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Uppsatsens syfte var att undersöka hur chefer och medarbetare i den offentliga vården ser på 

kompetensutveckling och lärandeprocesser och hur de arbetar med kompetensutveckling. I en 

kvalitativ studie intervjuades två chefer och två medarbetare på en större vårdinrättning. Den 

teoretiska ramen var Ellströms beskrivning av lärande som reproduktivt och utvecklingsinriktat. 

Resultatet visade att informanterna gav en positiv bild av hur de ser på kompetensutveckling 

och att de aktivt arbetar med kompetensutveckling i den dagliga verksamheten. Både cheferna 

och medarbetarna beskrev att möjligheten till kompetensutveckling är god och att de själva har 

delaktighet i sin kompetensutveckling och i vilken utsträckning de vill ta del av densamma. 

Vårdinrättningen kombinerar ett reproduktivt förhållningssätt med ett lärande som är mer 

utvecklingsinriktat. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Stora ekonomiska, kulturella och sociala förändringar har påverkat arbetsmarknaden de senaste 

årtiondena. Detta har bidragit till att individens enskilda lärande har fått en avgörande roll vad 

gäller karriärutveckling men också för organisatorisk framgång (Manuti, Pastore, Scardigno, 

Giancaspro & Morciano, 2015). I det moderna och globaliserade samhället ställs allt högre krav 

på organisationer att följa med i den snabba utvecklingen som sker konstant. I en föränderlig 

värld gäller det för företag och organisationer att hålla sig uppdaterade inom sitt fält för att ha 

konkurrenskraft. Utbildning och kompetensutveckling är en avgörande faktor till utveckling, 

produktivitet och innovationsförmåga (Ellström & Kock, 2008). 

Branschorganisationen Unionen framhåller att dagens tekniksamhälle präglas av 

kunskapsintensiva branscher som i sin tur ställer krav på organisationer och medarbetare att 

följa med i utvecklingen (Unionen, 2009). För att en organisation ska kunna leva upp till god 

kvalité och konkurrenskraft krävs att kompetens tas till vara och utvecklas. Det gäller både 

inom privat och offentlig sektor. Vården är inget undantag då ny teknik och medicin ständigt 

kommer, vilket gör att organisationen måste se till att följa med i utvecklingen för att ge en 

tillfredsställande vård för samhällets medborgare (Brekelmans, Poell & Wijk, 2013). Det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad professionellt för att kunna säkerställa hög vårdkvalité. 

Kompetensutveckling är avgörande för att leverera säker och effektiv vård. 

Manuti et al. (2015) beskriver att allt fler organisationer och företag har fått upp ögonen för att 

ta till vara på deras humankapital, det vill säga personalens enskilda kunskap och kompetens. 

Kompetensutveckling gynnar både arbetsgivare och arbetstagare, eftersom en arbetsgivare 

genom att kompetensutveckla personalen får större konkurrenskraft och kompetent personal. 

Även den enskilde individen får en stärkt förmåga och kompetens som ökar individens enskilda 

konkurrenskraft på en allt mer krävande arbetsmarknad. Kompetensutveckling kan ske på flera 

olika sätt. Den kan vara formell i form av utbildningar och kurser som personalen får genomgå 

eller genom det dagliga arbetet och i meningsutbytet med kollegor och klienter.  

Ellström och Kock (2008) framhåller att kompetensutveckling och lärande i organisationer har 

blivit en allt större fråga som tar allt mer plats. Det är viktigt för organisationer att bidra till de 

anställdas professionella utveckling. För att en organisation ska förändras och lära behöver 

människor som utgör organisationen förändras. Förändringsarbetet börjar och initieras oftast av 

organisationens ledning där det gäller att få med sig personalen genom att visa på att 

förändringen är värd mödan. Den här uppsatsen behandlar kompetensutveckling och hur dessa 

lärandeprocesser ser ut inom vården. Genom att intervjua både medarbetare och chefer söker 

jag förståelse för och insikt i hur de ser på och uppfattar området kompetensutveckling och hur 

de arbetar med kompetensutveckling.  
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1.1 Problemområde 

Vården är en viktig del av samhället där personalens kompetens och yrkesskicklighet är 

avgörande för patientens välmående. I ett verksamhetsområde där utvecklingen går fort gäller 

det för verksam personal att hålla sig á jour med rådande kunskap och forskning. Det ställer 

krav på att organisationen har ett fungerande arbetssätt vad gäller kompetensutvecklingen för 

vårdgivande personal. Inom vården i dag kan det vara problematiskt att ge och få tillfällen till 

god kompetensutveckling, eftersom det råder brist på flera personalkategorier. Det är viktigt att 

cheferna trots denna ansträngda situation skapar förutsättningar för och ger möjligheter till 

kompetensutveckling.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur chefer och medarbetare i den offentliga vården ser på 

kompetensutveckling och hur de arbetar med kompetensutveckling. Genom att intervjua chefer 

och medarbetare på en avdelning på ett sjukhus i en mellanstor svensk stad kan jag ge exempel 

på attityder som finns till kompetensutveckling och hur arbetet med kompetensutvecklingen 

kan se ut i dag. Hur klarar en vårdavdelning kraven på att ständigt följa med i utvecklingen i en 

kunskapsintensiv bransch? 

Frågeställningarna är: 

i. Hur ser chefer och medarbetare i den offentliga vården på kompetensutveckling? 

ii. Hur arbetar chefer och medarbetare i den offentliga vården med kompetensutveckling? 

iii. Vilka hinder och möjligheter finns för att skapa förutsättningar för 

kompetensutveckling? 

2 Bakgrund och tidigare forskning  

Robotham och Jubb (1996) menar att begreppet kompetens saknar en entydig och precis 

definition. Detta leder till att begreppet kompetens kan få flera innebörder och de framhåller att 

begreppet är diffust. Det framgår av tidigare forskning att begreppet kompetens är 

flerdimensionellt. Ellström och Kock (2008) definierar kompetens som individens kapacitet att 

framgångsrikt hantera en given situation och kunna slutföra en uppgift eller ett arbete. Vid en 

fördjupning av definitionen kan kompetens enligt Ellström och Kock delas in i flera 

beståndsdelar. De olika delarna rör motorik och fingerfärdighet, kognitiva och intellektuella 

faktorer och affektiva faktorer där attityder, värderingar och motivation ingår. En del av 

kompetens är även personlighetsdrag som självförtroende och sociala färdigheter, där 

kommunikation och samarbete ingår. Andersson (2014) talar om kompetens som 

handlingsförmåga i en viss uppgift och kontext. Kompetens ses som kunskap som kan omsättas 

till handling i en given kontext. Även Prins et al (2008) belyser vikten av kontext när det gäller 

kompetens. En individ kan vara utmärkt kompetent i en given situation, men kompetensen 

minskar vid en förändring i miljö eller kontext. Författarna exemplifierar detta genom att 
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jämföra en lärare som är högst kompetent i att undervisa en klass i en småstad, medan 

kompetensen kan förändras vid en förflyttning till en storstad.  

Andersson (2014) gör skillnad mellan reell och formell kompetens där en reell kompetens kan 

tillämpas direkt i en handling, medan en formell kompetens är dokumenterad på något sätt som 

bär på en legitimitet från utgivaren av intyget. Utgivaren av intyget är exempelvis en myndighet 

eller någon form av institution som har utformat detta och intygar att individen inhämtat en viss 

formell kompetens. 

Enligt Ellström (2010) är kompetensutveckling ”en sammanfattande beteckning för de olika 

åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets interna 

arbetsmarknad (hos enskilda anställda, grupper av anställda eller hela personalgruppen)” 

(Ellström, a.a., s 32). Kock (2010) talar om kompetensutveckling som läraktivitet där individen 

på något sätt lär sig och får ökad kompetens, både direkt och indirekt. Exempel på dessa 

aktiviteter kan vara att individen är fackligt aktiv eller ingår i en arbetsrotation. Det finns olika 

anledningar till varför organisationer väljer att satsa på kompetensutveckling. Ellström och 

Kock (1993) och Ellström (2010) listar fyra olika perspektiv på varför en organisation väljer att 

satsa på kompetensutveckling. Organisationer kan välja en teknisk-rationell strategi där 

tyngdpunkten ligger just i rationalitet och där organisationen svarar för en förändring i 

omvärlden som ställer nya krav på kompetensutveckling. Följden av tekniksamhället gör att 

personalen behöver utbildas på grund av högre kompetenskrav. Besluten är rationellt 

kalkylerade i relation till vad utbildningen kostar och i förhållande till vad utbildningen kommer 

att ge för avkastning i form av högre lönsamhet och produktivitet (a.a.). Här ses lärandet som 

ett passivt skeende där fokus ligger på reproduktion av uppgifters lösningar.  

Konflikt-kontroll perspektivet har sin grund i att det finns motsättningar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare inom organisationen (Ellström, 2010). Organisationen liknas vid ett politiskt 

maktspel där just makt och förhandlingar är väsentliga aspekter. Ledningen ses här som en 

kontrollerande instans som hävdar egna intressen att styra organisationen dit ledningen vill. På 

ett implicit sätt kan även kompetensutveckling påverkas. 

I det institutionella perspektivet visar organisationen en flexibilitet i relation till sin omgivning 

och omvärld, där attribut som förknippas med effektiva och bra organisationer styr hur 

organisationen väljer att kompetensutveckla (Ellström, 2010). Kompetensutvecklingen blir som 

en symbol som ska företräda de attribut som organisationen önskas att förknippas med. Detta 

görs för att förstärka organisationens legitimitet både till sin omgivning men även internt inom 

organisationen. 

I det humanistiska perspektivet, även kallat HR-perspektivet (Human Resource), ligger fokus i 

en psykologisk humanism, där organisationen investerar i dess mänskliga resurser istället för 

att betrakta det som enbart kostnader för verksamheten (Ellström & Kock, 1993). I ett HR-

perspektiv satsar organisationen på att bli en lärande organisation där förnyande och anpassning 

är en del av målen. Perspektivet har fokus i mjuka värden där delaktighet, samhörighet och 
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självförverkligande betonas och där vikten av samspel mellan individen och organisationen är 

ömsesidigt beroende. Organisationskulturen är viktig för dess sammanhållande struktur. 

Vilka effekter kan organisationer som kompetensutvecklar förvänta sig? Ellström (2010) talar 

om effekten som förändring hos en individ, grupp eller verksamhet som är uppkommen från 

utbildning av något slag. Förändringen syftar på något som rör färdigheter, kunskaper, 

beteenden eller attityder. Byström (2010) talar om två typer av effekter, en på individnivå och 

en på verksamhetsnivå. Studier har pekat på att effekten är större på individnivå än på 

verksamhetsnivå. Det rör sig då oftast om en förändring som rör beteenden och attityder hos 

personalen. Byström påpekar vidare att kompetensutveckling måste hanteras på rätt sätt för att 

den ska bidra med något i praktiken. Verksamheten måste anpassa arbetsorganisationen till den 

nya kompetensen som individen lärt sig. På verksamhetsnivå är det tre effekter där ekonomiskt, 

symboliskt och organisatoriskt lärande ingår. Ekonomiska effekter innebär att investeringen i 

kompetensutveckling möjliggjort för organisationen att bibehålla både kunder och personal, 

men även förändrat produktkvalitén till det bättre. Symboliska effekter har två sidor, dels en 

intern bland personal med ökad motivation och bättre stämning, dels en yttre där kunderna får 

ett större förtroende från sin leverantör. Organisatoriskt lärande innebär att 

kompetensutvecklingen bidragit till ett långsiktigt tänkande när det gäller frågor om utveckling 

och fortsatta satsningar på kompetensutveckling (a.a.). 

De senaste årtiondena har erkännande ökat för arbetsplatsen som legitim plats att lära sig nya 

kunskaper och färdigheter (Le Clus, 2011). Dagens arbetsplatser förändras snabbt vilket gör 

arbetsplatsen till en viktig arena för lärande. Detta har lett till att det blivit en betydelsefull 

aspekt för många organisationer. Brekelmans et al. (2013) framhåller att organisationer inom 

sjukvård måste uppvisa att deras anställda är effektiva och kompetenta som tar ansvar. 

Arbetsgivare söker personal som har rätt kompetens och kunskap som kan leverera en god vård. 

Det är därför enligt Brekelmans et al. viktigt att det skapas villkor för sjuksköterskor att delta i 

kompetensutvecklande aktiviteter. En viktig komponent för att kompetensutveckling ska ske 

på individnivå är den enskildes motivation, där den enskildes motivation är avgörande för 

huruvida kompetensutvecklingen ska ge effekt eller inte. Oavsett om kompetensutvecklingen 

är frivillig eller obligatorisk är motivation en nyckelfaktor för dess framgång. På en 

organisatorisk nivå är ledningens stöd en viktig faktor för kompetensutveckling. Ledningen kan 

utgöra ett hinder för att lärande ska äga rum, eftersom ett ledarskap som inte är inkluderande 

och avsaknaden av stöd från ledningen kan innebära att lärande inte sker. 

På grund av många olika faktorer präglas dagens arbetsplatser mer och mer av förändring och 

individer ställs inför nya och tvetydiga uppgifter (Torraco, 1999). Detta i sin tur ställer krav på 

medarbetare att ständigt uppdatera sina färdigheter och kunskaper. Förändringar i teknologi och 

arbetsmarknad bidrar till att äldre kompetens inte efterfrågas, utan de kräver utvecklande av ny 

kompetens. Brekelmans et al. (2013) har visat att för att kunna säkerställa en säker och effektiv 

vård är det av högsta vikt för en organisation inom vård att hänga med i utvecklingstakten. Att 

investera i kompetensutveckling för sjuksköterskor har visat sig ha en multipel effekt: dels en 

positiv effekt för patientsäkerheten och den enskilda sjuksköterskan, dels för organisationen 

som helhet (Brekelmans et al., 2013). Kompetensutveckling är en viktig nyckel till ökad 
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innovation, konkurrenskraft och produktivitet. Kompetensutveckling har även visat sig ha 

effekt på aspekter som är grundläggande bland anställda där hälsa, välmående och personlig 

utveckling ingår (Ellström & Kock, 2008). En studie gjord av Simsen och Holroyd (1997) 

påvisar vilka besparingar en organisation har att hämta genom kompetensutveckling; 

kompetensutveckling bidrar till ökad tillfredsställelse och minskad personalomsättning. 

Tidigare forskning har visat att arbetsplatsens lärmiljö har stor påverkan på huruvida 

kompetensutvecklingen ska bli lyckad och effektfull (Kock, 2010). Lärmiljön avser olika 

förhållanden och egenskaper som både kan utgöra ett hinder men också möjlighet för att 

kompetensutveckling ska ske. Faktorer som kan påverka lärmiljön är exempelvis vilken 

karaktär arbetsuppgifterna har, delaktigheten i arbete, planering hos personalen och stöd från 

chefer och ledning. Ellström (1996) talar om att en bidragande faktor till framgångsrik 

kompetensutveckling är att individen behöver tro på sin egen förmåga att klara av det. Om 

individen har för låga baskunskaper finns en risk att deltagaren blir osäker på sin förmåga. En 

sådan osäkerhet kan yttra sig i att deltagaren drar sig för att delta i olika läraktiviteter, där risken 

finns att en ovilja att delta hos individen misstas för avsaknad av motivation, när orsaken i själva 

verket är bristande kunskaper. 

I en studie av Ellis och Nolan (2005) hos sjuksköterskor fann man flera faktorer som är 

gynnsamma för kompetensutveckling. En gynnsam faktor är att kompetensutvecklingen skapas 

tillsammans med alla inblandade aktörer där medarbetare, utbildare och chefer ingår. Att målen 

är klara och tydliga där alla berörda aktörer har kunskap om dessa är också en gynnsam faktor, 

liksom att kompetensutvecklingen följs upp och att den förankras i en karriärplan för individen. 

En studie av Nordhaug (1991) påvisar effekterna av kompetensutveckling på individnivå. En 

av effekterna är en vilja att fortsätta lära. En annan effekt är psykosocial utveckling med ökat 

självförtroende och självförverkligande. Ytterligare en effekt är karriärsutveckling såsom 

befordran och ett arbete med större frihet, där kompetensutvecklingen kan fungera som en 

mekanism till mer kvalificerade och högre positioner. Hjort (2008) menar att 

kompetensutveckling hos exempelvis sjuksköterskor kan leda till högre löner, status och 

inflytande. I en studie av Meretoja, Leino-Kilpi och Kaira (2002) fann man en koppling mellan 

kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse hos personalen. Speet och Francke (2004) 

hittar stöd i sin studie för att sjuksköterskor anser att kompetensutveckling är viktigt. De visade 

att lagarbete, utvärdering och reflektion av det dagliga arbetet var de främsta skälen för att delta 

i kompetensutvecklande aktiviteter. 

3 Teoretisk ram 

3.1 Lärande som reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 

Ellström (2005) hävdar att en organiserad arbetsplats kan anta olika förhållningssätt till lärande. 

Han benämner dessa reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Det reproduktiva sättet anses 

historiskt sett som den mest förekommande typen av lärande. Innebörden i det reproduktiva 

förhållningssättet är standardisering och rutin, där en anpassning och inlärning av väl 

förankrade metoder och rutiner sker hos individen. Dessa grundläggande faktorer utgör sedan 
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strukturer inom organisationen som individen förhåller sig till och dessa strukturer används för 

att hantera problem i en trygg och stabil omgivning. Rutinerna går som på automatik där 

mentala resurser kan användas för andra ändamål. Metoden fungerar bra när allt flyter på enligt 

rutin, men när nya situationer eller problem uppstår krävs en frigörelse från dessa rutiner, 

eftersom rutin kan ha en negativ påverkan som gör det svårt att se nya sätt att hantera problem. 

Risken finns att fokus ligger kvar i att upprätthålla befintliga handlings- och tankemönster och 

strukturer. I verksamheter där dessa invanda mönster varit framgångsrika kan de enligt Ellström 

(2005) bli svåra att bryta och släppa vid motgång där organisationen kan hamna i en så kallad 

kompetensfälla. Rutinen kan agera som skygglappar för andra möjligheter. Ellström (1996) 

menar också att givna omständigheter och mål tas för givet och inte ifrågasätts i ett reproduktivt 

lärande.  

I ett utvecklingsinriktat lärande, däremot, handlar det om att analysera problemen. Hur har de 

uppstått och hur kan de lösas? För att ett sådant förhållningssätt ska kunna uppstå behöver 

individen sträcka på gränserna där autonomi tillåts. I ett utvecklingsinriktat lärande är individen 

mer benägen att ha en mer kritisk inställning (Ellström, 2005). Grundantagandet är att individen 

lär sig handskas med mer komplexa problem. Fokus ligger inte i att omedelbart hitta en direkt 

lösning på problemet. Det handlar mer om att dels definiera, dels identifiera problemet eller 

situationen. Förhållningssättet är inriktat på innovation genom att testa nya angreppssätt på ett 

problem, till skillnad från ett reproduktivt som enligt Ellström (2005) är mer adaptivt inriktad 

kompetens.  

Ellström (2005) beskriver att lärandeprocessen innebär en dubbelhet där ett växelspel mellan 

det reproduktiva och utvecklingsinriktade lärandet sker. Båda typer av lärande jämsides kan 

interagera på olika nivåer, där en balans är eftersträvansvärd för att dels följa rutiner, dels kunna 

tänka utanför lådan för att leta nya angreppssätt då det behövs. Det utvecklingsinriktade lärandet 

är beroende av verksamhetens utformning som i sin tur sätter förutsättningar för lärandet. 

3.1.1 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet är viktigt dels vad gäller kompetensutveckling, dels personlig utveckling. 

Handlingsutrymmet åsyftar enligt Ellström (1996) i vilken utsträckning individen har frihet i 

sin arbetssituation, frihet vad gäller tolkning av uppgift, mål och val av metod för att uppnå det 

resultat individen önskar. Handlandet utformas i hög grad av växelspelet mellan omgivningen 

och individen och är ofta rutinartat skapat av långvariga mönster i organisationen. När en viss 

diskurs och olika vane- och handlingsmönster befästs inom en organisation kan dessa utgöra 

rutin som institutionaliseras. Detta skapar i sin tur olika sociala strukturer, där dessa 

vanemönster och rutiner oftast inte är medvetna utan bestäms utifrån kontexten. Ellström (1996) 

framhåller att för individens utveckling, hälsa och välmående är det nödvändigt att få 

förverkliga planer och mål i praktiken och kunna utöva inflytande på sin omgivning. Individens 

handlingsutrymme är en avgörande faktor för att ett kompetent lärande ska kunna ske, och 

avsaknaden av handlingsutrymme utgör ofta ett hinder mot lärande.  
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I min analys använder jag mig till största delen av Ellströms (2005) indelning i två typer av 

lärande, reproduktivt och utvecklingsinriktat. Vilken nivå av lärande som uppnås påverkas av 

handlingsutrymmet. Vad gäller handlingsutrymme använder jag mig av Ellströms 

kategorisering i fyra nivåer. Ellström (1996) redogör för fyra olika typer av lärandenivåer som 

styrs av det handlingsutrymme (frihetsgrader) som ges i den enskilda lärsituationen för 

individen. Här använder han andra begrepp, och de två övergripande kategorierna är 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande- De fyra nivåerna är en fördjupning av vad 

ett anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande innebär- Det reproduktiva lärandet 

återfinns under kategorin anpassningsinriktat. Reproduktivt lärande står för den lägsta nivån av 

lärande, där uppgifter, mål, metoder och resultat redan är bestämda av givna föreskrifter. Här 

kan lärandet ses i form av modellinlärning och imitation. Det produktiva lärandet delas in i två, 

en metodstyrd och en problemstyrd lärandesituation. Bägge varianter har en uppgift som är 

förutbestämd, och de särskiljs i graden av handlingsutrymme vid metodval och värdering av 

resultatet. Individen kan i det problemstyrda förhållningssättet fritt välja sin metod och 

utvärdera resultat. Det reproduktiva och produktiva lärandet faller under kategorin 

anpassningsinriktat lärande. Högsta nivån av lärande benämns det kreativa lärandet. Individen 

ges här ett större ansvar och får själv definiera uppgiften och utse metod, men även utvärdera 

utfallet av detta. Kreativt lärande är den enda nivå som hamnar under kategorin 

utvecklingsinriktat lärande. Se figur 1. 

 

Figur 1. Fyra nivåer av lärande (Ellström, 1992) 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

Den här studien antar en kvalitativ forskningsansats genom intervjuer. Kvalitativ forskning 

används ofta i syfte att gestalta en individ eller grupps uppfattning om ett visst fenomen (Kvale, 

2014). Genom språket görs en analys och tolkning. Valet motiveras genom studiens syfte som 

är att undersöka hur medarbetare och chefer upplever kompetensutveckling och lärprocesser 

samt hur de arbetar med kompetensutveckling. Syftet är inte att kvantifiera resultat utan snarare 

hur just dessa anställda upplever och erfar området.  

4.1.1 Konstruktionism som ontologisk och epistemologisk ansats 

Bryman (2018) talar om konstruktionism och objektivism som två förhållningssätt inom 

ontologin. Ontologin och epistemologin som ligger till grund för denna undersökning är 

konstruktionism. I en historisk överblick kan konstruktionismen härledas till 1800-talet som en 

reaktion på positivismens dominerande position under upplysningstiden, där idealister istället 

ansåg att beteendevetenskapen bör studeras genom individens subjektiva medvetande 

(Lindgren & Packendorff, 2009). Konstruktionismen är av hermeneutisk tradition där synen på 

kunskap inte anses ligga utom individen, utan där istället subjektiva och intersubjektiva 

tolkningar av verkligheten är i fokus. Den ontologiska synen belyser att sanna objektiva fakta 

för mänskligt beteende inte kan ses utan sin sociala kontext. Ingen tolkning kan göras utan att 

se till hur människan förstår och konstruerar sin verklighet och sina handlingar (Lindgren & 

Packendorff, 2009). 

Tyngdpunkten i konstruktionismen ligger i att individer i samspel med varandra konstruerar 

verkligheten och olika sociala företeelser (Bryman, 2018). Vidare menar Bryman (a.a.) att 

konstruktionism innehåller kategorier vilka människan orienterar sig med i verkligheten. 

Kategorierna har inget intrinsikalt värde utan skapas i det sociala samspelet. Bryman (a.a) drar 

en parallell till diskursanalys där just språket är av betydelse för konstruktionen av kategorier. 

Med kategori avses exempelvis vad som är manligt eller kvinnligt. 

Motiveringen i valet av ansatsen ligger i att handlingarna inom en organisation är sociala av sitt 

slag genom individerna som verkar inom den. Intresset för studien är att se hur chefer och 

medarbetare betraktar området kompetensutveckling, där det är av intresse att se hur 

organisationen ser på och talar om kompetensutveckling. Konstruerar organisationen en viss 

syn eller inställning till kompetensutveckling är en aspekt som är intressant. Intentionen är att 

nå en förståelse och insikt via konstruktionismen. 

4.2 Urval 

Valet av studieobjekt föll på vården, då det är en organisation som bedriver verksamhet som 

innebär en kunskapsintensiv organisation. Att följa med i utvecklingen både medicinskt och 

tekniskt är avgörande för en vårdinrättning, vilket gör studieobjektet lämpligt för att undersöka 

kompetensutveckling inom organisationen som är målet med studien.  
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Urvalet till denna studie kan beskrivas som ett explorativt urval (Denscombe, 2018), eftersom 

det är en småskalig kvalitativ studie som inte kräver ett representativt urval. Tillvägagångssättet 

för att hitta och upprätta kontakt med tänkbara respondenter gjordes både via mejl och via 

telefon. Flera olika vårdinrättningar kontaktades. Svårigheten och tidsåtgången att få tag på 

respondenter visade sig ha underskattats. Det fanns flera olika skäl till varför många 

vårdinrättningar inte valde att delta i undersökningen: dels tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning, dels för att tillfället inte var möjligt eller lämpligt under denna tidsperiod. Det 

var också många som inte svarade och återkopplade varken via mejl eller telefon, vilket gjorde 

det svårt. Den geografiska kontaktytan fick då breddas, varav en större vårdinrättning tackade 

ja till medverkan i studien. I kontakten som skedde främst via mejl ombads sex respondenter 

att delta. Ansvarig chef valde tid och plats, men kunde enbart erbjuda fyra respondenter. Då det 

var svårare än väntat att få respondenter till studien accepterades erbjudandet trots att antalet 

respondenter var lägre än önskat. 

Urvalet av intervjupersoner bestod av totalt fyra individer, två medarbetare och två med 

chefsbefattning. Det är av intresse att ta del av olika individers syn på samma område i olika 

yrkeskategorier för att få en så mångdimensionell bild av samma område som möjligt genom 

källtriangulering inom det undersökta området (Williamson, 2002). Intervjuerna genomfördes 

på intervjupersonernas arbetsplats i en tyst, ostörd och för dem bekant miljö. En första kontakt 

upprättades med vårdinrättningens personalavdelning via mejl. Ett missivbrev bifogades där 

studiens syfte uppgavs samt den nödvändiga information som en eventuell deltagare behöver 

(se bilaga 1). Efter att ha fått respons ledde det till att två personer med chefsbefattning och två 

medarbetare valde att delta i undersökningen. Kontakt upprättades då med verksamhetschefen 

som ingår i undersökningen för att stämma av tid, plats och för att delge dem missivbrevet för 

att säkerställa att de tagit del av det.   

4.3 Informanter 

Totalt fyra deltagare intervjuades, samtliga kvinnor. Två av deltagarna har chefsbefattning. Två 

av deltagarna har yrkestiteln ST-läkare och biomedicinsk analytiker. Verksamhetschefen är 

förutom chef även överläkare och disputerad medicine doktor med över 15 år som 

yrkesverksam. Enhetschefen har i grunden en utbildning och yrkesbakgrund som biomedicinsk 

analytiker med över 25 år som yrkesverksam inom vården. ST-läkaren har varit yrkesverksam 

i 10 år och specialistutbildad i cirka 3 år. Den biomedicinska analytikern har 10 års erfarenhet 

i yrket. I resultatdelen har informanterna följande beteckningar: 

– Informant VC: Verksamhetschefen 

– Informant EC. Enhetschefen 

– Informant ST: ST-läkaren 

– Informant BMA: Den biomedicinska analytikern 
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4.4 Intervjuer 

Enligt Denscombe (2018) är intervjuer en användbar metod när syftet är att få insikt i en 

människas åsikt, känsla eller uppfattning om något, och intervjuer kan ge insyn i vad som 

benämns privilegierad information om något. Ett par av intervjuerna hålls med chefer som ger 

sin syn och upplevelse på området och ett par med medarbetare inom vården. Intervjuerna är 

av semistrukturerat slag. Semistrukturerad intervju innebär att färdigställda frågor finns i en 

given ordning, men forskaren som ställer frågorna kan vara flexibel när det gäller frågornas 

ordningsföljd (a.a.). Tanken är att personen som blir intervjuad ska kunna utveckla och spinna 

vidare på sina idéer och perspektiv. Det här är just en av intervjuns fördelar, där just djupet på 

informationen och dess insikter lättare kan nås. Denscombe (a.a.) framhåller även att det råder 

högre svarsfrekvens vid intervjuer då tid och plats lättare kan bestämmas. I den här 

undersökningen ligger fokus på individens subjektiva sanning och uppfattning om ett visst 

fenomen. 

Intervjun utgår från intervjuguidens innehåll (se bilaga 2). Intervjuguiden innehåller de 

områden och frågor som är tänkta att beröras och besvaras. Många frågor konstruerades för att 

få så komplett bild som möjligt. En del frågor överlappade, men det var en medveten strategi 

för att gå så djupt som möjligt. Frågorna är ungefär desamma till både chefer och medarbetare, 

men några frågor skiljer sig åt, eftersom de tillhör olika yrkeskategorier. Utformningen av 

frågorna har hela tiden relaterats till studiens syfte och innehåll, dock utan att bli allt för 

specificerade. Detta är även något som Bryman (2018) poängterar. Hänsyn har även tagits till 

språkbruket som undviker termer och begrepp som kan vara svåra att tyda där målet är tydlighet 

och begriplighet. Intervjuerna inleddes med en fråga om individens yrkesrelaterade bakgrund 

och arbetsområde. 

Intervjuerna spelades in och tiden för intervjuerna varierade och hamnade mellan 25 och30 

minuter. Detta är det vanligaste och mest praktiska tillvägagångssättet enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Vid ljudinspelning av intervjun kan personen som leder intervjun fokusera 

på nuet och fokusera på sitt ämne och vad som sker i själva intervjusituationen. 

4.5 Bearbetning och analys av materialet 

Det inspelade materialet ska kunna tolkas och analyseras. För att det ska kunna göras behöver 

materialet transkriberas. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter att intervjun var 

genomförd. Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av processen att skriva ned det talade 

ordet till ett skrivet ord, vilket i sig ses som tolkande process. Att skriva ned de talade orden, 

där kontexten för samtalet blir lösryckt, är långt ifrån oproblematiskt. Utskriften ses inte som 

en kopia av den dåvarande verkligheten i intervjun, utan väsentliga delar kan gå förlorade i 

processen att skriva ned. Det kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) röra sig om dimensioner 

som rör det sociala och rumsliga som inte kan förmedlas till utskriften. Hela materialet 

transkriberades, och samtidigt kommenterade jag i kanten av dokumentet viktiga upplysningar 

om yttre förhållanden under intervjuerna. 
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Analysen bygger på den teoretiska ramen, dvs. Ellströms teori om lärande som reproduktivt 

och utvecklingsinriktat lärande. Det är de två kategorierna som min analys i huvudsak bygger 

på, men vad gäller handlingsutrymme refererar jag också till Ellströms indelning i fyra nivåer 

av lärande. Med Ellströms teori som utgångspunkt läste jag materialet gång på gång och för att 

analysen av intervjuerna skulle bli mer lätthanterlig använde jag mig av meningskategorisering 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Under den noggranna läsningen av transkriptionerna gjordes 

markeringar av relevanta teman. Temana analyserades sedan efter den teoretiska ramen och i 

förhållande till tidigare forskning. 

För att bearbeta den insamlade data har den analyserats genom att använda 

meningskategorisering. Analysmetoden innebär att på ett systematiskt sätt få fram den 

väsentliga och centrala innebörden i de utlåtanden som informanterna gett. På detta sätt 

kategoriseras informanternas utsagor. Det blir lättare att nå kärnan av ämnet i den stora 

mängden av transkriberingar. Teman plockades sedan ut för att besvara de frågeställningar 

uppsatsen ämnar att besvara. Dessa teman markerades med olika färger. På detta sätt kan 

centrala nyckelord och citat plockas ut och jämföras mellan de olika informanterna för att hitta 

både likheter och olikheter.  

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

När forskning bedrivs är etik och moral grundläggande aspekter som forskningen måste ta 

hänsyn och förhålla sig till. En forskare måste under hela studiens gång tänka på de etiska 

aspekterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Kunskapstörsten står hela tiden i relation till den etik 

som ska ligga till grund för forskningen. 

CUDOS-kraven kallas fyra principer som ingår och ligger till grund för forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2017). Den första punkten beskriver hur forskningens resultat ska 

offentliggöras för allmänheten att ta del av. Punkt två innebär att forskarens vetenskapliga 

arbete ska bedömas utifrån ett vetenskapligt kriterium och ingenting annat. Med annat avses 

exempelvis kön och ursprung. Tredje punkten innefattar att inga andra motiv än 

kunskapsintresset finns hos forskaren för att bedriva sin forskning. Fjärde kravet innebär 

kontinuerlig granskning och ifrågasättande. 

Vidare återfinns fyra andra forskningsetiska grunder i Vetenskapsrådet (2017). Den första är 

sekretess för uppgifter, dock enbart om de går under offentlighets- och sekretesslagen. 

Grundprincipen är dock att handlingar som är allmänna är offentliga, om de inte går under en 

viss paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Den andra principen är tystnadsplikt; forskaren 

har tystnadsplikt inom en del yrkeskategorier. Undantag görs vid grövre brott som måste 

anmälas enligt plikt. Den tredje principen är anonymitet som innebär att deltagaren ska vara 

anonym och identitet ska ej kunna röjas. Sista punkten är konfidentialitet vilket innebär att 

obehöriga inte kan nå uppgifterna. 

Under hela studiens gång ligger dessa riktlinjer till grund för studiens etiska handlande. 
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5 Resultat 

5.1 Syn på och möjlighet till kompetensutveckling 

Informanterna fick först frågan ”Vad är kompetens enligt dig?” Verksamhetschefens (VC) 

definition handlar om att ha förmåga att utföra en uppgift på ett bra sätt:  

Ja, kompetens ses som en, ja en persons förmåga att utföra de uppgifterna som 

man har i sitt yrke. I det här fallet tänker jag dels teoretiskt och praktiskt. Att 

man då har rätt kompetens så gör man en uppgift på ett bra sätt med kvalité 

och på bästa möjliga sätt. (VC) 

Enhetschefen (EC) betonar kunskap: 

Kompetens är min kunskap, eller inte min. Men kunskap, ja, kunskap. Och 

sedan kompetensutveckling är något som sker fortlöpande av kunskapen. Man 

kan ju fånga upp den själv, man kan ta hjälp utav andra och gå på kurser. Vidare 

utveckla sig genom att läsa litteratur, det behöver ju inte vara att man åker på 

kurs.  

Man har ju en ständig utveckling utav sin kompetens. Får man ett nytt system, 

eller statistik program eller något sånt går man ju inte en kurs, utan man lära 

sig hantera det. Så då har man ju utökat sin kunskap. (EC) 

ST-läkaren (ST) säger att det handlar om att veta vad man gör: 

Kompetens…eh..det är att veta vad man gör, kunna det man pysslar med. I vårt 

fall, i vår klinik, att göra rätt undersökning på rätt patienter och tolka det rätt. 

Att vara påläst kring undersökningarna och vad vetenskapen säger. Och hur 

man ska göra. Ja, veta vad man gör. (ST) 

Den biomedicinska analytikern (BMA) ger en kortfattad beskrivning av kompetens som 

omfattar de viktiga faktorerna kunskap och förmåga att använda den: ”Ja, alltså kompetens 

för mig är nog att, det är kunskapen man besitter egentligen och förmågan att kunna 

använda den så att säga.” 

Informanterna har en positiv syn på kompetensutveckling och att själva genomgå det. De 

framhåller även vikten av kompetensutveckling i sitt yrkesområde och att en bransch med snabb 

teknisk och medicinsk utveckling gör det extra viktigt med kompetensutveckling. De berättar 

att det är viktigt att följa med i utvecklingen för att säkerställa en god kompetens. Frågan om 

inställningen till att genomgå kompetensutveckling belyses av följande citat från ST och BMA: 

Bara positiv. Jag tycker att jag skulle inte kunna ha ett jobb där man inte har 

kompetensutveckling. Jag vill ju lära mig saker, nya saker, jag vill bli bättre, 

utvecklas. För min del handlar det om det, tror jag, för annars skulle jag nog 

tröttna lite. Jag tycker det är jätteviktigt. Och inte bara för mig personligen, 

utan för patienterna också. Jag menar de gagnas ju också av att vi blir bättre 

och bättre och vet vad vi gör. (ST) 
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Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Jag tror inte att man, man kan inte bara vara 

nöjd. Nu är jag här, utan ska hela tiden vilja, jag vill alltid lära mig mer för att 

inte stå stilla på samma ställe. (BMA) 

ST belyser dels en personlig aspekt till viljan att ständigt lära sig, dels att det är viktigt med 

hänsyn till patientsäkerheten. Både ST:s och BMA:s drivkrafter till att genomgå 

kompetensutveckling kan härledas till en inre motivation av genuin nyfikenhet till att ständigt 

utvecklas och lära sig mer och nytt.  

När EC besvarar frågan om vilket mål de har med kompetensutvecklingen talar hon också om 

hur viktigt det är med patientnyttan: 

Att stärka våra medarbetare. Att våra remittenter ska få bättre undersökningar, 

bättre svar, bättre underlag då till sin bedömning och behandling av patienten. 

Vi ska naturligtvis se till att bedöma patienterna på ett bra sätt också. Så dels 

för att stärka personalen, ge våra remittenter bättre information och patienten 

får bra vård hos oss då så att säga. (EC)  

Det framgick i intervjuerna hur högt kompetensutvecklingen var värderad och förankrad i hela 

verksamheten och hos de medlemmar som intervjuades. Detta visade sig genom de möjligheter 

både chefer och medarbetare uppgav att de hade till kompetensutveckling. Varje medarbetare 

hade en individuell plan för kompetensutveckling som utformades i dialog med hans eller 

hennes chef. Se följande citat: 

Ja, du har ju valt rätt ställe. För det finns, i min mening… hur mycket 

möjligheter som helst. Dels har vi, alltså en, det finns på så många plan. Dels 

är det en väldigt forskningsintresserad klinik, och det tror jag gör att det driver 

kompetensutvecklingen framåt. (ST) 

För mig ser det väldigt bra ut tycker jag. Det är, vi har ju varje år som vi fyller 

i en sådan här kompetensutvecklingsplan tror jag det heter. Men det är en 

individuell kompetensutvecklingsplan där vi får önska om det är något nytt vi 

vill lära oss. (BMA) 

I intervjuerna med cheferna uttrycker de en lyhördhet inför önskemål rörande 

kompetensutveckling. Cheferna bejakar medarbetarnas önskemål och agerar strategiskt för 

både verksamheten och medarbetarnas mål. En samverkan och balans mellan medarbetares 

önskemål och verksamhetens mål och behov finns i åtanke. Cheferna uttrycker det på följande 

sätt: 

Om det är något önskemål som de har att de vill börja med en ny undersökning, 

vad vill ni liksom? Så tittar vi över det, kan vi tillmötesgå önskningarna som 

medarbetarna har? Har verksamheten behov utav att flera kan utföra en viss 

undersökning? […] Så det känns som att vi dels lyssnar på medarbetarna och 

hör efter på deras egna önskemål. Och sedan tittar vi på ju naturligtvis 

verksamhetens syn, vad är det för behov då. Behöver vi stärka upp inom vissa 

områden? (EC) 
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Sen sitter vi i ledningsgruppen och gör som en liten check utifrån där 

verksamhetens behov där man ja. Om något år kommer den här personen att 

gå i pension och den personen har den kunskapen, då måste vi fylla på. Så ser 

vi att en annan person har önskat att få göra det så matchar vi litegrann så blir 

det lite win-win situationer då. (VC) 

Både EC och VC beskriver arbetet med att tillgodose både medarbetarens och verksamhetens 

önskemål. ST uppger snarlika tankar rörande individens önskan och verksamhetens 

måluppfyllelse: 

Här är det mer att det behovet som kliniken har. Alltså, kan kliniken glädjas av 

att vi blir duktigare på det här då är det okej. Då får man åka på den kursen, 

konferensen eller kongressen. Det är ju sällan man får nej som man tycker 

känns viktigt för mig och min kompetensutveckling. Så är det väldigt sällan 

man får nej från chefen. (ST) 

Det finns en konsensus i synsättet på möjligheterna till kompetensutvecklingen hos både chefer 

och medarbetare. Bilden som informanterna uppgav om möjligheterna till kompetensutveckling 

är väldigt lika varandra, där ett efterfrågat behov oftast möts med en möjlighet till att få sitt 

behov tillgodosett. 

BMA belyser ledningens viktiga roll i att skapa rätt förutsättningar för kompetensutveckling: 

Jag tror våra chefer är väldigt drivna att vi ska, eller mån om att vi ska utvecklas 

om vi vill det. […] Så jag tror att det dels är den personliga sidan men också 

från ledningens sida. För jag tror inte det skulle funka om inte ledningen var 

med på det. Men det ska vara ett samspel, man kan inte påtvinga någon heller 

som inte vill, en balans.  

VC uttrycker också en positiv syn på medarbetarnas vilja till kompetensutveckling, men 

samtidigt är hon tveksam till att den yngre generationen ibland går för snabbt fram innan de 

riktigt kan grunden. Hon besvarade frågan ”Vilken inställning upplever du att dina medarbetare 

har till kompetensutveckling?” på följande sätt: 

Den känns väldigt positiv. Många har ett sug efter att få utvecklas. Och 

nånstans tror jag det nånstans ett grundläggande mänskligt behov, en känsla av 

att behärska någonting. För att vara trygg i det man gör. Och där blir det ju 

förstås ett behov för varje enskild person i att känna sig trygg i det man gör. 

Det tror jag är något så att säga är något basalt, det ligger i vår inre autonomi 

att känna att man behärskar någonting. Så där finns det ju ett sug från alla att 

ha en viss kunskap, om dem som inte har det är nog ganska öppna med att säga 

det. Sen att hur mycket man vill utvecklas vidare och fördjupa sig i olika saker 

tror jag är lite olika från olika personer. Kanske lite olika beroende på var i 

livet man befinner sig. Många nya av den yngre generationen är mer på hugget 

och vill nästan ibland ta för snabba steg att fördjupa sig. Innan man riktigt 

byggt på den där grundläggande balken med erfarenhet och basala kunskaper. 

Och man vill nästan kasta sig in i mer och mer invecklade saker innan man har 

en bra bas då. Så ett väldigt sug och drivkraft där då. Sen kommer det perioder 

där man kanske har mycket på hemmaplan, små barn och så. Då kanske man 

inte är riktigt lika mottaglig att ha samma energi. Men det är det viktigt att man 
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upprätthåller den kunskap man har. Sen kanske man får ett sug igen så det 

hänger väl ihop med livscykeln. Men nånstans finns det ju ett driv och lust hos 

alla men i olika grad då. Det upplever jag absolut. Att man ska känna sig trygg 

i det man gör. Känna att man gör rätt. (VC) 

Cheferna fick också frågan om hur synen på kompetensutveckling förändrats under de senaste 

tio åren. VC lyfter bland annat att en förändring har skett genom att de olika generationerna 

förhåller sig på olika sätt till kompetensutveckling: 

Jag upplever till det bättre och det kanske har att göra med, kanske 

generationsväxlingen. Att den yngre generationen är mer på hugget och 

kanske, mm, ber om det mer på ett annat sätt än den äldre generationen. Även 

om det är många där också som förstås också är mycket för 

kompetensutveckling. Men det är lite annat sätt att uttrycka sig, jag tycker 

egentligen det här med olika generationer är väldigt spännande. Jag har läst lite 

om det och om man ska hårddra det, nu är jag lite utanför din fråga men. Men 

om man hårdrar det brukar jag ibland som en liten, vad man gör på en klinik 

vet i princip alla. Om man ser till de äldre generationerna, 40–50-talisterna de 

frågar vad man ska göra sen gör de det. 

Sen går man till lite yngre, 60–70-talisterna. Men hur gör vi då det här? Gör vi 

det på rätt sätt? Sen försöker de göra det. 80-talisterna de börjar fråga varför? 

Varför ska vi göra det här? Ifrågasätter på ett helt annat sätt. Och det är 

egentligen litegrann, nu generaliserar jag förstår du. Men det är ändå lite kul 

tycker jag, nånstans behövs alla delar. Men just det här ifrågasättande varför 

och kanske lite mer ”Whats in it for me?”. Lite mer självcentrerat, man är mer 

fokuserad på vad får jag ut av det här? Vad lär jag mig på det här? Det ger ju 

ett annat sug efter också utveckling. Att bli sedd och kunna gå vidare och det 

gör det till en större fråga på en klinik. Men alltså, det är ju positivt, till en viss 

grad. Det får ju inte vara så att man plötsligt säger, nej men det där vill inte jag 

göra för det gagnar inte mig. Utan nånstans måste man tänka, vad gagnar 

patienten? Man måste få ihop helheten.  

Men den utvecklingen, tidigare hade vi väldigt låg personalomsättning. Så då 

hade vi en hög medelålder på kliniken, men nånstans där jag började så började 

fler och fler gå i pension. Så det har blivit ett ordentligt generationsskifte. Mest 

på gott än ont för att vi då fått en bättre mix på yngre och ålder. Och då har det 

här blivit också ett mer fokus. Sen är jag som sagt väldigt för utveckling, för 

att jag ska kunna nå mina mål och uppfylla mitt uppdrag. Så att jag har känt att 

det varit en väldig dragkraft att för mig att just jobba för kvalité och utveckling. 

Så jag tycker att det hänt en del de sista åren, till det positiva då i och med att 

vi fått en större struktur i hur vi jobbar med kompetensutveckling. (VC) 

VC beskriver hur olika generationer har olika syn på kompetensutveckling. Den äldsta 

generationen, 40–50-talisterna, gör vad de blir tillsagda utan att ifrågasätta målen. 60–70-

talisterna fokuserar mer på hur arbetsutgifterna ska utföras, medan de yngre, 80-talisterna, 

ifrågasätter varför de ska göra på ett visst sätt. VC anser att det är positivt att den yngre 

generationen är ”mer på hugget” men att det samtidigt kan innebära att de vill gå vidare innan 

de riktigt har grundkunskaperna.  
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EC besvarar frågan på följande sätt: 

Jo men det tycker jag, dels när jag började här så har det inte funnits så mycket 

utbildningar som vi har kunnat gå som rört vårt område. Men i början på 80-

talet, nu finns den här utbildningen, nu får du gå den. Man fick mera vänta på 

sin tur då kändes det som.  

Nu när det kommer utbildningar som vi får allmän information om så sätter 

man ju upp den och sprider den informationen och så får medarbetaren söka. 

Lämna in en motivering till jag vill gå den här utbildningen. Och vi uppmanar 

medarbetare hela tiden till att söka utbildningar. Det är inte säkert att vi i 

ledningen får reda på alla utbildningar som kan vara lämpliga för oss att gå då. 

Utan uppmanar ju, ja vi uppmanar att sök utbildningar, gå ut på nätet. Förkovra 

er genom att läsa artiklar, leta information. Det har ju liksom blivit lättare att 

komma över information med tekniken som idag finns. Ta kontakt med andra 

kliniker, åk på studiebesök.  

Sen krävs det ju också att man gör det. Att man tar den bollen som vi rullar 

iväg så att säga. (EC) 

EC framhåller att det finns tillgång till mycket information på nätet i dag och att de uppmanar 

personalen att söka utbildningar. 

5.2 Metoder och strategier för kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen på kliniken bestod av en rad olika metoder i olika utsträckning. 

Utbudet bestod delvis av externa kurser, även om det tycktes vara i en mindre omfattning. En 

stor del av kompetensutveckling tycktes ske internt där kollegor och olika yrkesgrupper utbildar 

varandra, men det fanns också ett integrerat kunskapsutbyte mellan kollegor i det dagliga 

arbetet som leder till en ökad kompetens. En av cheferna beskriver hur fördelningen av intern 

och extern kompetensutveckling ser ut på kliniken: 

Det beror på hur man räknar, om man tänker så här att de flesta dagarna av ditt 

arbetsliv spenderar du ju ändå på avdelningen. Och någonstans kan jag tycka 

att man ser en kompetensutveckling och utbildning varje dag. (…) Varje 

patient man möter är egentligen en form av utbildning, ett nytt möte. (VC) 

Eftersom verksamheten pågår fortlöpande kan inte samtliga medarbetare åka vid ett 

kurstillfälle. VC uttrycker vikten av att de individer som åker på kurs förmedlar informationen 

som de fått till sina kollegor för spridning av kunskapen, och då sker internutbildning kollegor 

emellan. Även ST tar upp hur kollegorna som deltagit i en kurs förmedlar det till övriga vid ett 

senare tillfälle:     

Men oftast brukar då ett par få åka, och då är det viktigt att de förmedlar den 

kunskapen de hämtar in då. […] Sen har vi ju en del internutbildning på 

kliniken då att vi utbildar varandra som är minst lika viktig. (VC)  

 

Det man kan få nej på är att vi kanske inte får åka för många. Det är inte så att 
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vi kan åka tre på samma kurs, utan då kanske en får åka. Och sen komma hem 

och berätta för de andra istället. (ST) 

Internutbildning förekommer regelbundet, beskriver ST, där de så ofta som varannan vecka 

håller utbildningar för varandra internt. De har turordning där ett visst ämne behandlas där de 

exempelvis presenterar en ny artikel som kommit eller att patientfall. Vidare beskrivs ett öppet 

arbetsklimat med stor tillgänglighet bland kollegor. Yngre medarbetare lär av mer erfarna 

kollegor genom att fråga de kollegor som besitter lång erfarenhetsbaserad kompetens. Så här 

säger ST gällande detta: 

Men det viktigaste jag tror vi har här inom, internt. Vi har till exempel 

internutbildningar varannan vecka, nu pratar jag om läkargruppen. Varannan 

vecka så har vi utbildning för varandra, då får man turas om att ha ett ämne. 

Som man antingen får läsa på eller om man läst någon artikel, eller något 

patientfall. Då får man utbilda de andra, det är också en typ av 

kompetensutveckling. […] 

Sen har vi på det här stället väldigt mycket öppna dörrar, så vi går ju och frågar 

varandra jättemycket. Överläkarna som kanske har 20 år mer erfarenhet än vad 

jag och mina yngre kollegor har. De är alltid tillgängliga, vi frågar och de 

svarar, på så vis en öppen attityd. Och på det viset lär vi oss också. För mig är 

det viktigt att kunna fråga i vardagen, och det lär jag mig på. Så har det varit 

ända sen jag började, att det varit väldigt okej att fråga. Det är inte tabu. (ST) 

En annan metod för kompetensutveckling beskrivs som delegering av arbetsuppgifter, där en 

yrkesgrupp går utanför sin befintliga arbetsbeskrivning. VC beskriver utökad självständighet 

och autonomi genom att arbetsuppgifter som tidigare alltid utfördes av en annan yrkesgrupp 

delegeras. Detta ger en kompetensutveckling och utvidgning av arbetsområdet. Det ger även 

större effektivitet då fler medarbetare kan utföra samma uppgift och inte behöver vänta in andra 

yrkesgrupper. VC beskriver arbetssättet: 

Ibland är det så att vi jobbar till exempel med delegeringar, det vill säga att det 

inte egentligen är var och ens yrkestitel som ska styra vad du gör. Utan det är 

din kunskapsnivå och kompetens. Så vi har till exempel BMA som får 

delegeringar att utföra vissa läkaruppgifter. 

BMA exemplifierar ett arbetsmoment utifrån detta arbetssätt för kompetensutveckling: 

En utvecklingsplan för att självständigt kunna signera mina egna utlåtanden. 

Så att inte läkarna behöver göra det. Så det är en väldigt stor grej. Och det har 

vi på diverse olika undersökningar som lämpar sig för den typen då, där min 

yrkeskategori har möjlighet att vidareutveckla sig för att kunna bli lite mer 

självständig. (BMA) 

VC talar om att ta till vara på varje medarbetares potential genom att hitta individens drivkrafter 

som i sin tur skapar ett engagemang och på så sätt bejaka det driv som individen har till att lära 

sig nytt. Hon beskriver en lyhördhet och förmåga att hitta det som intresserar och driver just 

den här individen till att utvecklas: 
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Jag tycker det är jätteviktigt att försöka fånga upp allas drivkrafter. För fångar 

du upp drivkrafter får du ett engagemang. Och har du som person ett driv att lära 

dig saker och utvecklas så försöker vi bejaka det. (VC) 

5.2.1 Reproduktivt eller utvecklingsinriktat arbetssätt 

Hur arbetsuppgifterna ska utföras styrs i hög grad av rutiner i metodbeskrivningarna. Tanken är 

att alla patienter ska få en likvärdig behandling oavsett vem som behandlar dem. Trots att 

mycket är styrt av rutiner och metoder finns ett flexibelt tankesätt där metoder inte ses som 

absoluta och fasta. ST beskriver flexibiliteten att påverka hur inflödet av patienter ska hanteras, 

där det finns ett öppet klimat att pröva nya tillvägagångssätt. BMA beskriver möjligheten att 

förändra metodbeskrivningarna innan de normalt sett ska revideras. VC berättar om hur de trots 

alla rutiner behöver vara lyhörda för förändringar och veta när de ska avvika från rutinerna. 

Hon beskriver vikten av kompetens för att kunna avgöra när rutin ska kringgås:    

Så på så sätt ja, väldigt mycket styrs av instruktioner och rutiner. Men vi måste 

hela tiden vara lyhörda för liksom förändringar. (…) Riktlinjer är riktlinjer, 

kompetensen ligger ju i att veta när du ska kringgå riktlinjerna. Och det är där 

du måste vara tillräckligt kompetent för att kunna avgöra det. (VC) 

Vidare beskriver ST sin delaktighet i möjligheten att påverka metoder i arbetet. Det råder ett 

öppet och tillåtande klimat för nya idéer och infallsvinklar där de välkomnar nya idéer snarare 

än räds dem. BMA beskriver ett ifrågasättande förhållningssätt som leder till en 

kompetensutveckling i form av att läsa vetenskapliga artiklar, gå på kurs och bedriva forskning. 

Liknande formuleringar ses hos VC på frågan om reflektion av arbetet i det dagliga:   

Vi är ganska bra på att ifrågasätta saker, jag har försökt att få den andan och 

öppna klimatet att man ska ifrågasätta vad man gör. Vår inställning här är att 

allt vi gör ska vara till klinisk nytta. Vi ska inte göra någonting i onödan eller 

något som inte ger något resultat för patienten. Det ska ge ett värde och då är 

det nyttigt att någonstans alltid ha med sig tanken utifrån det man gör. Så det 

kommer upp väldigt mycket idéer och tankar att man borde göra annorlunda 

och vi försöker fånga upp då. (VC) 

VC betonar att de inte arbetar bara utifrån rutiner, utan de måste hela tiden reflektera över hur 

de ska kunna förnya arbetssätt för att uppnå de mest effektiva arbetssätten som skapar mest 

nytta för patienten. 

På frågan om den kompetensutveckling informanterna har fått kan omsättas i praktiken svarar 

ST mindre positivt än de andra:  

Nej, det tycker jag inte, inte allting. Ibland kan det ju vara, alltså…Ja vad ska 

jag ta för exempel. Men ibland är det ju ganska, nej men, är du på en kurs är 

det ju inte allt du kan använda, så är det ju. Jag var på en kongress nyligen och 

då var det mycket om vetenskap som låg ganska långt fram, det kanske inte är 

riktigt implementerbart i vardagen än. Det kanske inte är riktigt färdig 

utvärderat. Men det är inte så att man kan använda allting. Men man kan ändå 

se vart det är på väg, studierna visar. Kanske man ska testa och det väcker 
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tankar. Men det är inte bara så att vi kan sätta in här. Det är ju inte riktigt klart. 

(ST) 

ST lyfter att det inte alltid är tillräckligt att åka och inhämta kunskaper på en kurs, eftersom den 

kompetensutvecklingen inte alltid är tillämpningsbar i praktiken.  

BMA är relativt positiv till de kurser hon gått och finner i motsats till ST att de är anpassade för 

verksamheten och ger nya idéer: 

Det beror lite på vad man går för typ av utbildning. Våra utbildningar är ju 

ganska nischade. Går jag på ultraljudskurs då är det bara ultraljud som 

tillämpas. Sen kanske inte alltid precis, dem som anordnar kursen, gör som vi 

gör. Men man får ju alltid lite uppslag och lite nya idéer och sådana saker. Så 

gå på kurs är jättebra, för då får man alltid väldigt mycket bra med sig. Sen tar 

man med sig och dem är något som passar här, men det är svårt att säga. De 

kurser vi är på är väldigt nischade, så det är klart att vi kan använda, annars 

skulle vi inte gå. Det är inte så breda. Utan väldigt smala. (BMA) 

 

6 Analys 

6.1 Informanternas syn på kompetensutveckling  

Många frågor ställdes till informanterna och genom analysen av deras svar får vi en bild av hur 

organisationen ser på och talar om kompetensutveckling. Informanterna framhåller att de ser 

positivt på kompetensutveckling, och speciellt cheferna betonar att de ger många möjligheter 

till det. De beskriver att de skapar förutsättningar för kompetensutveckling, men betonar också 

medarbetarnas eget ansvar och vilja till kompetensutveckling. På frågan om hur synen på 

kompetensutveckling har förändrats säger cheferna att de har sett en positiv utveckling. 

6.2 Kompetensutveckling som reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 

Deltagarna med chefsbefattning beskrev hur väsentlig och viktig kompetensutveckling är för 

verksamheten och i den bransch de är verksamma inom. Vårdbranschen är som väntat hårt 

reglerad av rutinstyrda metoder och tillvägagångssätt. Informanterna uppger att varje 

arbetsmetod har en medföljande beskrivande rutin på hur det ska utföras. Vad gäller 

beskrivningen av det grundläggande arbetssättet kan en parallell göras till det Ellström (1996) 

benämner reproduktivt lärande. Rutiner och metoder utgör en grundbult i det dagliga arbetet 

för såväl chefer som medarbetare att förhålla sig till. Ellström (a.a.) framhåller att detta kan leda 

till att bättre lösningar förbises, eftersom det kan vara svårt att ändra på individer som införlivat 

dessa rutiner och skapat en rigid struktur. Det finns även en risk för individ och verksamhet att 

hålla fast vid och försvara inarbetade rutiner som historiskt sett varit framgångsrika. Detta 

tankesätt upplevs inte hos deltagarna som talar om ett arbetsklimat som främjar ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket innebär ett synsätt som utgör en grund till att inte se metoder och 
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arbetssätt som absoluta och opåverkbara. Medarbetare som upptäcker arbetssätt som skulle 

kunna utföras på ett annat, eventuellt bättre sätt välkomnas av cheferna. Detta tyder på ett 

arbetssätt som skulle kunna tänkas ha en motverkande effekt på statiska strukturella tanke- och 

handlingsmönster. Genom att förhålla sig mer dynamiskt till arbetsrutiner finns en större chans 

att undvika potentiella kompetensfällor.  

Arbetet på kliniken styrs av ett grundläggande regelverk med tydliga rutin- och 

metodbeskrivningar som faller inom det reproduktiva förhållningssättet, men som kombineras 

med ett lärande som är mer utvecklingsinriktat. En koppling kan här göras till det Ellström 

(2005) talar om att uppnå en framgångsrik symbios och växelverkan mellan det klassiska 

reproduktiva lärandet och det utvecklingsinriktade lärandet. Kliniken måste förhålla sig till 

strama regelverk och rutiner men har ett arbetssätt som undviker skygglappar och istället bidrar 

till innovation och att tänka utanför givna ramar. Detta ger stöd till den tidigare forskning som 

Ellström och Kock (2008) talar om där kompetensutvecklingen främjar innovation, effektivitet 

och utveckling.  

Huruvida en verksamhet antar ett reproduktivt eller utvecklingsinriktat lärande är beroende av 

hur verksamheten är utformad. Här har chefer en inverkan på vilket klimat som råder gällande 

kompetensutveckling för kliniken och dess medarbetare. En av cheferna uttrycker 

kompetensutvecklingen som en förutsättning för att uppfylla sitt uppdrag som chef, men belyser 

samtidigt att det inte kan uppnås utan kompetenta medarbetare. Medarbetarna på kliniken 

behöver hålla en hög och god kvalité i sitt arbete som kan upprätthållas genom en individuellt 

anpassad kompetensutveckling för varje individ. En rimlig tolkning är att chefer och ledning i 

hög grad styr vilken inställning och attityd som råder till förändringsarbete och 

kompetensutveckling. Värderingar och synsätt spiller över till medarbetare som anammar och 

påverkas av chefskapet. Denna liknelse styrker det Ellström (1996) berör angående vilken 

inriktning lärandet tar. 

6.2.1 Handlingsutrymme 

I den här delen av analysen refererar jag till Ellströms (1996) indelning i fyra nivåer av lärande. 

I utformningen av verksamheten är även individens handlingsutrymme en faktor som kan 

reglera vilket förhållningssätt som erhålls. Frihet vad gäller metodval är begränsad då branschen 

är så beroende och styrda av bestämda metoder. Desto större frihet återfanns i att förverkliga 

sina planer och mål genom exempelvis utökad självständighet inom en yrkesgrupp. 

Delaktigheten i utformningen av sin egen kompetensutvecklingsplan beskrevs som hög. 

Medarbetarna får planera och sedan genomföra något som leder till att bemästra något nytt som 

kan leda till utökat ansvarsområde. Här kan en tydlig relation ses till Ellströms (1996) faktorer 

för utformningen av handlingsutrymme för individen. 

VC beskriver att synen på kompetensutveckling varierar beroende på vilken generation 

medarbetarna tillhör. Den äldre generationen, 40–50-talisterna, beskrivs som mer utförande, där 

varken uppgift, mål eller metod ifrågasätts, vilket motsvarar det Ellström (1996) i sin indelning 
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i fyra nivåer av lärande (se också figur 1) beskriver som ett reproduktivt lärande. Som VC 

beskriver generation 60–70-talisterna fokuserar de mer på hur arbetsutgifterna ska utföras, 

vilket enligt Ellström (a.a) kan ses som ett produktivt lärande. Både reproduktivt och produktivt 

lärande beskrivs av Ellström (a-a-) som anpassningsinriktat lärande. Utifrån de tre aspekterna 

av lärandesituation – uppgift, metod och resultat – kan den yngsta generationen liknas vid det 

Ellström (a.a.) kallar kreativt lärande, den högsta nivån av lärande. Den yngsta generationen 

ifrågasätter enligt VC varför de ska göra på ett visst sätt och vill ha stort inflytande på sin 

kompetensutveckling och hela tiden gå vidare i sin utveckling; den yngsta generationens 

förhållningssätt kan tolkas som att de efterfrågar stort handlingsutrymme (jfr Ellström a.a).  

  

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1. Inställning till kompetensutveckling 

Utifrån studiens resultat är det tydligt att arbetsplatsen används som den främsta plattformen 

för kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Arbetet med kompetensutveckling på kliniken är 

direkt kopplad och applicerbar till verksamheten för att sedan omsättas till de arbetsuppgifter 

som kliniken har till att utföra. Detta stärker Le Clus (2011) forskning att arbetsplatsen över tid 

blivit en allt mer legitim arena för kompetensutveckling. 

Informanternas syn på vad kompetens är för dem varierar något även om det finns gemensamma 

drag i deras svar. Detta är något som Robotham och Jubb (1997) lyfter att just definitionen inte 

alltid är entydig och klar. EC talar om kompetens som kunskap i vid mening. Variationen i 

svaren påvisar att begreppet kompetens kan uppfattas på något olika sätt men genomgående 

drag för vad kompetens är kan ändå ses. VC och BMA talar om förmågan att utföra sina 

arbetsuppgifter på rätt sätt. Detta kan kopplas till Anderssons (2014) beskrivning av kompetens 

där just kompetens är handlingsförmågan till en viss uppgift. BMA talar om förmågan att 

använda sin kunskap i arbetet, vilket Anderson (2014) också beskriver som just kunskap som 

kan omsättas i handling.  

Alla informanter har en positiv syn på kompetensutveckling och att delta i kompetenshöjande 

aktiviteter. Informanterna är medvetna om att den organisation de arbetar i hela tiden kräver att 

de uppdaterar sin kompetens. Torraco (1999) betonar att dagens arbetsplatser befinner sig i 

ständig förändring, vilket ställer krav på medarbetare att uppdatera sina färdigheter och 

kunskaper. Vården är ett område där ny teknik och medicin ständigt kommer, vilket gör det 

extra viktigt med kompetensutveckling för att säkerställa en säker och effektiv vård 

(Brekelmans et al, 2013).  
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Både ST och EC lyfter hur viktigt det är med kompetensutveckling för patientsäkerheten. 

Brekelmans et al (2013) visar att investeringar i kompetensutveckling kan leda just till positiv 

effekt för patientsäkerhet, men att det också är positivt för medarbetaren själv och 

organisationen, vilket stämmer med vad informanterna framhåller. De är nöjda med att de får 

kompetensutveckling, till exempel BMA som säger att hon hela tiden vill lära sig mer för att 

kunna känna sig nöjd och ST som påstår att hon inte skulle kunna ha ett arbete där hon inte får 

kompetensutveckling och att hon annars skulle tröttna. En koppling kan göras mellan 

kompetensutveckling och tillfredsställelse, något som Simsen och Holroyd (1997) visar i sin 

forskning. Ellström och Kock (2008) visar en positiv effekt bland anställda och deras hälsa, 

välmående och personlig utveckling. Även Meretoja, Leinio-Kilpi och Kairo (2002) fann en 

koppling mellan kompetensutveckling och medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Det här 

överensstämmer också med det Byström (2010) framhåller, nämligen att effekten av 

kompetensutveckling är större på individnivå än på verksamhetsnivå och leder till att 

medarbetarna är nöjda. 

Informanterna framhåller att villkor skapas för att delta i kompetensutvecklande aktiviteter 

genom att alla på avdelningen har en plan för kompetensutveckling, men samtidigt säger både 

BMA och EC att det är upp till medarbetaren att välja hur mycket man vill ta del av den, och 

VC framhåller att motivationen för kompetensutveckling varierar från individ till individ. BMA 

säger att cheferna är väldigt måna om att medarbetarna ska utvecklas och att utan ledningens 

stöd skulle det inte fungera. Tidigare forskning visar att ledningens stöd är en viktig faktor för 

kompetensutveckling (Brekelmans et al, 2013).  

Den inställning som informanterna beskriver att de har till kompetensutveckling borde innebära 

att avdelningen har mycket goda förutsättningar för att kompetensutveckling ska ske. Cheferna 

framstår som utvecklingsinriktade och medarbetarna är inkluderade i processen för 

kompetensutveckling. Just delaktigheten är enligt Kock (2010) en bidragande faktor för att 

utveckling ska ske.  

7.1.2 Klinikens arbete med kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen på kliniken omfattar både externa aktiviteter, som seminarier och 

kurser, och intern kompetensutveckling. Kliniken har implementerat kompetensutveckling i det 

dagliga arbetet, och det finns kollegialt kunskapsutbyte. BMA berättar att arbetsuppgifter som 

tidigare alltid utfördes av en annan yrkesgrupp delegeras, vilket leder både till 

kompetensutveckling och större effektivitet, eftersom fler medarbetare kan utföra samma 

uppgift och inte behöver vänta in andra yrkesgrupper. VC talar om vikten av att ta till vara på 

varje medarbetares potential genom att hitta individens drivkrafter. Detta överensstämmer med 

effekter som Nordhaug (1991) beskriver av kompetensutveckling på individnivå, till exempel 

att det kan leda till självförtroende och självförverkligande.  

Kliniken genomsyras av ett öppet och tillgängligt klimat, där det ses som positivt att prova nya 

metoder. Arbetet styrs i hög grad av rutiner som är av reproduktivt slag, men de beskriver en 

kompetens som är av mer utvecklingsinriktat slag där varje medarbetare måste ha kompetensen 
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att göra en bedömning när det är läge att frångå riktlinjerna. Brekelmans et al. (2013) betonar 

att det är viktigt med kompetent och effektiv personal som tar sitt ansvar, och det exemplifieras 

med den bild informanterna i denna studie ger av sitt arbete på kliniken. Både Hjort (2008) och 

Speet och Francke (2004) framhåller också hur viktigt det är för individen att få ta del av 

kompetensutveckling för att känna delaktighet och kunna ta ansvar. 

På avdelningen som undersökts sker kompetensutvecklingen både som reproduktivt och 

utvecklingsinriktat lärande. Trots att huvuddelen av klinikens arbetsuppgifter måste utföras 

enligt föreskrifter och rutiner som alla medarbetare måste känna till, dvs. ett reproduktivt 

lärande, finns på avdelningen en medvetenhet om att det är viktigt med ett kritiskt 

förhållningssätt som kan leda till ett mer utvecklingsinriktat lärande. Ellström (2005) framhåller 

dualismen och interaktionen mellan det reproduktiva och utvecklingsinriktade lärandet, vilket 

den här avdelningen präglas av. 

7.1.3 Förutsättningar för kompetensutveckling 

Det kan vara svårt att få till god kompetensutveckling inom vården med ofta ansträngda 

arbetsförhållanden. Trots hög arbetsbelastning har ändå informanterna i denna studie ett 

handlingsutrymme som kan skapa förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande. Cheferna 

skapar en god lärmiljö genom att inkludera sina medarbetare i planeringen för 

kompetensutveckling. Detta är något som Kock (2010) betonar är av stor vikt för huruvida 

lärmiljön utgör ett hinder eller en möjlighet för god kompetensutveckling. 

En bidragande orsak till att kompetensutvecklingen verkar fungera bra på den undersökta 

avdelningen är också att det finns klara och tydliga mål som medarbetarna känner till, att varje 

medarbetare har en plan för kompetensutveckling samt att kompetensutvecklingen följs upp (jfr 

Ellis & Nolan, 2005). 

Kompetensutvecklingsarbetet på avdelningen som undersökts är ett bra exempel på hur man 

framgångsrikt arbetar med kompetensutveckling inom en vårdavdelning. Med tanke på studiens 

begränsade omfattning kan man dock inte få en heltäckande bild av hur kompetensutvecklingen 

ser ut. Däremot ger studien en inblick i hur ett välfungerande arbete med kompetensutveckling 

kan se ut på en vårdavdelning. De informanter som deltog är emellertid högutbildade, vilket 

kan tänkas ge större tillgång till kompetensutveckling än för de medarbetare på avdelningen 

som har kortare yrkesutbildning.  

7.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts var det mycket svårt att få tag på informanter till min intervjustudie. 

Visserligen hade jag önskat fler informanter, men som Kvale och Brinkmann (2014) framhåller 

är det inte antalet intervjuer som är avgörande för ett bra material, utan fokus ligger på 

intervjuernas kvalité och hur mycket som går att få ut av materialet.  

Metoden med semistrukturerade intervjuer fungerade bra. Jag kunde anpassa frågorna efter hur 
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intervjuerna fortlöpte och spinna vidare på de svar informanterna gav med följdfrågor. Det blev 

en avslappnad stämning, där intervjuerna kunde genomföras på ett naturligt sätt. Intervjuguiden 

innehöll många frågor, där en del handlade om samma sak, och den hade medvetet konstruerats 

på det sättet för att ge så fylliga svar som möjligt. Samtidigt blev det i själva intervjusituationen 

så att jag ibland hoppade över någon fråga, när jag redan hade fått uttömmande svar. 

När intervjuer används för att samla material finns risken att informanterna anpassar sina svar 

för att ge en så positiv bild som möjligt. Till exempel hade en anonym enkät kanske gett en mer 

negativ bild av organisationen, eftersom man kan uppfatta sig som mer anonym än i mötet med 

den som intervjuar. Samtidigt ger intervjuer, där man kan se informanterna, deras kroppsspråk 

och tonläge, möjlighet att tolka helhetsintrycket. Man kan också ställa följdfrågor om det är 

något som oklart. Informanterna i denna studie verkade dessutom uppriktiga i sina svar.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara givande att komplettera den bild mina informanter gett genom att intervjua 

andra personalkategorier inom vården, till exempel sjuksköterskor, undersköterskor och 

medicinska sekreterare som har en kortare utbildning. Ges de samma möjligheter till 

kompetensutveckling? Organiseras kompetensutvecklingen på andra sätt för andra 

personalkategorier. Det vore också intressant att undersöka hur någon annan organisation ser 

på och arbetar med kompetensutveckling. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Mälardalens högskola       2016-04-19 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

Hej, 

Mitt namn är Christopher Hogbring och skriver just nu mitt examensarbete inom pedagogik. 

Syftet med min undersökning är att få en inblick i hur en offentlig organisation som 

primärvården arbetar med och ser på kompetensutveckling.  

För att göra detta möjligt behöver jag komma i kontakt med ett antal yrkesverksamma personer 

inom vården. Detta för att få ta del av era erfarenheter och få en inblick i hur just ni ser på och 

arbetar med kompetensutveckling. Min önskan är att få intervjua sex personer. Om möjligt två 

personer med chefsbefattning (verksamhetschef, avdelningschef) och fyra medarbetare. 

Exempelvis sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Intervjufrågorna rör enbart området 

kompetensutveckling. En intervju beräknas ta högst 60 minuter där intervjun spelas in.   

Väljer ni att delta i en intervju så tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ert 

deltagande är frivilligt och ni har möjligt att upphöra ert deltagande när som helst. Deltagandet 

kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Undersökningen är av forskningsändamål 

vilket innebär att undersökningen inte kommer användas i något annat avseende.  

Ert deltagande och era insikter vore högst värdefulla för mig och min undersökning. Om ni har 

frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid högskolan. 

Jag vill på förhand tacka och hoppas på ert deltagande. 

 

Med vänliga hälsningar  

Christopher Hogbring 

 

chg10001@student.mdh.se 

0766-45 40 22 

Handledare: Mikaela Persson 

 

mikaela.persson@mdh.se 

021-10 70 91  



 

Bilaga 2 Intervjumall  
 

Intervjufrågor medarbetare 

1. Vilken är din befattning och hur länge har du arbetat i yrket? 

2. Vad är kompetens enligt dig? 

3. Hur skulle du beskriva vad kompetensutveckling är? 

4. Beskriv din inställning till att genomgå kompetensutveckling. 

5. Känner du motivation till att utveckla din kompetens? 

6. Av vilket skäl genomgår du kompetensutveckling? (Personlig utveckling, för 

verksamhetens skull, obligatoriskt, högre lön).  

7-8. Hur ser möjligheterna ut för kompetensutveckling på din arbetsplats? 

Vilka metoder eller strategier används vid kompetensutveckling? (Internt, externt, 

arbetsintegrerat). 

9. Hur upplever du att din arbetsgivare ser på kompetensutveckling? 

10. Upplever du att det finns behov av utveckla din kompetens inom något område? 

11. Har du någon individuell plan för kompetensutveckling?  

12. Har du möjlighet att påverka din egen kompetensutveckling?  

13. Följs kompetensutvecklingen upp om vilka effekter det kan tänkas haft? 

14. Hur mycket utrymme finns det till innovation och nytänkande i det dagliga arbetet? 

15. Hur mycket av arbete utförs genom rutiner och föreskrifter? 

16. I vilken utsträckning har du frihet att styra över din egen arbetssituation? Frihet 

vad gäller beslutsfattande, arbetstakt, när och hur hantera arbetsuppgifterna. 

17. Hur mycket eget utrymme har du i att lösa en arbetsuppgift? (Metodval, 

tillvägagångssätt). 

18. Finns det tid till att reflektera och utvärdera arbetssätt eller metoder? 

19. Anser du att kompetensutveckling som du genomgått kan omsättas i praktiken?  

20. Hur lär just du på bästa sätt? Praktik/teori?  



 

Intervjufrågor chefsbefattning 

1. Vilken är din befattning och hur länge du arbetat i yrket? 

2. Vad är kompetens enligt dig? 

3. Hur skulle du beskriva vad kompetensutveckling är? 

4. Anser du att kompetensutveckling är viktigt? 

5. Hur ser möjligheterna ut för kompetensutveckling på den här arbetsplatsen? Dels 

för dig som chef och för dina medarbetare. 

6. Vilka metoder eller strategier används vid kompetensutveckling? (Internt, externt, 

arbetsintegrerat). 

7. Vilka mål har ni med kompetensutveckling? 

8. Vilka faktorer anser du bör finnas i åtanke vid kompetensutveckling?  

9. Vilken inställning upplever du att dina medarbetare har till kompetensutveckling?  

10. Finns det några incitament till att genomgå kompetensutveckling? Både för dig som 

chef och för dina medarbetare. Är den obligatorisk? 

11. Följs kompetensutvecklingen upp om vilka effekter det kan tänkas haft? 

12. Av vilken eller vilka anledningar väljer ni att kompetensutveckla era medarbetare? 

13. Hur mycket av arbetet utförs genom rutiner och föreskrifter?  

14. I vilken utsträckning har medarbetarna frihet att styra över sin egen 

arbetssituation? Frihet vad gäller beslutsfattande, arbetstakt, när och hur hantera 

arbetsuppgifterna.  

15. Har varje medarbete en individuell plan för kompetensutveckling? 

16. Anser du att kompetensutvecklingen som sker kan omsättas i praktiken?  

17. Får samtliga yrkesgrupper lika stor möjlighet till att genomgå 

kompetensutveckling? 

18. Vilka tänkbara hinder eller begränsningar ser du för kompetensutveckling i den här 

organisationen? 

19. Hur mycket tid finns till reflektion och utvärdering av arbetssätt och metoder? 

20. Hur mycket skulle du säga att synen på kompetensutveckling förändrats de senaste 

10 åren? 


