv psykologi och välmående i sin helhet antas av Robertson (2018). 

Enligt Robertsons (2018) artikel kan positiv psykologi bidra till förbättringar för medarbetares 

karriärutveckling. Karriär beskrivs av författaren som en källa till välmående på arbetsplatser 

där erfarenheter och händelser på arbetsplatsen argumenteras påverka medarbetares hälsa, 

välmående och prestation. Ett syfte med att inkludera forskning från positiv psykologi och 

personliga styrkor i karriärutveckling är därför att tillföra kunskap som kan leda till 

förbättringar i termer av att medarbetares välmående och prestation påverkas positivt. Två 

exempel på kunskapsområden är (1) forskning kring vad välmående är och hur det kan 

definieras och användas på arbetsplatser och (2) forskning kring flow, ett tillstånd som tillåter 

medarbetare att vara närvarande och engageras i en aktivitet. Styrkor i relation till dessa 

exempel fungerar som resurser då forskning har visat att användning av våra styrkor på nya 

sätt och i nya sammanhang är en stor bidragande faktor till ökat välmående, meningsfullhet 

och engagemang (Magyar-Moe, 2009). 

För en effektiv karriärutveckling kan det därför rekommenderas att låta medarbetare 

vägledas av styrkor och intressen som bidrar till ett ökat välmående och skapar rätt 

känslomässiga förutsättningar för att karriärutvecklingen ska bli effektiv och framgångsrik. 

För att göra detta krävs alltså en kartläggning av medarbetares styrkor som kan inkluderas i en 

kompetenskartläggning. 
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Robertson (2018) argumenterar ytterligare för att identifiering och användning av 

styrkor kan resultera i andra positiva effekter för medarbetare. Till exempel genom att öka 

självkänsla och minska motstånd i förändringsprocesser. Positiva effekter har som tidigare 

nämnts även belysts i relation till rekrytering. Strategin för rekrytering har genomgått ett 

skifte från mitten av 1900-talet till tidigt 2000-tal. På 1950-talet skedde rekrytering ofta under 

premisserna att ha rätt kontakter och utseendemässigt passa in. På 1980-talet fick istället 

kompetens och kunskaper fokus där medarbetare förväntades ”bocka av” rätt kunskaper för 

att rekryteras. Detta för att sedan skifta till att tidigt 2000-tal värdera individuell lämplighet 

(Bibb, 2016). Utifrån dessa premisser borde kompetenskartläggning som innefattar personliga 

styrkor vara aktuellt och önskvärt i dagens samtid. Att göra en styrkebaserad rekrytering 

handlar om att attrahera, välja ut och promota medarbetare med rätt styrkor och med rätt 

motivation för att utföra ett visst arbete på ett framgångsrikt sätt. Det handlar om att sätta rätt 

person på rätt plats för att de ska trivas, utvecklas och prestera. Detta skiljer sig från 

medarbetare som endast känner att de kan klara av ett visst arbete, men inget utöver det (Bibb, 

2016). Deras styrkor kan då sägas att inte vara optimala i sammanhanget. 

 
Personliga styrkor och prestation  

Forskning har föreslagit att användning och utveckling av personliga styrkor kan bidra till 

förbättrade arbetsprestationer. Relationen mellan användandet av personliga styrkor och 

förbättrade arbetsprestationer har visat vara av stort intresse för flertalet forskare, men 

forskare har ännu inte lyckats förklara denna relation fullt ut (Dubreuil et al., 2014). I en 

artikel av Dubreuil et al. (2014) lyfts forskning kring personliga styrkor och dess påverkan på 

medarbetares prestationer fram. Användning av personliga styrkor kan associeras med energi, 

en känsla av autenticitet och bättre koncentrationsförmåga (som är sammankopplat med 

begreppen flow och engagemang). Utöver det kan även användandet av personliga styrkor 

associeras med passion och livsglädje. Förutom att anta ett brett perspektiv på personliga 

styrkor och prestation finns det även forskning som undersöker enskilda styrkor i relation till 

arbetsprestationer. Exempel på detta är ett positivt ledarskap. Ett positivt ledarskap innefattar 

styrkor såsom optimism, hoppfullhet, självförtroende och en hög moral (Dubreuil et al., 

2014). Styrkan optimism föreslås även vara fördelaktig för medarbetare vid hantering av 

krissituationer och förändringsarbeten. Detta för att optimism ofta ökar medarbetares 

stresstolerans och produktivitet (Donaldson & Ko, 2010). I en artikel av Donaldson och Ko 

(2010) summeras forskning kring användning av personliga styrkor och prestationer. 

Organisationer föreslås kunna åstadkomma högre och mer utmanande mål när de utformar 
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organisatoriska system och processer som inkluderar användandet av medarbetares personliga 

styrkor. Detta skulle kunna motsvara ett styrkebaserat arbete som tidigare nämnts av Dubreuil 

et al. (2014) och Wallin (2013). 

I en meta-analys av Gallupinstitutet sammanställdes forskning kring relationen mellan 

styrkebaserad medarbetarutveckling (strengths-based employee development) och 

organisatoriska resultat. Resultaten visade att det fanns stöd för flertalet positiva resultat i 

form av förbättrade prestationer. Meta-analysen inkluderade 1,2 miljoner individer och 43 

forskningsstudier som var genomförda i 22 organisationer, i 45 olika länder samt inkluderade 

7 olika branscher. Förbättrade prestationer indikerades med bland annat följande resultat: 

medarbetarengagemang ökade med 3,4-6,9 %, vinst ökade med 14,4-29,4 % och försäljning 

ökade med 10,3-19,3% (Asplund, Gallup, Gallup, Gallup, & Gallup, 2015). 

 

Att mäta personliga styrkor inom positiv psykologi 

Idag finns det många tillgängliga tester för att identifiera och mäta personliga styrkor 

(Magyar-Moe, 2009). Testerna kan skilja sig i målgrupp, kostnad, tillvägagångssätt och 

vetenskaplig nivå. Dessa tester skiljer sig från pseudovetenskapliga tester då forskning och 

olika typer av upprepade undersökningar ligger till grund för testernas utformning. För att 

återkoppla till problemdiskussionen kan alltså styrketester vara ett alternativ till andra 

personlighetstester på marknaden och skilja sig från till exempel Eriksons (2019) test som 

beskrivs i boken Omgiven av idioter som saknar denna vetenskapliga grund. Härnäst kommer 

två tester att presenteras. Dessa är VIA Inventory of Strengths (Peterson & Seligman, 2004) 

och Cliftons StrengthsFinder (Rath, 2007). Testerna är utvalda baserat på relevans och 

vetenskaplig nivå för att kunna tillämpas i ett organisatoriskt sammanhang. Med andra ord ska 

det finnas möjlighet till att genomföra en individuell kompetenskartläggning utifrån dessa 

tester som resulterar i en konkret kartläggning av medarbetares personliga styrkor. 

 

VIA Inventory of Strengths (VIA-IS) 

VIA-IS-testet är ett väldigt populärt och omtalat test som mäter personliga styrkor och är 

vetenskapligt kvalitetssäkrat (Magyar-Moe, 2009). Testet utformades av Peterson och 

Seligman (2004), är gratis att använda, tar cirka 15–35 minuter att genomföra och är 

universellt anpassat (länk till VIA-IS-testet: www.viacharacter.org). Enligt Wallin (2013) är 

VIA-IS-testet det test som använts i flest forskningsstudier och publicerats i flest 

vetenskapliga tidskrifter, vilket ger stöd åt testets tillförlitlighet. VIA-IS-testet används i 
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flertalet praktiker inom positiv psykologi där olika typer av styrkebaserat arbete tillämpas, 

både för att jobba förebyggande mot mental ohälsa samt öka välmående och förbättra 

prestationer (t.ex. Rashid, 2015; Robertson, 2018). Testet baseras på år av forskning kring 

mänskliga personlighetsdrag. Dessa personlighetsdrag grundar sig i universella värderingar 

och mynnar ut i 24 personliga styrkor som är oberoende av land, kultur eller tidsanda (se 

bilaga 3). Karaktärsstyrkor är en individs topp-styrkor (alltså de sju första styrkorna som 

rangordnas i testet) och det är de styrkorna som vi naturligt använder mer av, vill agera på och 

trivs av att använda. Styrkorna är rangordnade utifrån en ordinalskala (från starkast till 

svagast) med syftet att mäta styrkor och inte svagheter (Wallin, 2013). Resultatet av detta test 

är alltså en kartläggning av 24 styrkor.  

 

Cliftons StrengthsFinder 

Cliftons StrengthsFinder är ett test som mäter personliga talanger (ofta refererade till som 

CliftonStrengths, Rath, 2007). Testet syftar till att skapa individuell framgång genom att 

identifiera inneboende talanger som genom användning kan utvecklas till styrkor (Wallin, 

2013) (länk till Cliftons StrengthsFinder: www.strengthsfinder.com). Något som särskiljer 

StrengthsFinder från andra styrketester är att StrengthsFinder är arbetsplatsinriktad och därav 

utvecklad för att användas i en organisatorisk kontext (Rath, 2007). Cliftons StrengthsFinder 

skiljer sig från VIA-IS-testet genom att istället för att identifiera 24 färdigutvecklade styrkor, 

identifierar upp till 34 talangteman (Magyar-Moe, 2009) (se bilaga 4). Ofta förekommer 

däremot likheter i kartläggningen av styrkor och talanger då vissa benämnda talanger (som till 

exempel kreativitet och social intelligens) även kan identifieras som styrkor (Wallin, 2013). 

Cliftons StrengthsFinder utformades av Donald Clifton och Gallupinstitutet och är baserat på 

vetenskapliga semistrukturerade intervjuer av högpresterande arbetare (Magyar-Moe, 2009). 

Testet kostar att använda och kan individanpassas med olika paket som skiljer sig i antal 

identifierade talanger (Rath, 2007). 

 

Forskningslägesanalys  

Sammanfattningsvis existerar det i dagsläget inte en universell definition av begreppet 

kompetens, utan kompetens refereras ofta till som ett multidimensionellt begrepp där olika 

komponenter av kompetens lyfts fram av olika forskare, i olika modeller och inom olika 

discipliner. Baserat på modellerna isberget av Spencer och Spencer (2008) och 
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kompetensblomman av Lundmark (1998) går det däremot att utläsa likheter och skillnader i 

deras definition av kompetens. Båda modellerna inkluderar kunskaper, färdigheter samt etiska 

och moraliska aspekter. Men skiljer sig åt i att isberget inte går in på strategisk kompetens, 

som enligt kompetensblomman handlar om förståelse för verksamhetens visioner och mål. 

Isberget går heller inte in på det som kompetensblomman benämner som social kompetens, 

vilket är förmågan att lyssna, anpassa sig, samarbeta och läsa av organisationskulturen som 

även lyfts av SIS (2016) som en delkomponent av kompetens. 

Något som ifrågasätts inom forskning om kompetens och kompetenskartläggning är 

om och hur kompetens går att mäta. Vissa forskare anser att det går att mäta genom uppnådda 

resultat och organisatorisk framgång (t.ex. Teodorescu & Binder, 2004; Sanghi, 2016) medan 

andra anser att kompetens kan mätas genom att samla in och sammanställa kompetenser i 

olika typer av modeller och tester (t.ex. SIS, 2016; Lundmark, 1998). Ett ytterligare 

perspektiv lyfts av Sandberg (2000) som istället argumenterar för att kompetens inte består av 

enskilda komponenter utan skapas i ett värdeskapande sammanhang. Vi som författare 

argumenterar i tillägg till Sandberg (2000) att detta värdeskapande sammanhang skapas när 

medarbetare använder sig av sina styrkor, är på rätt plats inom organisationer och får de 

förutsättningar som medarbetaren behöver för att bli framgångsrik i respektive arbetsroll. En 

situation betraktas då som formbar istället för förbestämd. Detta baseras på forskningen inom 

positiv psykologi som tas upp i kapitlet personliga styrkor i ett sammanhang. Utifrån dessa 

premisser finns det komponenter som kan vara meningsfulla att kartlägga. Detta under 

förutsättningarna att man ser till kompetens som ett individanpassat begrepp där önskad 

kompetens varierar från medarbetare till medarbetare och från situation till situation. 

Forskning inom kompetensutveckling, rekrytering och verksamhetsutveckling har 

även indikerat att intresset för positiv psykologi har ökat ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

(t.ex. Bibb, 2016; Dubreuil et al., 2014; Robertson, 2018). Positiv psykologi är fortfarande en 

relativt ny disciplin som syftar till att bygga det bästa möjliga och få individer och samhällen 

att må bra och nå sin fulla potential (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Personliga styrkor 

fungerar som personliga resurser som kan användas i strävan efter att uppnå detta i en 

organisatorisk kontext. Dessa styrkor kan mätas med hjälp olika styrketester där vi har valt att 

presentera två olika tester som finns på marknaden, VIA-IS-testet (Peterson & Seligman, 

2004) och Cliftons StrenghtsFinder (Rath, 2007). VIA-IS-testet är ett populärt och omtalat 

test som mäter 24 personliga styrkor, medan Cliftons StrenghtsFinder är ett test anpassat för 

en organisatorisk kontext som mäter upp till 34 personliga talangteman.   



 

21 
   

Ser man till användbarheten av framlyfta modeller och tester argumenterar vi för att 

alla komponenter som lyfts av respektive forskare och inom respektive modell inte är 

nödvändiga att inkludera när organisationer kartlägger kompetens. Detta då vi anser att de inte 

fyller ett relevant syfte för organisationer. Ett exempel är strategisk kompetens som 

identifieras i kompetensblomman av Lundmark (1998). För att uppnå denna typ av kompetens 

behöver medarbetaren förstå och agera i linje med organisationens mål och vision. Under 

förutsättningarna att medarbetare inte agerar i linje med organisationens mål och visioner kan 

åtgärder vidtas såsom att modifiera mål och arbeta med att framkalla motivation hos 

medarbetare. Vi anser därför att eventuell avsaknad av strategisk kompetens inte beror på 

bristfällig kompetens, utan snarare indikerar en brist i organisatoriska strategier kring 

målsättningar och arbetssätt. 

Vi föreslår en alternativ och integrerad syn på kompetens och kompetenskartläggning. 

Vår syn på kompetens innefattar att kompetenskartläggning bör inkludera två typer av 

kompetenser. Vi väljer att kalla dessa för inlärda och personliga kompetenser. Inlärda 

kompetenser refererar till kvaliteter som vi kan lära oss, medan personliga kompetenser 

refererar till personliga kvaliteter som finns inom oss och som utvecklas under hela vår 

livstid. Inlärda kompetenser kan kopplas till modellerna isberget av Spencer och Spencer 

(2008) och kompetensblomman av Lundmark (1998) (se figur 1 och 2). Detta då inlärda 

kompetenser motsvarar isbergets första nivå av kompetens och kompetensblommans 

delkompetens yrkesteknisk kompetens. Dessa innefattar verksamhetsnära kunskaper och 

färdigheter som bör tillämpas praktiskt för att kunskapsmässigt hantera och klara av 

arbetsrelaterade situationer. 

Även personliga kompetenser kan kopplas till dessa modeller samt även till personliga 

styrkor. Personliga kompetenser motsvarar isbergets andra och fjärde nivå som innefattar 

personliga förmågor samt personliga karaktärsdrag som kan användas i olika arbetssituationer 

(t.ex. social förmåga, entusiasm och prestation). Personliga kompetenser motsvarar även två 

av kompetensblommans delkompetenser som innefattar etik, värderingar, förhållningssätt, 

kreativitet, social intelligens och förmågan till samarbete. Flertalet av Lundmarks (1998) 

nämnda personliga kompetenser definieras även som styrkor i styrketester. Till exempel kan 

social intelligens, kreativitet och samarbete även definieras och mätas i VIA-IS-testet av 

Peterson och Seligman (2004). Ytterligare definierar Spencer och Spencer (2008) kompetens 

som djupgående personliga karaktärsdrag (t.ex. entusiasm, motiv och prestation) som 

påverkar individens beteende. Detta kan argumenteras motsvara Linleys (2008) definition av 

styrkor som innefattar autentiska, naturliga och energigivande egenskaper som påverkar 
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tankar, känslor och beteenden. Det verkar därav som att forskning kring kompetens inom 

företagsekonomi inkluderar olika styrkor som motsvarar de styrkor som kartläggs i 

styrketester inom fältet positiv psykologi. Trots att kompetenskartläggning utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv kan innefatta identifiering av styrkor, saknas den helhet och 

övergripande kartläggning av styrkor som görs inom fältet positiv psykologi. Detta påvisas 

förutom i modellerna isberget av Spencer och Spencer (2008) och kompetensblomman av 

Lundmark (1998) även i SIS (2016) definition som lyfter samarbete som en del av kompetens 

utan vidare utforskning av resterande styrkor. 

Till skillnad från personliga kompetenser som kan mätas genom styrketester, kan 

inlärda kompetenser medföra en utmaning att mäta då komponenterna inte definieras 

sammanhängande inom det företagsekonomiska forskningsfältet. Med ambitioner att försöka 

att definiera dessa komponenter kommer studien inkluderad i detta arbete att undersöka detta 

vidare. Detta med syfte att undersöka vilka komponenter av inlärda kompetenser som 

generellt sätt önskas kartläggas inom organisationer och bör inkluderas i det integrerade 

konceptet för kompetenskartläggning. Studien kommer även undersöka hur synen på 

kompetens och behovet för kompetenskartläggning ser ut inom organisationer idag.  

Våra slutgiltiga reflektioner kring litteraturstudien är att kompetens är komplext och 

svårt att studera. Detta eftersom det är svårt att säga vad kompetens är eller inte är. Många 

forskare vill konkretisera begreppet kompetens och göra det greppbart och studerbart. Frågan 

är om det är möjligt eller om kompetens snarare är en kombination av konkret och abstrakt, 

där kompetens ser olika ut för olika individer och situationer. Att identifiera ett integrerat 

koncept som består av standardiserade komponenter av kompetens såsom kunskaper, 

färdigheter och styrkor kan vara meningsfullt i ett värdeskapande sammanhang. Men eftersom 

det inte finns ett facit för ”optimal kompetens” bör komponenter användas som ett stöttande 

underlag inom organisationer och inte vara avgörande i beslutsfattanden. Detta om inte det i 

kombination med samtal mellan individ och chef eller HR-ansvarig stärks av rationella tankar 

och observationer. Vi argumenterar för att en integrerad syn på kompetens och 

kompetenskartläggning kan stärka forskningsområdet ytterligare eftersom styrkor tillför en 

abstrakt dimension som inte är inkluderat inom företagsekonomi. Genom att undersöka och 

försöka identifiera huvudkomponenter av inlärd kompetens i en studie kan strategier för 

kompetenskartläggning inom organisationer eventuellt möjliggöras. Nästkommande stycke 

presenterar arbetets empiriska studie som syftar till att undersöka detta. 
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Metod 

Detta metodkapitel syftar till att presentera tillvägagångssättet för att undersöka kompetens 

och kompetenskartläggning inom dagens organisationer. För att nå en ökad förståelse för 

forskningsläget genomfördes till en början en omfattande litteraturstudie som ligger till grund 

för undersökningen. Utifrån litteraturstudien kunde kunskapsluckor och gap inom existerande 

forskning identifieras och en enkät utformas (se bilaga 1). Dessa kunskapsluckor bestod av en 

bristfällig definition av begreppet kompetens, en saknad förståelse för styrkor som en del av 

kompetens samt otydliga strategier för att kartlägga medarbetares kompetens inom 

organisationer.  

Baserat på dessa slutsatser och med syfte att minska dessa kunskapsluckor 

genomfördes en enkätundersökning för att undersöka komponenter av kompetens samt det 

upplevda behovet av kompetenskartläggning. För att undersöka detta togs en webbaserad 

enkät fram som riktade sig till chefer och HR-personal. Enkäten mejlades ut till 

studiedeltagare (respondenter) genom forskarnas personliga nätverk samt delgivning på 

LinkedIn. 

Detta metodkapitel innefattar en förklaring av studiens metodval som innefattar 

urvalsstrategi, utformandet av den webbaserade enkätundersökningen samt för-och nackdelar 

med metodvalet. Kapitlet kommer även belysa etiska aspekter samt innefatta en diskussion 

kring studiens reliabilitet och validitet. Alltså om studien är pålitlig och undersöker det som 

den faktiskt syftar till att undersöka (Bryman & Bell, 2017).  

 

Urval 

Den avgränsade populationen i denna studie utgjordes av chefer och HR-personal som 

generellt sett ansvarar för kompetenskartläggning och kompetensutveckling inom 

organisationer. Respondenter valdes ut genom ett så kallat strategiskt urval där 

respondenterna valdes ut baserat på yrkesroll för att kunna förhålla sig till utformade 

undersökningsfrågor (Alvehus, 2013). 

I denna studie skapades det strategiska urvalet med snöbollsmetoden. Enligt Trost och 

Hultåker (2016) kan snöbollsmetoden liknas vid en snöboll som rullas i snö. Snöbollen blir 

större och större ju mer den rullas och kan på så vis växa systematiskt. Detta innebär att 

respondenter vidare rekommenderar andra respondenter och på så vis ökar antalet 

respondenter likt en rullande snöboll. På detta sätt kan forskarna i första hand komma i 

kontakt med ett antal respondenter som är relevanta för studien och därefter skapa ytterligare 
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relevanta kontakter. Ett snöbollsurval pågår fram tills att resultatet blivit ”mättat” och inga 

fler enkäter behöver insamlas för att resultatet ska indikera ett mönster och därmed vara 

reliabelt. Urvalet innefattade även att respondenter kontaktades via sociala medier såsom 

LinkedIn och Facebook. 

 

Webbaserad enkätundersökning 

I denna studie användes en webbaserad enkätundersökning. Syftet med detta var att nå ut till 

respondenter i olika typer av organisationer samt i olika delar av Sverige på ett effektivt sätt. 

Genom att använda en webbaserad enkätundersökning kunde enkäten skickas ut via en länk i 

ett mejl, besvaras online och sedan insamlas digitalt. Enkäten tog cirka 10–15 minuter att 

besvara, vilket var tidseffektivt för respondenterna. Den webbaserade enkätundersökningen 

kunde även effektivisera forskningsprocessen då mycket av det administrativa arbetet skedde 

elektroniskt. Det kan därför vara fördelaktigt att använda ett webbaserat tillvägagångssätt i 

utförandet av en enkätundersökning (Trost & Hultåker, 2016). Genom att använda en 

webbaserad enkätundersökning kunde data samlas in i större kvantitet. Ett standardiserat 

delgivande av information resulterade även i en objektiv insamling av data utan vidare 

partiskhet eller variation beroende på respondent och situation. Frågor och information gick ut 

till samtliga respondenter och respondenterna valde själva att delta i undersökningen samt vid 

vilken tidpunkt de deltog. 

Utöver länken till enkäten inkluderades även ett informationsbrev (i 

forskningssammanhang kallat missivbrev, se bilaga 2) rörande bland annat syftet med studien 

och varför respondenterna ombads att besvara enkäten. Detta för att nå upp till de etiska 

riktlinjerna för forskning och forskare. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det fyra etiska 

regler att förhålla sig till. Dessa fyra är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. För att denna studie skulle uppnå dessa etiska krav blev därför 

respondenterna tydligt informerade om syftet med studien, både i skrift och vid eventuell 

verbal kommunikation. Insamlandet och presentation av data hanterades anonymt, skedde 

konfidentiellt och deltagandet var frivilligt. 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan det vara fördelaktigt att testa enkäten innan den 

delges till respondenter. Därför genomfördes en så kallad pilotstudie. En pilotstudie är ett 

effektivt tillvägagångssätt för att identifiera enkätens förbättringspotential genom att låta en 

mindre grupp individer besvara enkäten och sedan ge feedback på upplägget. En pilotstudie 

kan även bidra med en förståelse för den tidsram som behövs för att besvara enkäten. 
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Tidsramen kan vara fördelaktig att lyfta fram för att respondenterna ska vara medvetna om de 

förväntningar och förutsättningar som krävs för att delta i undersökningen. Pilotstudien 

innefattade ett urval av sju medarbetare som är aktiva inom olika typer av organisationer, 

branscher och positioner. Detta eftersom vi som forskare eftersträvade återkoppling och 

feedback för att sedan kunna modifiera och förbättra enkäten innan den skickades ut till 

respondenterna. Efter utförd pilotstudie modifierades frågor och upplägg genom att frågor 

omformulerades, förtydligades, förenklades och togs bort. Detta förhindrade förhoppningsvis 

eventuella misstolkningar och otydligheter samt resulterade i att enkätens validitet ökade. 

  Enkäten syftade till att undersöka hur dagens organisationer (1) ser på begreppet 

kompetens, (2) upplever behovet av kompetenskartläggning inom organisationer, (3) tänker 

kring det önskade utfallet av en kompetenskartläggning och (4) värderar olika komponenter 

av kompetens. Enkäten delades in i tre delar med en förklarande ingress i början av varje del. 

Den första delen behandlade generell bakgrundsinformation såsom ålder, år som anställd och 

nuvarande befattning. Den andra delen behandlade kompetens som begrepp och innefattade 

synen på vad kompetens är och inte är. Den tredje och avslutande delen behandlade 

kompetenskartläggning, vilket inkluderade bland annat hur och varför kompetenskartläggning 

genomförs inom respektive organisation. 

Totalt innehöll enkäten 32 frågor och påståenden. Enkäten bestod av både kryssfrågor 

där respondenterna ombads fylla i det alternativ som passade bäst samt påståenden som 

bevarades genom en likertskala. Likertskalan var utformad med en femgraders skala (från 

stämmer inte alls till stämmer i hög grad) där respondenterna fick förhålla sig till olika 

påståenden. Respondenterna fick även möjlighet att skriva ner egna förslag och motiveringar i 

olika frågor så att vi som forskare kunde få en djupare förståelse för respondenternas svar. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att kommentera 

och delge övriga tankar och åsikter kring enkäten och ämnet i fråga. Svarstiden på enkäten 

varade i två veckor. Detta förutsatte att vi som forskare var aktiva i sökandet av respondenter 

och påminde kontakter vid behov.  

 

Metodkritik 

Enkätundersökningar som forskningsmetod medförde både för- och nackdelar. En fördel var 

att enkäter i relation till intervjuer kan betraktas som enklare att analysera och sammanställa 

(Trost & Hultåker, 2016). En nackdel kan däremot vara att respondenterna inte hade 

möjlighet att ställa direkta frågor till oss som forskare under tiden enkäten besvarades. Detta 
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kan till exempel leda till misstolkningar, icke-valida svar eller att svar utelämnas (Bryman & 

Bell, 2017). För att kringgå detta informerades respondenterna om att vi som forskare fanns 

tillgängliga både via telefon och mejl och gärna besvarade eventuella frågor eller funderingar. 

Ytterligare problematik med att genomföra en enkätundersökning är att utformade frågor kan 

bli färgade av forskarna. Enkäten kan då bli styrande eller icke-representativ och resultatet 

kan tappa validitet. Detta skiljer sig från intervjufrågor då de ofta lämnas öppna för 

respondenten att svara öppet kring (Bryman & Bell, 2017). Trots detta bedömde vi som 

forskare att användandet av enkäter istället för intervjuer i denna undersökning gynnade 

undersökningen och dess syfte. Detta med argumenten att enkäten ökade studiens kvantitet, 

breddade det geografiska och organisatoriska urvalet samt möjliggjorde digital beräkning och 

sammanställning av resultat. Resultat kunde då visuellt presenteras via diagram, vilket 

förhoppningsvis underlättade för läsarens förståelse av resultaten. Ytterligare kunde 

respondenterna tänka igenom frågorna innan de bevarades, enkätens svarstid var flexibel samt 

både objektiva och subjektiva faktorer kunde undersökas. Detta genom att använda en 

kombination av standardiserade frågor med specifika svarsalternativ och öppna frågor som 

möjliggjorde individuella svar.  

Beslutet att använda snöbollsmetoden vid enkätundersökningen togs tidigt i 

forskningsprocessen då båda författarna har stora nätverk inom de utvalda yrkesrollerna och 

såg en fördel med detta. Genom att använda snöbollsmetoden kunde befintliga kontakter 

nyttjas vars kontaktnät både var relevant och genom denna metod även tillgängligt. Detta 

kunde vidare nyttjas vid insamling av data för att öka antalet enkätsvar. En ytterligare fördel 

var att vi som författare hade vetskap om att utvalda respondenter besatt rätt yrkesroll och 

därav var relevanta för undersökningen. En nackdel var däremot att vi som författare inte 

kunde kontrollera våra ”primära” respondenters kontakter (dvs. undersökningens ”sekundära” 

respondenter). Vi hade därför inte vetskap om de arbetade inom efterfrågad yrkesroll utan fick 

förlita oss på våra ”primära” kontakters ord. En avslutande nackdel med snöbollsmetoden var 

att det var svårt att skicka ut påminnelser till respondenterna. Detta på grund av 

konfidentialitetskravet då respondenterna besvarade enkäten anonymt och deras svar därav 

inte kunde bekräftas. Det var endast de respondenter som vid första kontakt inte svarat som 

kunde påminnas.  

Tidsramen för att besvara enkäten var cirka två veckor, vilket både kan kritiseras och 

betraktas som fördelaktigt för undersökningen. Den relativt begränsade tidsramen resulterade 

i att de flesta respondenterna valde att besvara enkäten relativt fort då svarsfrekvensen tidigt i 

undersökningen blev väldigt hög. Detta möjliggjorde att vi som forskare kunde fokusera på att 
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vidare söka efter ytterligare kontakter. En annan fördel var enkätens satta slutdatum, vilket 

gjorde att de som ville delta kunde välja när enkäten skulle besvaras. En nackdel med den 

snäva tidsramen var däremot att en förlängd svarstid hade kunnat resultera i fler enkätsvar, 

vilket hade kunnat betraktas som fördelaktigt för undersökningen. Det är däremot svårt att 

veta när resultatet blivit mättat, vilket lyfter poängen att ju flera respondenter inte alltid är 

desto bättre.  

Ett informationsbrev ska enligt Trost och Hultåker (2016) vara kort och informativt 

vilket togs i beaktning vid dess utformande. Informationsbrevet har anpassats till individuella 

mejlutskick samt inlägg på LinkedIn. Den kritik som kan riktas mot utformat 

informationsbrev är att det till en början saknade ett slutdatum. Detta kompletterades i 

efterhand i respektive informationsbrev. Ytterligare kunde informationsbrevet kortats ner för 

att öka sannolikheten att respondenterna tog del av informationen innan de gick vidare till att 

besvara enkäten, vilket endast är något som vi i efterhand kan spekulera kring att alla inte 

gjorde. En kortare ämnesrad till mejlutskicken hade även varit att föredra då 

Enkätundersökning - kompetens och kompetenskartläggning inom dagens organisationer kan 

upplevas lång. Förslagsvis kunde ämnesraden istället varit Enkätundersökning - kompetens. 

Efter dialog med handledare sattes målet att eftersträva 50 enkätsvar. I förhållande till 

upplagd tidsplanering och omfattning av undersökningen var detta ett idealistiskt mål. Antalet 

respondenter som besvarade enkäten uppgick till 60 vilket var över förväntan. 

En relevant fråga att ställa är till hur stor utsträckning undersökningens resultat går att 

generalisera med avseende på den totala populationen. Snöbollsurval lämpar sig sällan för 

alltför långsgående generaliseringar, men vi anser att vår undersökningspopulation har 

likheter med ett kvoturval och därmed är något robustare för kvantifiering. Baserat på 

Statistiska centralbyråns (SCB) yrkesstatistik från 2017 vågar vi lita på trenderna som 

framkommit i denna undersökning (Statistiska centralbyrån, 2019). Detta eftersom att 

statistiken för chefer respektive HR-personal stämmer väl överens med undersökningens 

statistik för respondenterna i termer av yrke, kön och ålder (statistik för respondenterna går att 

utläsa i kapitlet resultat av utförd enkätundersökning). Med andra ord är proportionerna 

tillräckligt lika för att kunna överväga att vårt koncept är aktuellt och undersökningens 

resultat generaliserbart för kompetenskartläggning i allmänhet. Enligt SCBs yrkesstatistik från 

2017 var könsfördelningen för chefer i Sverige 40 % kvinnor och 60 % män. Procentsatserna 

var någorlunda jämlikt för HR-personal då 77 % var kvinnor och 23 % var män. Dessa siffror 

utgår från anställda i åldrarna 16–64 år. Inom kvinnodominerade yrkesgrupper som utbildning 

och hälso- och sjukvård fanns störst andel kvinnliga chefer och inom mansdominerade yrken 
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som byggverksamhet och tillverkning fanns störst andel män. Däremot är den generella 

könsfördelningen mellan chefer totalt sett mer jämn.  

 

Resultat av utförd enkätundersökning 

Kommande kapitel presenterar det sammanställda resultatet från den utförda 

enkätundersökningen. Sammanfattningsvis kommer resultatet att presentera en övergripande 

bild kring undersökningen där utmärkande svar lyfts fram. Resultatet presenteras i form av en 

löpande text och procentsatser samt utvalda frågor presenteras även i olika diagram. Kapitlet 

inleds med generell bakgrundsinformation om respondenterna och deras organisationer. Detta 

följs av en sammanställning av respondenternas åsikter om vad kompetens är samt avslutas 

med respondenterna och deras organisationers syn på kompetenskartläggning. 

Det totala antalet respondenter som besvarade enkäten var 60 stycken. Av dessa var  

62 % kvinnor och 38 % män. 48 % var 50 år eller äldre, 45 % var mellan 30–49 år och 7 % 

var mellan 18–29 år (se diagram 1). I relation till utbildningsnivå hade 88 % av 

respondenterna en högskole- eller universitetsutbildning, 7 % gymnasial utbildning och 5 % 

annan utbildning (se diagram 2).  

 

Diagram 1. Ålder     Diagram 2. Utbildningsnivå 
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Vid frågan kring befattning var 51 % chefer, 42 % arbetade inom HR och 7 % 

innehade annan befattning som arbetar med kompetenskartläggning/kompetensutveckling (se 

diagram 3).  

 Utifrån ovanstående svar gick det även att utläsa att andelen kvinnor på 

chefspositioner i denna undersökning var 51,6 % och män 48,4 %. Till skillnad från detta var 

andelen kvinnor som arbetade inom HR 80 % och andelen män 20 %.  

 

Diagram 3. Befattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågan om antalet år som anställd inom nuvarande befattning svarade 41 % av 

respondenterna att de varit anställda 1–3 år, 39 % att de varit anställda i 3–9 år och 20 % att 

de varit anställda i 10 år och uppåt (se diagram 4).  

 

Diagram 4. Antal år som anställd i nuvarande befattning 
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Antalet anställda inom respondenternas olika organisationer uppgavs enligt följande: 70 % 

hade 250 anställda eller fler, 12 % hade 50–249 anställda, 13 % hade 10–49 anställda och 5 % 

hade 1–9 anställda (se diagram 5). 

 

Diagram 5. Hur många anställda har din organisation? 

 
 

Av de 56 respondenter som besvarat frågan arbetade majoriteten (75 %) inom offentlig 

förvaltning och samhälle samt 14 % inom tillverkning och industri. De övriga 11 % arbetade 

inom branscherna bygg, detaljhandel samt bank, finans och försäkring.  
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Vid sammanställning av resultatet kring påståendet för mig är kompetens har alla svar 

räknats samman för att få fram ett medelvärde för varje komponent. Resultaten indikerade att 

färdigheter var den komponent som flest respondenter ansåg utgör kompetens. Detta med ett 

medelvärde på 4,65 av 5 där respondenterna fick använda en skattningsskala för att i relation 

till olika komponenter av kompetens bestämma vad kompetens är. Siffran ett motsvarade 

stämmer inte alls och fem stämmer i hög grad. Kunskap hade ett medelvärde på 3,97, 

kommunikation 3,68, samarbetsförmåga 3,65, social förmåga 3,63, attityd 3,38, egenskaper 

3,25 och utbildning 3,2. (för en sammanställning av dessa, se: diagram 6). 

 

Diagram 6. För mig är kompetens…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Färdigheter är förmågan att tillämpa kunskap. Egenskaper är 

specifika personlighetsdrag. 
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Vid påståendet om respondenterna ser ett värde i att kartlägga egenskaper inom sin 

organisation gick det att utläsa att majoriteten av respondenterna ser ett värde i att kartlägga 

ledarskap, samarbete, lärande, kritiskt tänkande och social förmåga. Kärlek, uppskattning av 

skönhet, andlighet och hopp ser respondenterna däremot inget större värde i att kartlägga (se 

diagram 7). 

 

Diagram 7. Ser du ett värde i att kartlägga nedanstående egenskaper inom din organisation? 

I så fall, vilka? 

 
Dessa kan härledas till VIA-IS-testet (Peterson & Seligman, 2004) där 24 olika personliga styrkor lägger grunden för egenskaperna och deras 

definition. Ledarskap är att uppmuntra, bibehålla harmoni och skapa delaktighet genom sitt ledarskap. Samarbete är att vara lojal och 

engagerad i sitt samarbete med andra medarbetare. Lärande är att tycka om att lära sig nya saker. Kritiskt tänkande är att tänka igenom saker 

utifrån olika perspektiv och inte dra för snabba slutsatser. Social förmåga är att vara medveten om och anpassa sig efter andras motiv och 

känslor. Kreativitet är att tänka ut nya sätt att göra saker och ting på. Perspektivtagande är att sätta saker i perspektiv och agerar förnuftigt. 

Uthållighet är att arbeta hårt för att avsluta det som påbörjats. Nyfikenhet är att vara nyfiken och intresserad. Entusiasm är att oavsett gå in 

med entusiasm och energi och göra saker helhjärtat. Mod är att vara modig, inte backa för utmaningar och agera enligt sina övertygelser. 

Självkontroll är att vara självmedveten och kunna reglera känslor och beteenden. Ärlighet är att vara en ärlig person, tala sanning och leva 

livet på ett genuint sätt. Rättvisa är att behandla alla lika. Humor är att gilla skratta och skoja och värdesätta andras leenden. Vänlighet är att 

vara vänlig och generös mot andra och tycker om att utföra goda gärningar. Eftertänksamhet är att noga tänka igenom beslut. Ödmjukhet är 

att inte vilja stå i rampljuset utan låta prestationer tala för sig själva. Förlåtelse är att förlåta och ge människor en andra chans. Tacksamhet är 

att vara medveten om bra saker som händer och tar dem inte för givet. Hopp är att förvänta sig det bästa av framtiden och arbeta för att uppnå 

det. Andlighet är att ha en stark tilltro till ett högre syfte och mening. Uppskattning av skönhet är att uppmärksamma och uppskatta sin 

omgivning. Kärlek är att värdesätta nära relationer med andra. Mer ingående förklaring kring egenskaperna återfinns i bilaga 3. 
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Vid frågan om personlighetstester används vid rekrytering av nya medarbetare svarade 18,6 

% ett (stämmer inte alls), 23,7 % svarade två, 15,3 % svarade tre, 28,8 % svarade fyra och 

13,6 % svarade fem (stämmer i hög grad) (se diagram 8).  

Vid frågan anser du att personlighetstester är bra att använda vid rekrytering av nya 

medarbetare svarade 18,3 % fem (stämmer i hög grad), 36,7% svarade fyra, 28,3% svarade 

tre, 11,7% svarade två och 5% svarade ett (stämmer inte alls) (se diagram 9).  

 

Diagram 8. Vid rekrytering av nya medarbetare används tester som mäter egenskaper (ofta 

kallat personlighetstester) 

 
 

Diagram 9. Jag anser att personlighetstester är bra att använda vid rekrytering av nya 

medarbetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
   

Vid påståendet kartläggning av kompetenser och egenskaper tillför ett värde för min 

organisation svarade 31,7% fem (stämmer i hög grad), 48,3 % svarade fyra, 15% svarade tre, 

5% svarade två och ingen av respondenterna svarade ett (stämmer inte alls) (se diagram 10). 

 

Diagram 10. Att kartlägga både kompetenser och egenskaper tillför ett värde för min 

organisation 

 
 

Respondenternas svar kring om kompetens går att kartlägga indikerade att de flesta hade en 

positiv tilltro till detta. 25,4 % svarade fem (stämmer i hög grad), 40,7 % svarade fyra, 30,5% 

svarade tre, 3,4% svarade två och ingen av respondenterna svarade ett (stämmer inte alls). 

Ytterligare svar indikerade även att respondenternas generella syn på kompetenskartläggning i 

stora drag är positiv.  

På frågan min syn på kompetenskartläggning är svarade 27,9 % fem (positiv) 42,6 % 

svarade fyra, 24,6 % svarade tre, 4,9 % svarade två och ingen av respondenterna svarade ett 

(negativ). 
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Det resultat som gick att utläsa från hur respondenternas organisationer förhåller sig 

kompetenskartläggning indikerade att 51 % har genomfört kompetenskartläggningar enstaka 

gånger, 29 % av organisationerna genomför kompetenskartläggningar frekvent och 20 % av 

organisationerna genomför inte kompetenskartläggning alls (se diagram 11).  

 

Diagram 11. Min organisation förhåller sig     
 till kompetenskartläggning enligt följande: 

 

 

 

 

Tillvägagångssätten för att genomföra kompetenskartläggningar inom respondenternas 

organisationer varierar. Exempel på kartläggningsstrategier som lyfts fram av respondenterna 

var bland annat kompetensmatriser, medarbetarsamtal, workshops, användning av externa 

rekryteringsföretag, utbildnings samt utvecklingsinsatser. Medarbetarsamtal var däremot 

något som stack ut bland svaren och verkade vara något som flertalet organisationer använder 

vid kompetenskartläggning. 

  När det kom till om organisationer är medvetna om vilka kompetenser medarbetarna 

har svarade 15 % fem (stämmer i hög grad), 34,4 % svarade fyra, 31,1 % svarade tre samt 

16,4 % svarade två samt 3,3 % svarade ett (stämmer inte alls). 

Vid frågan om respondenterna anser att det finns ett behov av kompetenskartläggning 

inom organisationen svarade 73 % ja, 10 % nej och 17 % vet ej (se diagram 12). 

Den öppna frågan kring anledningen till att de anser att det finns/inte finns ett behov av 

kompetenskartläggning resulterade i 38 personliga svar från totalt 60 respondenter, vilket 

motsvarar 63 %. Det som sammanfattningsvis går att utläsa från respondenternas personliga 

svar är att anledningen till detta främst grundar sig i att identifiera kompetensgap och kunna 

vidare arbeta med att tillgodose organisationens framtida kompetensbehov. Några exempel är 

Diagram 12. Jag anser att det 
finns ett behov av 
kompetenskartläggning inom min 
organisation 
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att identifiera nödvändiga utbildning- och utvecklingsinsatser samt att identifiera 

rekryteringsbehov. Nedan kan ni ta del av ett par av de personliga svar som lämnats i enkäten. 

 

”Förväntningen på organisationen förändras och för att möta nya behov behöver 

organisationen ställa om sin kompetens och möta kommande utmaningar. Då behöver 

organisationen förstå vilket gap som finns och genomföra aktiviteter för att minska/eliminera 

gapet. På lägre nivå behöver linjechefen veta vilket kompetensbehov han behöver för att 

kunna leverera teamets ansvar”  

(Man, chef, 50 + år) 

 

”Att varje individ kan komma till sin rätt genom att ha arbetsuppgifter som passar sina 

förmågor, gäller både kunskap och personliga egenskaper. Dessutom ett underlag för 

kompetensutveckling- vad behöver stärkas”  

(Kvinna, chef, 30–49 år) 

”Kompetensförsörjning är en strategiskt kritisk fråga för organisationen framgång och 

framtid. Om vi inte kan kartlägga kompetens vi har behov av kan vi inte skapa en långsiktig 

och rättvisande strategi och inte heller tydligt kommunicera med myndigheter och utbildare 

om våra behov i framtiden. Således försämras förutsättningen för att vi ska lyckas leverera 

välfärd till medborgarna” 

(Man, chef, 30–49 år) 

  

”För att bättre kunna ta tillvara, behålla, utveckla våra medarbetare samt att fylla på med 

resurser för morgondagens behov”  

(Kvinna, HR, 30–49 år) 

 

”Jag tror inte att personlighetstester ger tillräckligt mycket ”pang för pengarna” Viktigare 

och mer givande är närvarande ledarskap, kontinuerliga personliga avstämningar och årliga 

utvecklingssamtal”  

(Man, chef, 30–49 år) 

 Vid frågan om det är viktigt om resultatet av en kompetenskartläggning används till något 

efter att kompetenskartläggningen är genomförd svarade majoriteten (98,4 %) att det är 

viktigt och endast 1,6 % svarade att det inte är det. Vid den öppna följdfrågan om vad 

respondenterna tänker att en kompetenskartläggning ska resultera i valde 45 av 60 

respondenter (75 %) att ge ett personligt svar. Det var fem svar som stack ut i termer av hur 
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många respondenter som angett dessa. Dessa var att utveckla av både medarbetare och 

organisation, sätta rätt person på rätt plats, tillgodose framtida rekryteringsbehov, skapa en 

medvetenhet kring kompetensgap inom organisationen samt förbättra olika typer av 

organisatoriska resultat. 

  

”Att tydliggöra vilka kompetenser företaget kan utnyttja bättre och vilja som behöver 

kompletteras utefter verksamhetens behov”  

(Kvinna, chef, 50 + år) 

 

”Att personal har rätt kompetens när de utför sitt arbete, att motivera 

kompetensutveckling/alt fördjupad kompetens, att rekrytera personal som kompletterar 

gruppen”  

(Kvinna, chef, 50 + år) 

  

”Kartläggning av organisationens behov kopplat till individerna som befinner sig inom den. 

För att få rätt person på rätt plats. Gynnar både organisation och individen”  

(Kvinna, HR, 30–49 år) 

 

”En högre medvetenhet i organisationen och förhoppningsvis en bättre insikt i vilka personer 

som är mer eller mindre lämpade för olika arbetsuppgifter”  

(Kvinna, HR, 30–49 år) 

 

”Men jag tycker inte egentligen att detta är viktigt. Man måste utgå från individen hela tiden. 

Utveckling går fort, människor kommer och går i organisationer. Trenden är att allt fler vill 

bli egna företagare – giga, 2,2 miljoner vill byta jobb enligt Trygghetsrådet”  

(Kvinna, chef, 50+ år) 
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Utifrån respondenternas svar var de tre viktigaste användningsområdena för 

kompetenskartläggning (1) att synliggöra behov av kompetensutveckling, (2) sätta ”rätt 

person” på ”rätt plats” och (3) rekrytera rätt.  

Att vidare arbeta med teamwork, samarbete samt att öka konkurrenskraft genom att 

verifiera kompetens var enligt respondenterna mindre viktigt (se diagram 13). Utöver nämnda 

användningsområden kom det även andra förslag från respondenterna. Dessa var att möta 

framtida behov av kompetens, öka effektivitet och produktivitet samt att skapa en 

organisation som hela tiden utvecklas och har goda ekonomiska förutsättningar.  

 

Diagram 13. Jag anser att de tre viktigaste användningsområdena för kompetenskartläggning 

inom min organisation är... 
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Vid påståendet kring om det är viktigt att en kompetenskartläggning baseras på tillförlitlig 

forskning svarade 26,7 % fem (stämmer i hög grad), 45 % svarade fyra, 21,7 % svarade tre 

samt 6,7 % svarade två. Ingen av respondenterna svarade ett (stämmer inte alls) (se diagram 

14). 

 

Diagram 14. Det är viktigt att kompetenskartläggning baseras på tillförlitlig forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det kom till frågan om respondenternas organisationer är villiga att betala för en 

kompetenskartläggning svarade 20,3 % ett (stämmer inte alls) 28,8 % svarade två, 37,3 % 

svarade tre, 8,5 % svarade fyra samt 5,1 % svarade fem (stämmer i hög grad).  

Enkäten avslutades med att respondenterna fick möjligheten att bidra med ytterligare 

tankar och åsikter, vilket 16 respondenter valde att göra. Några av de tankar och åsikter som 

kom upp rörde ämnets relevans, kulturens påverkan, medarbetares behov av att känna sig 

värdefulla samt behovet av ett system och en rutin för frekventa kompetenskartläggningar. 

Nedan presenteras några utvalda exempel. 

  

”Kompetens är svårt att definiera men viktigt att kartlägga så att förväntningarna blir rätt 

ställda både av chef och medarbetare på vad och hur arbetsuppgifter ska genomföras. Mycket 

handlar om personers förmåga och vilja att utvecklas”  

(Kvinna, chef, 50+ år) 

  



 

40 
   

”Jag tycker inte riktigt att någon av definitionerna på första sidan stämmer överens med hur 

jag uppfattar och använder begreppet kompetens”  

(Kvinna, chef, 50+ år) 

 

” Vi skulle behöva ett system för kompetenskartläggning där våra medarbetare själva kan 

registrera sin kompetens. I en mindre kommun är det svårt att få resurserna att räcka till i det 

korta perspektivet. Om vi skulle satsa på att genomföra en gedigen kompetenskartläggning så 

skulle vi jobba mer proaktivt vilket skulle gynna hela organisationen och i slutändan våra 

medborgare. Vi skulle också därmed kunna jobba med mer långsiktiga insatser”  

(Kvinna, chef, 30–49 år) 

 

”Kompetens för mig är utförandet av den kunskap och färdighet som du tillägnat dig 

antingen i ett teoretiskt eller praktiskt lärande”  

(Kvinna, HR, 30–49 år) 

 

”Min uppfattning är att en bra kompetenskartläggning ger oss en uppfattning kring vilka 

områden som behöver förstärkas via ex vidareutbildning. Det ger också en god bild för att 

stämma av mot framtida behov så vi skapar en organisation som står starka inför kommande 

förändringar”  

(Man, chef, 50+ år) 
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Diskussion 

I detta arbete presenteras en integrerad syn på kompetens och kompetenskartläggning som 

inkluderar både företagsekonomi och positiv psykologi. Genom att sammanställa och 

presentera forskning på ett lättförståeligt och tillgängligt sätt kan organisationer 

förhoppningsvis nå en ökad förståelse kring kompetenskartläggning som utvecklingsstrategi. 

Ytterligare kan en ökad förståelse förhoppningsvis resultera i att kompetenskartläggningens 

vetenskapliga tillförlitlighet tas i beaktning innan organisationer tar beslut kring val av 

strategi för kompetenskartläggning.  

  Sammanfattningsvis ger denna undersökning starkt stöd åt att det idag finns ett behov 

inom organisationer att kartlägga kompetens (se diagram 12). Behovet av att kartlägga 

medarbetares kompetenser grundar sig främst i att synliggöra behov, sätta rätt person på rätt 

plats och rekrytera rätt inom organisationer (se diagram 13). Detta är något som kan 

tillgodoses genom den integrerade synen på kompetens där den ursprungliga strategin för 

kompetenskartläggning utvecklas och sammanvävs med styrkebaserat arbete och kartläggning 

av styrkor (Bibb, 2016; Mayo, 1949; SIS, 2016; Wallin, 2013) 

Ytterligare är kompetenskartläggning något som har genomförts inom de flesta 

organisationer, trots att majoriteten uppger att det inte genomförs frekvent (se diagram 11). 

Det verkar däremot finnas en paradox när det kommer till kompetenskartläggning inom 

organisationer. Trots att organisationer betraktar kompetens som något viktigt att kartlägga är 

de flesta inte villiga att betala för en sådan tjänst. Detta kan bero på att det finns specifika 

avdelningar inom organisationer som jobbar med kompetenskartläggning (t.ex. på större 

sjukhus). Om detta däremot inte är fallet kan genomförandet av en eventuell 

kompetenskartläggning bli problematiskt då det skulle kunna leda till bristande kvalitet.  

Att inkludera kartläggning av styrkor är även något som organisationer värdesätter, 

men det verkar vara ett behov som i dagsläget är omedvetet (för en jämförelse, se: diagram 6, 

7, 9 och 10). Detta ger starkt stöd åt den integrerade synen på kompetens och 

kompetenskartläggning som presenteras i detta arbete, nämligen att positiv psykologi och 

företagsekonomi bör integreras för att åstadkomma en mer heltäckande kartläggning av 

medarbetares kompetenser.  

I följande kapitel analyseras resultatet från enkätundersökningen tillsammans med den 

teoretiska grund som studien utgår ifrån. Kapitlet diskuterar undersökningens resultat under 

två rubriker: hur kan kompetens förklaras utifrån en integrering av två vetenskapliga 

discipliner och kompetenskartläggning inom organisationer. Under dessa rubriker besvaras 
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arbetets forskningsfrågor och inkluderar även ett kritiskt perspektiv på undersökningen, dess 

innehåll och arbetet i sin helhet. 

  

Hur kan kompetens förklaras utifrån en integrering av två vetenskapliga discipliner? 

Enkätundersökningens resultat ger stöd åt att kompetens är ett komplicerat begrepp vars 

komponenter kan variera beroende på situation, respondent och organisation (t.ex. Draganidis 

& Mentzas, 2006; Jubb & Robotham, 1997; Le Deist & Winterton, 2005; Sandberg, 2000). 

Resultaten indikerade också att vissa komponenter av kompetens generellt sett skattades 

högre än andra, vilket kan bidra med riktlinjer för framtida kartläggningar av kompetens (för 

en sammanfattning, se: diagram 6). Sammanfattningsvis ser organisationer störst värde i att 

kartlägga färdigheter, kunskap, styrkor och attityder. 

Värt att uppmärksamma är däremot att undersökningen av styrkor som en del av 

kompetens genomfördes genom att definiera styrkor som egenskaper. Detta för att inte skapa 

förvirring kring begrepp och anpassa enkäten efter respondenternas uppskattade kunskapsnivå 

(som ej testades). Beslutet att definiera styrkor som egenskaper togs baserat på definitionerna 

för styrkor som framhålls i modern forskning (t.ex. Linley, 2008; Wallin, 2013) Trots att 

respondenterna inte ordagrant svarade på frågor kring styrkor anser de att kartläggning av 

egenskaper och personlighetstester är bra att använda vid rekrytering, att den vetenskapliga 

tillförlitligheten är viktig samt att både kompetenser och egenskaper tillför ett värde för 

organisationer att kartlägga (se diagram 7, 9, 10 och 14). Förslagsvis skulle detta kunna 

indikera ett omedvetet behov där det som respondenterna faktiskt värdesätter och önskar att 

kartlägga förutom kompetenser är styrkor.  

Färdigheter var den komponent som skattades högst av respondenterna vilket går i 

linje med det vi kallar inlärd kompetens. Färdigheter definierades i enkäten som förmågan att 

tillämpa kunskap och tar även hänsyn till Sandbergs (2000) argument, nämligen att 

kompetens skapas och kommer till uttryck i ett sammanhang. Även kunskap, 

samarbetsförmåga och social förmåga skattades relativt högt av respondenterna. Detta 

bekräftades även när samarbetsförmåga och social förmåga definierades som egenskaper i en 

annan enkätfråga. Något som är intressant att nämna är att egenskaper som en komponent till 

kompetens skattades relativt lågt. Egenskaper ansågs inte vara en särskilt viktig komponent 

att inkludera i begreppet kompetens. Detta trots att de flesta organisationer såg ett värde i att 

kartlägga flertalet egenskaper vid en kompetenskartläggning, vilket visar på motsägelsefulla 

resultat (för jämförelse, se: diagram 6 och 7). Resultaten indikerade alltså att 
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personlighetsdrag inte betraktas som en självklar del av kompetens samtidigt som 

identifiering av styrkor betraktas som värdefullt för organisationer att kartlägga.  

Även utbildning skattades relativt lågt av respondenterna och ansågs heller inte utgöra 

en självklar del av begreppet kompetens. Detta stärker vårt tidigare argument, nämligen att 

utbildning och kompetens som inte kommer till uttryck i en arbetsrelaterad situation inte 

tillför ett värde för organisationer att kartlägga. Denna syn på kompetens skiljer sig från 

presenterade och tidigare framtagna modellerna för kompetens som lyfts fram i detta arbete 

(Lundmark, 1998; Spencer & Spencer, 2008).  

För att återkoppla till våra tidigare reflektioner kring den integrerade synen på 

kompetens kan inkluderandet av styrkor i definitionen av kompetens bidra till 

forskningsområdet. Detta då många forskare vill konkretisera begreppet kompetens och göra 

det greppbart och studerbart (t.ex. Draganidis & Mentzas, 2006; Lundmark, 1998; SIS, 2016; 

Sandberg & Targama, 2013). Flertalet forskare riktar även kritik mot att kompetens är för 

komplext för att kunna förklaras med enstaka komponenter (t.ex. Sandberg, 2000; Sanghi, 

2016; Teodorescu & Binder, 2004). Den vaga definitionen av begreppet kompetens bidrar till 

den problematik som uppstår, nämligen hur organisationer kan mäta något så komplext som 

både består av konkreta och abstrakta dimensioner? Vi ser att kompetens som begrepp där 

styrkor inkluderas skulle kunna bidra till lösningen på detta problem. Inte nödvändigtvis lösa 

hela problemet, men fylla en funktion genom att möjliggöra kartläggning av abstrakta 

komponenter och personlig kompetens. 

Ytterligare kan detta tillgodose organisationers omedvetna behov av att kartlägga 

styrkor som organisationer enligt denna undersökning indirekt ser ett värde i att kartlägga. De 

styrkor angavs som mest värdefulla att kartlägga var ledarskap, samarbete, lärande, kritiskt 

tänkande och social förmåga. Å andra sidan fanns det även styrkor som inte ansågs lika 

värdefulla att kartlägga. Dessa var kärlek, uppskattning av skönhet, andlighet och hopp. Detta 

skulle kunna reflektera den svenska organisationskulturen men är inget vi kan dra vidare 

slutsatser om i dagsläget (för en övergripande bild av detta se diagram 7). Att styrkor kan 

värderas olika högt är däremot något som stöds av forskning kring kulturell variation och 

tillämpbarhet (McGrath, 2015). En ytterligare aspekt som är relevant att diskutera i 

förhållande till resultatet var att det styrketest som låg till grund för utformningen av enkäten 

var VIA-IS-testet (Peterson & Seligman, 2004). Detta test är ursprungligen inte anpassad för 

organisationer, vilket har kritiserats av flertalet forskare då metoder inom positiv psykologi 

inte nödvändigtvis är lämpliga för en organisatorisk kontext (t.ex. Bibb, 2016; Dubreuil et al., 

2014; Luthans & Youssef, 2007; Robertson, 2018).  
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Robertson (2018) kritiserar detta då metoder inom positiv psykologi ofta är anpassat 

efter arbete på individnivå. Detta skulle kunna spegla resultatet av de värderade egenskaperna. 

Egenskaperna som definierats och värdesätts som viktiga i undersökningen kanske inte 

speglar de egenskaper som respondenterna värdesätter utanför den organisatoriska kontexten. 

Detta bör tas i beaktning vid kartläggning av styrkor genom VIA-IS-testet och sammanhanget 

blir återigen en viktig faktor att ta hänsyn till. Det hade därför varit intressant att genomföra 

en liknande undersökning med styrketestet Cliftons StrengthsFinder som är anpassat efter ett 

organisatoriskt sammanhang (Rath, 2007). Anledningen till att denna enkät trots denna 

vetskap baserades på VIA-IS-testet var att testet är gratis och lättillgängligt för alla 

organisationer att använda. Men ytterligare argument att finansialisering idag är som en stark 

organisatorisk drivkraft (Davis, 2009) togs därför detta beslut.  

Wallin (2013) lyfter däremot styrkebaserat arbete i grupp och organisatoriska 

sammanhang och sammanställer medarbetares styrkor i en tabell utifrån två axlar. Den ena 

axeln motsvarar medarbetare och den andra topp-styrkor. Tabellen kan sedan fyllas i genom 

att låta siffror motsvara på vilken plats medarbetaren har sina topp-styrkor. Detta kan även 

anpassas till avdelningar eller hela organisationer. Detta möjliggör en övergripande 

kartläggning av medarbetares styrkor på grupp- och organisationsnivå och skulle kunna vara 

ett motargument till Robertsons (2018) argument angående att positiv psykologi inte skulle 

vara anpassningsbart till ett organisatoriskt sammanhang.  

 

Kompetenskartläggning inom organisationer 

Baserat på genomförd undersökning verkar det som att kompetenskartläggning är något som 

majoriteten av dagens organisationer genomför (för en sammanfattning, se: diagram 11). 

Strategin för kompetenskartläggning stödjer den sammanställda bild som erhållits i detta 

arbete, nämligen att tillvägagångssätten för kompetenskartläggning inom dagens 

organisationer är otydliga och varierande (SIS, 2016). Svaren på frågan hur 

kompetenskartläggning genomförs i organisationen? innefattade högst generella svar på hur 

kompetenskartläggning genomförs. Dessa var till exempel genom medarbetarsamtal, 

utbildningar, workshops, bemanningsföretag, rekrytering, användandet av färdiga mallar och 

genom att ledningen på egen hand kartlägger medarbetares kompetenser. Inga specifika tester 

eller modeller lyfts fram. Detta betyder inte att studerade organisationers 

kartläggningsstrategier inte är kvalitativa eller ”bra” för organisationen att använda, men 

medvetenheten om vilken typ av kartläggning och varför verkar inte finnas. Detta hade kunnat 

minimera risken för den problematik kring pseudovetenskap som tidigare lyfts av Grant 
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(2005). Om en kartläggning sker som inte baseras på vetenskapliga belägg finns det en risk att 

en kompetenskartläggning istället för att resultera i utveckling och förbättringar av 

organisationer, resulterar i slutsatser och resultat som saknar tillförlitlighet. Om detta dras ett 

steg längre skulle det även kunna orsaka skada för en organisation då det kan lägga grunden 

för uppfattningar och felaktiga beslut.  

 Denna problematik verkar däremot vara något som många respondenter är medvetna 

om eftersom de flesta svarar att det är viktigt att kompetenskartläggning baseras på tillförlitlig 

forskning (se diagram 14). Ytterligare skulle detta kunna betona en etisk problematik med 

dagens organisationer. De brister i att ta ansvar för att informera medarbetare och säkerställa 

att medarbetare är medvetna om kartläggningens kvalifikationer och resultatens tillämpbarhet. 

Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom den som är ansvarig för beslut kring 

kompetenskartläggning påverkar enskilda medarbetare, grupper och organisationen och bör 

därför ta sitt ansvar samt vara uppmärksam på begränsningar som påverkar vilka slutsatser 

som kan dras samt informera om dessa. 

 Utifrån föreliggande undersökning är de även viktigt för medarbetare att resultatet av 

en kompetenskartläggning används till något efter att kompetenskarläggningen är genomförd, 

vilket även betonas av McEwan et al. (2017). En kompetenskartläggning som ska resultera i 

något utöver en nulägesanalys kräver att resultatet används på ett genomtänkt sätt samt att det 

finns en insikt i att kompetens i ett gruppsammanhang skiljer sig från kompetens i ett 

individbaserat sammanhang. Framgång i ett gruppsammanhang, vilket ofta är fallet i 

organisationer, skapas när medarbetare lyckas förmedla och gemensamt nyttja den 

gemensamma kompetensen på ett effektivt sätt (McEwan et al., 2017). Kompetens bör då 

betraktas utifrån sammanhanget (Sandberg, 2000) med en utökad aspekt, nämligen att detta 

sammanhang i förväg kan formas till medarbetares fördel. Detta genom att identifiera 

färdigheter, kunskap och styrkor och istället för att utgå ifrån att ett sammanhang finns, säga 

att ett sammanhang kan skapas. Organisationen kan då sätta rätt medarbetare på rätt plats, 

forma arbetsroller och situationer och i större utsträckning tillgodose sig medarbetarnas 

kompetens (Bibb, 2016). Däremot lyfter Lundmark (1998) en relevant poäng, nämligen att 

detta förhållningssätt kräver engagemang samt att ledningen eller annan ansvarig är väl insatt 

i organisationskulturen och organisationens behov.  

 I relation till arbetets forskningsfrågor verkar det som att den integrerade synen på 

kompetens och kompetenskartläggning som framhållits i detta arbete kan vara fördelaktig för 

organisationer att anta. Inlärd och personlig kompetens kan användas för att försöka förklara 

begreppet kompetens och därav konkretisera begreppet som ofta uppfattas otydligt och 
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förvirrande (Jubb & Robotham, 1997; Le Deist & Winterton, 2005). Ytterligare kan dessa två 

typer av kompetens även lägga grunden för ett möjligt tillvägagångssätt för att kartlägga 

kompetens inom organisationer som kan anpassas efter resultaten från denna 

enkätundersökning. Dessa resultat grundar sig i organisationers syn på kompetens, upplevda 

behov och värderingar (se diagram 6, 7, 9, 10, 12 samt svaren på den öppna frågan 

anledningen till att jag anser att det finns/inte finns ett behov är...).  

Det finns däremot en problematik med att innefatta personliga kompetenser i den 

integrerade synen på kompetens. Begreppet personlig kompetens definierar även 

kompetensblommans tredje delkompetens av Lundmark (1998). Skillnaden mellan 

Lundmarks (1998) definition och vår presenterade definition är att vi föreslår att personlig 

kompetens innefattar fler egenskaper än vad Lundmark (1998) presenterar. Förutom etik, 

värderingar, ansvar, förhållningssätt och kreativitet inkluderar vi även andra egenskaper och 

styrkor. Användning av VIA-IS-testet kan till exempel resultera i identifiering av styrkorna: 

optimism, uthållighet, vänlighet, entusiasm, ledarskap, nyfikenhet, humor och kritiskt 

tänkande (Peterson & Seligman, 2004). Att istället använda Cliftons StrengthsFinder kan 

resultera i identifiering av styrkorna: uthållighet, att få saker och ting gjorda snabbt, att noga 

tänka igenom saker eller att uppskatta diskussioner (Rath, 2007). Detta är betydligt mer 

övergripande än Lundmarks (1998) perspektiv på personlig kompetens, vilket läsaren bör vara 

medveten om. 

När det kommer till hur en kompetenskartläggning kan genomföras skulle en 

verksamhetsnära kompetenskartläggning kunna ske på följande sätt. Ett styrketest används för 

att mäta personlig kompetens. Antingen genom VIA-IS-testet (Peterson & Seligman, 2004) 

som är gratis, eller genom Cliftons StrengthsFinder (Rath, 2007) som kostar att använda men 

definierar styrkor som är anpassade efter ett organisatoriskt sammanhang. Vi föreslår att 

denna valmöjlighet kan lämnas öppen för varje enskild organisation att ta ställning till. Detta 

med hänsyn till att organisationer verkar under olika omständigheter och drivkrafter där 

ekonomiska förutsättningar och syfte kan variera. Testerna kan göras individuellt eller i grupp 

för att sedan sammanställas.  

Förslagsvis skulle inlärd kompetens istället kunna kartläggas med hjälp av ett 

släktskapsdiagram i kombination med en gruppövning. Ett släktskapsdiagram kan användas 

för att visualisera och sammanställa olika åsikter, idéer och talanger kring olika rubriker och 

teman (Bergman & Klefsjö, 2012). Inlärda kompetenser skulle därför kunna struktureras och 

kartläggas med hjälp av detta verktyg. Detta under förutsättningar att medarbetare i grupp 

resonerar fram sina inlärda kompetenser under givna komponenter av kompetens. Det skulle, 



 

47 
   

förutom en ökad delaktighet och en förbättrad gruppsammanhållning (Bergman & Klefsjö, 

2012), även kunna resultera i andra positiva effekter för medarbetare. Till exempel ett 

förbättrat självförtroende, en förbättrad självkänsla (SIS, 2016), förbättrade prestationer samt 

ett ökat välmående. Detta genom att medarbetares kompetenser uppmärksammas (Mayo, 

1949).  

Kartläggningen av inlärda kompetenser skulle kunna ske på följande sätt. 

Medarbetarna resonerar fram gruppens inlärda kompetens med hjälp av en coachande ledare. 

Detta genom att använda en whiteboardtavla med strukturerade kolumner för de komponenter 

som önskas kartläggas och whiteboardpennor. Baserat på denna undersökning önskar 

organisationer främst kartlägga följande komponenter av inlärd kompetens: färdigheter, 

kunskap och attityder. Detta kan utläsas från diagram 6 (se sida 31). Färdigheter, kunskap och 

attityder skulle därav kunna utgöra tre strukturerade kolumner och vara de komponenter som 

medarbetarna tillbeds att resonerar kring. När kompetenser är identifierade och skrivna på 

tavlan kan kartläggningen behöva bearbetas ytterligare då framtagna kompetenser kan behöva 

modifieras eller omorganiseras. Detta är något som medarbetare kan göra som en del av 

gruppövningen, alternativt att ledaren ansvarar för att sammanställa den slutgiltiga 

kartläggningen för att sedan återkoppla resultatet till medarbetarna (för en mer utförlig 

förklaring, se: Bergman & Klefsjö, 2012). En liknande sammanställning som görs av Wallin 

(2013) i termer av styrkor och personlig kompetens, kan användas för att sammanställa inlärd 

kompetens. Antingen genom att presentera gruppens samlade kompetens eller varje enskild 

medarbetares kompetens i tabeller.  

Den övergripande kompetenskartläggningen består sedan av att sammanställa inlärd 

och personlig kompetens som möjligtvis skulle kunna genomföras via en utökad tabell som 

innefattar en sammanslagning av både inlärd och personlig kompetens.  

Något som är viktigt att lyfta fram i termer av kritik mot kartläggningen av inlärd 

kompetens är däremot att dessa komponenter är identifierade baserat på en undersökning av 

60 respondenter. Det kan alltså tänka sig vara så att organisationer vill definiera inlärd 

kompetens med andra komponenter, vilket vi har en öppen inställning till. Vi som författare 

uppmuntrar att varje kompetenskartläggning ska anpassas efter enskild organisation och det är 

därför viktigt att först analysera organisationskulturen och respektive organisation för att 

sedan identifiera lämpliga komponenter och kartlägga dem. Baserat på denna undersökning 

var däremot färdigheter, kunskap och attityder de komponenter som utöver styrkor ansågs 

mest önskvärda att kartlägga, vilket kan användas som riktlinjer vid genomförandet av 

kompetenskartläggning inom organisationer (för en sammanfattning, se: diagram 6).  
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Som tidigare nämnt stämmer SCBs statistik för chefer och HR-personal väl överens 

med undersökningens statistik. Andelen kvinnor på chefspositioner var 51,6% och män 

48,4%, vilket går i linje med SCBs statistik då den generella andelen män och kvinnor inom 

chefsyrket överlag är cirka 50%. Andelen kvinnor som istället arbetade specifikt inom HR var 

80% och andelen män 20%, vilket även detta liknar SCB då HR som yrke är 

kvinnodominerat. I denna undersökning låg åldersspannet för chefer respektive HR-personal 

mellan 18–50+ år, vilket delvis går i linje med SCBs åldersspann på 16-64 år. Detta eftersom 

43% av respondenterna angav ålder 50+ där den exakta åldern inte kan kontrolleras. Däremot 

går de flesta i pension mellan åldrarna 60–70 vilket kan ge stöd åt att åldersspannet 16–64 år 

bör vara relevant även för undersökningens urval.  

Med detta i åtanke vågar vi generalisera undersökningens resultat till andra 

organisationer och lita på de trender som framkommit i denna undersökning. Detta ger vidare 

stöd åt vår undersökning och stärker undersökningens resultat och slutsatser.  

En fördjupad diskussion kring problematiken kring att kombinera två discipliner och 

utföra en kompetenskartläggning utifrån vårt koncept kommer härnäst att presenteras. Att 

kombinera två discipliner kan, som tidigare nämnt, vara problematiskt. Robertson (2018) 

lyfter att nya kontexter negativt kan påverka den vetenskapliga nivån och validiteten av ett 

resultat, vilket i relation till kompetenskartläggning och vårt föreslagna tillvägagångssätt för 

att mäta kompetens kan bli problematiskt. Vi föreslår även att inlärd kompetens kan mätas 

genom en ledarledd gruppövning, vilket antagligen kommer innefatta att resultatet inte blir 

fullt reliabelt då resultatet inte kommer bli exakt detsamma när kartläggningen upprepas. 

Detta är enligt (SIS, 2016) ett krav för kompetenskartläggning. Vi argumenterar ytterligare för 

att kompetenskartläggning utifrån vårt koncept kan medföra andra fördelar. Detta eftersom att 

en kompetenskartläggning bör anpassas efter enskild organisation (Lundmark, 1998). Utifrån 

vårt koncept involveras medarbetare i kompetenskartläggning, vilket kan resultera i positiva 

effekter för medarbetare och organisation sås om ökat självförtroende hos medarbetare (SIS, 

2016) och ett ökat välmående på arbetsplatser (Mayo, 1949).    

Att anta ett etiskt och samhälleligt perspektiv på detta kan innefatta kritik mot att vi 

har valt att skapa ett eget koncept av begreppet kompetens. Detta är problematiskt därför att vi 

till stor del värderar och tolkar befintlig forskning inom respektive disciplin för att skapa 

något ”nytt”. Det är därför av stor vikt att vi betonar och lyfter detta. Vi vill ytterligare 

uppmärksamma läsaren på att detta är ett förslag på ett möjligt tillvägagångssätt för att mäta 

och kartlägga kompetens, som utifrån vår kunskap ännu inte har genomförts i organisationer. 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat argumenterar vi för att detta kan vara ett 



 

49 
   

koncept som kan skapa värde för organisationer och som även skulle tillåta forskningsfältet 

att utvecklas. Detta då vetenskapligt validerade tester inom positiv psykologi kan 

implementeras i kompetenskartläggning för att komplettera befintlig kunskap, stärka 

validiteten och vara högst aktuellt i dagens samtid då fokus inom rekrytering, enligt Bibb 

(2016), ofta ligger på personlig lämplighet. Att integrera företagsekonomi och positiv 

psykologi i synen på kompetens och kompetenskartläggningar anser vi därför är högst 

relevant då fokus riktas på medarbetare och deras samlade kompetens vilket innefattar både 

inlärd och personlig kompetens. I rekryteringsprocesser kan däremot inlärd kompetens till en 

början prioriteras för att lyckas tillsätta rätt kompetens i form av rätt kunskap. Detta kan sedan 

följas av att belysa personliga kompetenser för att medarbetaren ska kunna trivas, utvecklas 

och bidra till ständiga förbättringar och organisatorisk framgång. 

Med hänsyn till ovanstående kritik och problematik uppmuntrar både vi som författare 

till detta arbete tillsammans med andra forskare inom området (Bibb, 2016; Dubreuil et al., 

2014; Luthans & Youssef, 2007) vidare studier som kombinerar positiv psykologi och 

företagsekonomi för att söka ytterligare förståelse för kompetens som begrepp. Detta för att 

integrera forskning mellan disciplinerna och skapa förutsättningar för organisationer att 

genomföra kvalitativa kompetenskartläggningar som baseras på tillförlitlig forskning och 

gynnar både medarbetare och organisation.  

 

 

Slutsats 

Syftet med detta arbete var att utveckla ett eget koncept av begreppet kompetens för att 

diskutera kompetenskartläggning utifrån en integrerad syn som inkluderar både 

företagsekonomi och positiv psykologi. Detta för att bidra med uppdaterad, aktuell och 

tillförlitlig forskning kring hur kompetenskartläggning kan genomföras inom dagens 

organisationer. Sammanfattningsvis visar resultaten att färdigheter, kunskap, styrkor och 

attityder var de komponenter som skattades högst, vilket kan bidra till riktlinjer för framtida 

kartläggningar av medarbetares kompetens inom organisationer. Den integrerade syn på 

kompetens och kompetenskartläggning som framhållits i detta arbete kan vara fördelaktig för 

organisationer att anta. Inlärd och personlig kompetens kan användas vid förklarandet av 

begreppet kompetens och därmed konkretisera begreppet som ofta uppfattas otydligt, 

förvirrande och abstrakt.  
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Vi föreslår att kompetenskartläggning bör användas och tillämpas praktiskt i 

organisationer genom att kombinera två tillvägagångssätt för att mäta dessa komponenter och 

kompetens i sin helhet. Detta genom ett webbaserat styrketest och ett släktskapsdiagram som 

kombineras med en ledarledd gruppövning. Detta koncept anser vi har potential att skapa 

värde för medarbetare och organisationer, men bör i dagsläget användas i ett utforskande syfte 

för att undersöka och testa detta koncept vidare.  
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Bilaga 5 

Reflektioner kring examensarbetet

 

 

Bilaga 5 
Individuell reflektion Victoria Jaconelli 
 

Jag upplever att arbetet med uppsatsen varit lärorik, stundtals intensivt och framför allt 

spännande. Detta då jag har fått möjlighet att lära mig mer om det företagsekonomiska fältet 

samt möjlighet att kombinera detta med mina tidigare kunskaper inom positiv psykologi.  

Utifrån min kandidatexamen och numera snart även min magister har jag lärt mig mycket som 

jag kan använda mig av i arbetslivet. 

 

Jag hade från början tänkt att skriva mitt examensarbete själv men efter att ha pratat med 

Martina och hennes idé kring kompetenskartläggning såg jag en möjlighet att skriva 

tillsammans med henne. Efter besök hos två företag som ville ha hjälp med 

kompetenskartläggning kom vi fram till att vi i detta examensarbete inte hade möjlighet att 

hjälpa dem, då en uppsats på magisternivå inte är eller ska vara en konsultrapport. Utifrån 

detta togs beslutet att utföra en kvantitativ studie som riktade sig till personer med utvalda 

yrkesroller. Utöver att skriva en uppsats kring kompetens och kompetenskartläggning ville jag 

använda mig av mina kunskaper inom positiv psykologi och styrkebaserat arbete vilket 

resulterade i en integrerad syn på kompetens och kompetenskartläggning genom att 

kombinera företagsekonomi och psykologi. Kurserna fördjupning i ledarskap och 

verksamhetsutveckling och vetenskapliga metoder, gav oss tid och möjlighet att samla in 

relevant tidigare forskning inom de två disciplinerna som vi valt att använda oss av.  

Genom att kommunicera och samarbeta i uppsatsens alla delar har vi tillsammans skrivit en 

uppsats som vi är stolta över. Processen har inte alltid varit självklar eller utan hinder men vi 

har alltid rört oss i rätt riktning. Det största hindret i arbetet med uppsatsen var att bli 

tilldelade en ny handledare vilket försenade arbetet med uppsatsen. Efter diskussioner och 

önskemål med ansvariga fick vi återgå till vår ursprungliga handledare. Ett samarbete som jag 

upplever har fungerat bra. Han har från dag ett varit engagerad i vårt arbete och gett oss allt 

stöd som vi behövt under tiden. 

Kompetens, kompetenskartläggning och positiv psykologi är alla aktuella ämnen som många 

är intresserade av. Efter att ha inlett uppsatsen med en gedigen litteraturstudie var det 

spännande att följa enkätundersökningens resultat och koppla det till vad tidigare forskning 

inom de olika disciplinerna kommit fram till samt att skapa ett eget koncept av kompetens 

utifrån detta. Uppsatsens resultat är enligt oss intressant att ta del av, inte bara av likasinnade 

inom akademin utan även övriga aktiva på arbetsmarknaden. Detta då den tar upp aktuella 

ämnen, bidrar till forskningen samt ger förslag på verktyg som kan användas i eventuella 

kommande kartläggningar.  
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Reflektioner kring examensarbetet  

 

 

Bilaga 5 
Individuell reflektion Martina Lundström 
 
Jag upplever att arbetet med uppsatsen varit spännande, intensivt och lärorikt, då jag har fått 

möjlighet att sätta mig in i flertalet intressanta ämnen och discipliner. Framförallt har jag fått 

lära mig mycket om positiv psykologi av Victoria och samtidigt byggt på mina tidigare 

kunskaper inom företagsekonomi, denna gång med en annan infallsvinkel. Detta då POL-

programmets huvudområde 2009–2012 var socialpsykologi då jag läste min kandidat på 

Högskolan i Skövde. Utifrån min kandidat och numera snart även min magister upplever jag 

att jag har lärt mig mycket, som jag kommer att ta med mig och applicera i mitt nuvarande 

arbete och ta med mig till kommande arbetsplatser.  

 

Samarbetet mellan Victoria och mig var inte till en början en självklarhet, utan startade med 

en idé som jag hade kring kompetenskartläggning efter besök på exjobbsexpon. Där träffade 

jag flertalet företag som efterfrågade hjälp med kompetenskartläggning inom sina respektive 

organisationer. Victoria tyckte att denna typ av examensarbete verkade intressant och frågade 

om vi skulle skriva tillsammans. Vi var i kontakt med två företag som var intresserade av 

kompetenskartläggning men insåg att vårt arbete skulle bli svårt att utföra ett specifikt företag 

och valde därför att göra en kvantitativ studie som baserades på yrkesroller och deras arbete 

med kompetens och kompetenskartläggning. Utöver detta ville Victoria använda sig av sina 

kunskaper inom positiv psykologi och styrkebaserat arbete. Utifrån detta valde vi att skriva ett 

examensarbete som handlar om en integrerad syn på kompetens och kompetenskartläggning 

genom att kombinerade två vetenskapliga discipliner, företagsekonomi och positiv psykologi. 

 

De förberedande kurserna, fördjupning i ledarskap och verksamhetsutveckling samt 

vetenskapliga metoder, gav oss tid och möjlighet att samla in relevant tidigare forskning inom 

de två disciplinerna som vi valt att använda oss av. Detta för att bygga upp en informationsrik 

grund för uppsatsen att vila och bygga vidare på. När vi påbörjade arbetet med 

examensarbetet var inte metoden bestämd utan genom att väga för och nackdelalar med 

kvalitativ och kvantitativ metod föll valet på en kvantitativ. Detta då vi ansåg att det skulle 

gynna arbetet bäst och även en förhoppning om ett spännande resultat.  

 

Processen har inte alltid varit rak och självklar men genom kommunikation och bra samarbete 

anser jag att vi tillsammans har skapat en uppsats som vi är stolta över. Arbetet med 

uppsatsen har stött på hinder, det största var att bli tilldelade en ny handledare vilket 

försenade arbetet med uppsatsen. Efter önskemål och diskussioner med ansvariga fick vi 
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Reflektioner kring examensarbetet  

 

Bilaga 5 
Individuell reflektion Martina Lundström 
 
fungerat bra och han har gett oss all den stöttning som vi behövt under uppsatsarbetet. En 
handledare som är väl insatt i den typ av undersökning och metod som vi valt samt ”peppat” 
oss framåt med sin optimism och entusiasm. 
 
Kompetens, kompetenskartläggning och positiv psykologi är alla aktuella ämnen som många 
är intresserade av. Det fanns många inom våra respektive nätverk som var villiga att hjälpa 
oss i vår undersökning. Detta genom att besvara vår enkät samt även be andra att besvara den. 
Efter att ha inlett uppsatsen med en gedigen litteraturstudie var det spännande att följa 
enkätundersökningens resultat och koppla det till vad tidigare forskning inom de olika 
disciplinerna kommit fram till. Att arbeta fram ett eget koncept var inte vad vi tänkt från start 
men insåg under arbetets gång att det var det som vi faktiskt gjorde. Uppsatsens resultat är 
enligt oss intressant att ta del av, inte bara av likasinnade inom akademin utan även övriga 
aktiva på arbetsmarknaden. Detta då den tar upp aktuella ämnen, bidrar till forskningen samt 
ger förslag på verktyg som kan användas i eventuella kommande kartläggningar. Genom detta 
arbete har vi även fått chansen att använda våra nätverk. Detta är positivt i den bemärkelse att 
vi återigen blir tillgängliga på arbetsmarknaden, denna gång med en magisterexamen. 
 

 


