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Bakgrund: Kompetensutveckling är viktigare än någonsin då effektivitetstrycket 
ökar och organisationer förväntas att ständigt förbättra sina prestationer. Hur 
kompetensutvecklingen är utformad styrs av vilken strategi som finns inom 
organisationen vilken även kommer påverka effekten av densamma. En starkt 
kunskapsintensiv verksamhet som genomgått stora f örändringar de senaste åren 
är hälso- och sjukvården. Verksamheten har också blivit allt mer konkurrensutsatt, 



 

såväl från privat som från internationell sjukvård vilket medför att det blir ytterst 
viktigt att se till att de anställda har den kompetens som krävs för att effektivt 
kunna behandla patienterna. Således anser vi detta vara en intressant bransch att 
undersöka med avseende på kompetensutveckling ur ett internationellt 
perspektiv. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats att öka förståelsen för hur kompetensutveckling 
hanteras utifrån ett internationellt perspektiv. 
 
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats där öppna personliga intervjuer har 
genomf örts i såväl Sverige som England. Uppsatsen tar utgångspunkt ifrån teorier 
för att senare analysera dessa i en kombination med empiri. 
 
Resultat: Vi har funnit en väl fungerande kompetensutveckling på individuell nivå 
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detta problem är även omnämnt transferproblemet. En uttalad kompetensstrategi 
är ett sätt att öka medvetenheten om problemet. Viktigt är att kompetensstrategin 
speglar de behov organisationen har och att aktiviteterna anpassas i linje med 
detta. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Competence development has become more important since the 
pressure on effectiveness is increasing and organisations are expected to 
constantly improvement. The design of the competence development activities is 
governed by the strategy which in turn will affect the outcome of the same. A 
knowledge intense business in which changes recently have taken place is 
healthcare, a business in which competition also has increased as a result from 



 

globalization. Due to this, it is highly important to take care of and improve the 
competence of individuals. According to this, we have found that healthcare is an 
interesting business to study with regard to competence development. 
 
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how 
competence development is handled from an international perspective.  
 
Method: The thesis has a qualitative approach where interviews have taken place, 
in Sweden as well as in England. The analysis is based upon theories in 
combination which empirical findings. 
 
Result: We have found that the two organisations are good at developing 
individual competence. Although, there are difficulties in taking care of and 
spread the competence that is gained mainly through formal activities, this 
problem is also called the transfer problem. One way to increase the awareness of 
the problem is to develop an explicit strategy for competence development. It is 
important that this strategy reflects the needs of the organisation and that the 
activities are adjusted in accordance to this.  
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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av 20 veckor av intensivt funderande, 
skrivande och diskuterande. Det har druckits otaliga koppar te för att 
hålla tankarna vid liv och inte minst för att fingrarna inte ska stelna 
till i Londons råa februariluft, när grunden till uppsatsen skrevs. Det 
var långa dagar och det var inte alltid lika lätt att se om den röda 
tråden verkligen växte fram , ibland syntes den allt för grå och 
förtvivlan lurade runt hörnet. Men våren kom och teet byttes ut mot 
cola och frustrationen över arbetet övergick till hopp om ett lyckligt 
slut. Nu i försommarens tider ligger uppsatsen färdig, resultatet har 
presenterats och enligt rektionerna lyser den röda tråden klart. 
Slutsatserna är accepterade och vi har gett vårt bidrag till dagens 
forskning, vi kan andas ut och känna stolthet över att vi nådde dit vi 
ville. Målet hade dock inte nåtts om vi inte hade haft hjälp på vägen, 
därför vill vi rikta ett varmt tack till de båda kliniker som gjort det 
möjligt för oss att genomföra undersökningen, rehabiliteringskliniken 
vid Linköpings universitetssjukhus samt Rehabilitation Centre vid 
North Staffordshire Hospital i Stoke-on-Trent. 
 
 
Slutligen vill vi tacka våra närmaste och inte minst varandra för 
tålamod och förståelse för sviktande humör och stressattacker.  
 
 
 

Camilla Olofsson och Anna Wollner  
Ekosystemet den 14 juni 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”/…/ If you find a problem interesting, don't worry too much about whether 
it has been solved in the existing literature. You will have a lot more fun 
with it if you don't know, and you will learn a lot, even if what you come up 
with turns out not to be publishable. 
 
Remember that no piece of honestly conducted research is ever wasted, 
even if it seems so at the time. Put it away in a drawer, and ten, twenty or 
thirty years down the road, it will come back and help you in ways you 
never anticipated /…/”. (Leggett, 2003, Nobelmiddagen 2003) 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att introducera läsaren i det studerade 
området. I bakgrunden förs en diskussion kring det perspektiv som utgör 
grunden för vårt val av ämne. Problemdiskussionen specificerar det valda 
problemområdet och det inledande kapitlet avslutas med en presentation av 
uppsatsens syfte samt disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
Det samhälle vi lever i idag kallas ofta ett kunskapssamhälle, där 
organisationers sätt att inhämta, ta tillvara på och sprida kunskap har 
en avgörande betydelse för dess konkurrenskraft (Allee, 1997). För att 
kunna möta kundernas behov på ett bättre sätt än konkurrenterna 
har det blivit allt viktigare för organisationer att kontinuerligt 
förbättra och utveckla sina produkter och tjänster. För att göra detta 
möjligt måste en organisation ge de anställda möjligheten att 
utveckla sin kompetens. Även förmågan att rekrytera, motivera samt 
behålla kompetenta individer är avgörande för dess framgång. 
(http://www.cf.se, 2004-05-18) Lubit (2001) menar att framgång är 
beroende av organisationens förmåga att generera kunskap och 
utveckla de anställdas kompetens tillräckligt bra och snabbt för att 
kunna möta den förändring som samhället genomgår.  
 
Begreppet kompetens innefattar flera dimensioner. För att vara 
kompetent behöver en individ förutom generella respektive specifika 
kunskaper även personliga förmågor och egenskaper såsom 
motivation samt känsla för ansvarstagande. Vidare behövs social 
kompetens, förmågan att samarbeta och kommunicera med andra 
människor. När dessa olika dimensioner samverkar har individen 
bättre förutsättningar att klara av nya arbetsuppgifter med ett bättre 
resultat. (http://www.htf.se, 2004-05-18) Enligt Ellström (1996) 
handlar kompetens om att använda kunskap för att lösa en viss 
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uppgift på ett sådant sätt att ett framgångsrikt resultat uppnås. 
Således handlar det om att såväl generera kunskapen som att 
implementera den samma. 
 
Kompetensutveckling beskrivs ofta som ett sätt att utveckla de olika 
kompetensdimensionerna utifrån individens och organisationens 
behov. Det är också ett sätt för verksamheten att försäkra sig om att 
de anställda har rätt kompetens samtidigt som organisationen följer 
med i samhällets utveckling.  (http://www.htf.se, 2004-05-18) Enligt 
Hansen et al (1999) blev begreppet kompetensutveckling populärt i 
samband med att Knowledge Management introducerades under 
1990-talet. Författarna menar dock att förekomsten av 
kompetensutveckling går betydligt längre tillbaka i tiden än så, redan 
under stenåldern lärdes de yngre upp av de äldre vilket kan ses som 
en form av kompetensutveckling. Det första stadiet i svensk  
kompetensutveckling ägde rum på 1950-talet inom de statliga 
affärsverken, såsom polis och militär (SOU, 1999:69). Under denna tid 
minskade grundutbildningens betydelse och professionaliseringen av 
företagsutbildningen inleddes. Utbildning blev ett instrum ent för 
förändring. På 1970-talet påverkade de snabba ekonomiska, 
teknologiska och administrativa förändringarna företag och 
organisationer att intensifiera satsningar på kompetensutveckling. I 
slutet på 1980-talet ledde diskussioner om återkommande utbildning 
och livslångt lärande till att dessa tankar åskådliggjordes i form av 
ökad kompetensutveckling. Under 1990-talet har utbildning och 
kompetensutveckling blivit ett nödvändigt inslag inom såväl privat 
som offentlig verksamhet och idag använder de flesta företag någon 
form av kompetensutvecklande aktiviteter. Kompetensutveckling är 
nödvändig för både välfärd och en fortsatt utveckling av 
levnadsstandarden. Mycket talar även för att arbetsplatsen kommer 
att bli en allt viktigare bas för en kontinuerlig kompetensutveckling 
av arbetskraften. (SOU,1999:69) Rönnqvist (2001) menar dock att det 
skiljer sig åt i vilken form och utsträckning kompetensutveckling 
förekommer samt vilket resultat som uppnås. I vissa fall verkar det 
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som om det är viktigare att kompetensutveckling existerar inom 
organisationen än vilket resultat som faktiskt uppnås.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Vad som beskrivits ovan om kompetens visar på att organisationers 
sätt att hantera kravet på att ständigt utveckla kunskap och att 
omsätta denna till kompetens är avgörande för deras framtid. 
Hillelsson (2000) menar att när organisationer satsar på 
kompetensutveckling är det viktigt att den får önskade effekter. Vid 
utformningen av kompetensutvecklande aktiviteter är det framförallt 
viktigt att de utformas för att uppfylla organisationens behov. 
Goldstein (1993, i Ellström & Kock, 1993) menar att för att 
kompetensutveckling ska bli effektiv krävs noggrann styrning och 
planering. Författaren menar även att det är viktigt att ledning 
respektive organisation utformas så att dessa stödjer planering samt 
genomförande av kompetensutvecklingen. Ett sådant förfarande 
underlättar för de anställda att själva söka kunskap och få 
erfarenheter samt möjlighet att använda dessa i det dagliga arbetet. 
Enligt Gardner (1998) handlar kompetensutveckling mycket om att 
överföra kunskap mellan individer men att detta inte är något som 
sker automatiskt utan att organisationen måste ha någon form av 
styrning för att det ska ske. Nätverk, struktur, kultur och datasystem 
är exempel på styrning som underlättar processen att sprida 
respektive överföra kunskap. 
 
Enligt Rönnqvist (2001) kan organisationens sätt att hantera 
kompetensutveckling avspeglas i kompetensstrategin, vilken sätter 
ramar och mål för hur kompetensutvecklingen ska gå till. Samspelet 
mellan olika individer och faktorer som formar hur 
kompetensutveckling sker i praktiken är dock komplext. Det råder en 
enighet gällande värdet av kompetensutveckling men det finns stora 
skillnader i hur denna hanteras i praktiken (Gooderham et al 1999, i 
Rönnqvist, 2001). Rönnqvist (2001) menar att flera studier som gjorts 



Inledning 
 

4 

inom området visar på att de kompetensutvecklingssatsningar som 
genomförs skiljer sig åt mellan yrkesgrupper och att det finns ett 
begränsat tillvaratagande av kompetensen i det dagliga arbetet. 
Vidare saknas det kunskap om hur kompetensfrågor hanteras, den 
kunskap som finns är främst baserad på surveystudier och det saknas 
mer ingående fallstudier. Tidigare forskning inom området har 
dessutom haft en normativ karaktär, det vill säga den har främst 
förklarat hur kompetensutveckling bör hanteras istället för att 
studera hur den faktiskt hanteras. 
 
Det inledande resonemanget visar på ett ökat behov av medvetenhet 
kring kompetensutveckling, framförallt i kunskapsintensiva 
organisationer. En starkt kunskapsintensiv verksamhet som 
genomgått stora förändringar de senaste åren är hälso- och 
sjukvården. En förstärkning av patientens ställning ställer nya krav 
på de anställda inom vården. Ändrade vårdstrukturer, bland annat 
genom ny teknik och nya arbetsmetoder, kräver högre kompetens, ny 
kunskap samt ökad flexibilitet. (http://www.fammi.se, 2004-04-27) 
Krav på lägre offentliga utgifter har medfört kraftiga minskningar i 
antalet vårdplatser samt en reducering i antalet undersköterskor och 
vårdbiträden samtidigt som stora förändringar i organisation, 
lednings- och styrformer genomförts. Verksamheten har också blivit 
allt mer konkurrensutsatt, såväl från privat som från internationell 
sjukvård vilket medför att det blir ytterst viktigt att se till att de 
anställda har den kompetens som krävs för att effektivt kunna 
behandla patienterna. Dessa förändringar påverkar de 
kompetenskrav som ställs på anställda samtidigt som det förändrar 
förutsättningar för lärande och således även hur 
kompetensutveckling bör utformas. (Rönnqvist, 2001) 
 
Enligt ovan finns det flera dimensioner i kompetensbegreppet och 
det är viktigt för organisationen att ta tillvara på respektive sprida 
dessa så att kompetensen kommer hela organisationen tillgodo. Detta 
resonemang leder fram till att organisationens möjligheter att ta 
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tillvara på de olika kompetensdimensionerna så att de kan utvecklas, 
användas och spridas inom organisationen blir avgörande för dess 
framgång. För att öka förståelsen för fenomenet 
kompetensutveckling avser vi att studera hur detsamma hanteras 
inom hälso- och sjukvården. För att få en bild av hur den svenska 
hälso- och sjukvården förhåller sig i en internationell miljö med 
avseende på kompetensutveckling, har vi valt att göra en 
jämförelsestudie mellan Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid 
Linköpings universitetssjukhus i Sverige samt vid Rehabilitation 
Centre vid North Staffordshire Hospital i England.  
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1.3 Problemformulering 
Vi har tidigare beskrivit att det finns olika sätt att hantera 
kompetensutveckling på. För att se vilka dessa är har vi för avsikt att 
undersöka vad det finns för strategier för kompetensutveckling och 
hur de studerade klinikerna använder sig av dessa. Vidare avser vi 
att studera hur denna strategi tar sig uttryck i verksamhetens sätt att 
inhämta, utnyttja och sprida de anställdas kompetens. 
Avslutningsvis kommer vi att se till eventuella skillnader och likheter 
mellan de två klinikerna med avseende på det undersökta fenomenet 
samt vad dessa i så fall kan tänkas bero på.  
 
Ovanstående resonemang leder fram till följande frågeställningar:  
 

• Vad finns det för strategier för kompetensutveckling samt vilka 
faktorer påverkar utformandet av dessa? 

• Hur utvecklar, sprider samt tillvaratar organisationen de 
anställdas kompetens? 

• Finns det några likheter och/eller skillnader med avseende på 
kompetensutveckling mellan de undersökta organisationerna 
och i så fall, hur kan dessa förklaras? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats att öka förståelsen för hur 
kompetensutveckling hanteras utifrån ett internationellt perspektiv. 
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1.5 Disposition 
För att läsaren lättare ska kunna orientera sig i uppsatsen ges här en 
kort beskrivning av dess sju kapitel. Med hjälp av figuren vill vi 
tydliggöra hur de olika kapitlen står i relation till varandra. Med 
avstamp i detta inledande kapitel önskar vi nu läsaren en fortsatt 
intressant läsning. 
 
 

 
 
 

Figur 1 Disposition 
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Kapitel 1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras, genom en bakgrundsbeskrivning 
och en problemdiskussion, det problemområde som behandlas i 
uppsatsen. Denna beskrivning mynnar ut i de frågeställningar vi 
avser att besvara samt uppsatsens syfte.  
 
Kapitel 2 Metod  
 
I detta kapitel förs en diskussion kring vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och den metod vi använt oss av. Vidare beskrivs hur 
studien praktiskt genomförts. Kapitlet avser att förmedla läsaren vår 
syn på vetenskap och kunskap samt ge en förståelse för de val vi 
gjort och hur vi resonerat kring dessa.  
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensram vi använder oss av har uppkommit till 
följd av de förutsättningar som det skildrade problemområdet lett oss 
in på. Detta kapitel presenterar således de verktyg vi anser 
nödvändiga för att förstå, tolka samt analysera vår empiri.  
 
Kapitel 4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de undersökta organisationerna och en 
beskrivning ges av deras verksamhet utifrån begreppet 
kompetensutveckling. Kapitlet bygger på de intervjuer som vi 
genomfört vid de båda klinikerna. 
 
Kapitel 5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån de teoretiska modeller som 
presenterats i referensramen. Vidare avser kapitlet att besvara de 
frågeställningar samt det syfte som givits i inledningskapitlet. 
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Avslutningsvis presenteras våra egna åsikter utifrån den analys som 
gjorts. 
 
Kapitel 6 Slutsats 
 
I kapitlets slutsatser sammanfattas svaren på frågeställningarna. Vi 
belyser även de lärdomar och den insikt som studien givit oss och 
förhoppningsvis även läsaren. Vidare ges förslag till fortsatta studier 
inom ämnet kompetensutveckling.  
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2. Metod 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera den metod som ligger till grund för 
denna uppsats. Genom att redogöra för vårt förhållningssätt till 
vetenskapliga och metodologiska frågor möjliggör vi för läsaren att bedöma 
trovärdigheten i våra resonemang och slutsatser. Inledningsvis kommer vi 
att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Därefter beskrivs hur vi 
valt att praktiskt genomföra vår studie. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om hur det valda tillvägagångssättet har påverkat tillförlitligheten i 
undersökningens resultat. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vad är vetenskap? Hur uppnås vetenskaplig kunskap? Detta är 
frågor som behandlas inom vetenskapsfilosofin, en disciplin inom 
akademin som systematiskt undersöker förutsättningarna för den 
vetenskapliga aktiviteten som kunskapen grundar sig på. De 
vetenskapsteoretiska ställningstaganden vi gör är något som 
påverkar vår forskning. De antaganden och det vetenskapliga synsätt 
vi antar samt de föreställningar och värderingar vi har kommer att 
påverka tillvägagångssättet vid insamlandet av kunskap samt 
sammanställning och analys av resultatet. (Gilje & Grimen, 1992) 
  
Inom vetenskapsteorin kan huvudsakligen två synsätt återfinnas, det 
positivistiska samt det hermeneutiska (Gilje & Grimen, 1992). Den 
positivistiska vetenskapssynen har sitt ursprung i Aristoteles 
tankebanor och eftersträvar att uppnå objektiv kunskap som är 
allmängiltig och fri från tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). Det positivistiska synsättet är grundat på formell logik och 
mätbara fakta och målet med forskningen är att hitta generella 
samband som kan verifieras med hjälp av empiriska iakttagelser 
(Gilje & Grimen, 1992; Molander, 1998). Enligt författarna anser 
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positivister att det finns en sann verklighet som är lika för alla och att 
en observatör av verkligheten kan vara objektiv. Det kan dock 
ifrågasättas i vilken utsträckning en individ kan anses uppnå objektiv 
kunskap som är fri från tolkningar. Molander (1998) menar att det 
alltid finns ett perspektiv eller ett problem i bakgrunden. Denna syn 
på verkligheten kallas hermeneutik och syftar till att skapa förståelse 
genom att tolka fenomen i verkligheten. Den centrala föreställningen 
inom hermeneutiken är att förståelsen av något alltid sker med 
bakgrund mot vissa förutsättningar (Gilje & Grimen, 1992). Enligt 
Arbnor & Bjerke (1994) närmar sig hermeneutikern sitt 
forskningsobjekt subjektivt utifrån sin egen förförståelse vilket vi 
anser vara samstämmigt med tillvägagångssättet för vår studie. 
Vetenskapsfilosofen Karl Popper (1981, i Gilje & Grimen, 1992) anser 
att alla observationer är förknippade med forskarens förväntningar 
och teoretiska kunskaper, vilket ger betingade förutsägelser och att 
observation av verkligheten aldrig kan ske förutsättningslöst.  
 
Även om vi till skillnad från positivismen anser att det inte finns 
några generella lagar som kan appliceras överallt inom 
samhällsvetenskapen så anser vi inte att alla fenomen är så unika att 
slutsatser kring fenomenet inte skulle kunna användas i en liknande 
situation. Vårt synsätt kan liknas med vad Andersen (1994) benämner 
den kritiska teorin. Genom att förena hermeneutikens tolkning med 
positivismens empiriska prövning kan detta synsätt anses vara en 
kombination av positivismen och hermeneutiken (Alvesson & 
Sköldberg, 1998). Molander (1998) menar att i likhet med 
positivisterna förespråkar den kritiska teorins anhängare att det finns 
vissa lagbundenheter i samhället men att dessa är historiskt 
betingade och därmed inte fasta. Genom att människor blir medvetna 
om lagbundenheten och dess struktur kan denna övervinnas och 
förändras. Detta resonemang härstammar från Poppers lära om den 
kritiska rationalismen och falsifikationismen, det vill säga att det 
finns en objektiv sanning men att människan aldrig kan veta när den 
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är uppnådd. Vi måste alltså vara medvetna om vår okunskap och att 
vi aldrig kan anse oss uppnå en absolut sanning (Molander, 1998). 
 
För att kunna analysera hur kompetensutveckling hanteras anser vi 
att vi måste ge plats för både tolkning och prövning, varför vårt 
vetenskapliga förhållningssätt kan liknas vid den kritiska teorin. 
Även då vi i denna uppsats har en strävan efter att vara så objektiva 
som möjligt, anser vi att verkligheten kan upplevas på olika sätt av 
olika personer och att verklighetsbilder skapas när den egna 
upplevelsen kommuniceras till andra. För att kunna behandla 
uppsatsens frågeställningar måste vi försöka fånga andra individers 
bild av den egna situationen och förstå deras verklighet. Vi har därför 
kommit att tolka en verklighet som redan är tolkad av den enskilde 
individen och är medvetna om att den slutliga bild vi konstruerar av 
verkligheten är en kombination av den bild vi förmedlats av 
respondenterna samt vår egen tolkning av det vi sett och hört. Weber 
(1981, i Gilje & Grimen, 1992) menar att en forskare har ett ansvar 
gentemot det egna forskningsmaterialet och att forskaren i den 
utsträckning objektivitet inte kan uppnås har ett ansvar att informera 
läsaren om förförståelse, erfarenhet och annan kunskap som kan ha 
påverkat resultatet. Genom att redogöra för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och tillvägagångssätt gör vi läsaren medveten om 
vad som kan ha påverkat vår objektivitet. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Det finns två vanliga tillvägagångssätt för hur insamlandet och 
utvecklandet av kunskap kan gå till. Dessa benämns induktiv och 
deduktiv ansats. Skillnaden mellan de två är huruvida 
utgångspunkten tas i teorin eller i empirin. Den induktiva ansatsen 
innebär att forskaren utifrån skilda fenomen i verkligheten drar 
generella slutsatser. Vid deduktion testas istället en teori för att se om 
den stämmer överens med verkligheten. Den deduktiva ansatsen 
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bygger på logiska slutsatser, det vill säga utifrån två kända fakta dras 
slutsatser kring ett tredje. (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997) 
 
Vår tolkning av individens verklighet samt den verklighet vi 
observerat har starkt färgats av den referensram vi sammanställde 
innan genomförandet samt tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Genom att bygga upp en referensram har vi skapat oss en bas att 
utgå från för att kunna förstå, beskriva och analysera 
kompetensutveckling som fenomen. Vi anser oss därför ha en 
deduktiv metod. 
 
 

2.2.1 Undersökningsansats 
Undersökningar kan i grunden vara av kvantitativ eller kvalitativ 
karaktär. Vilket angreppssätt som väljs bör enligt Holme & Solvang 
(1997) vara anpassat efter undersökningens syfte och 
problemformulering. Kvantitativa studier inriktas på att samla in 
fakta och mäta olika fenomen samt beskriva dessa numeriskt eller på 
annat kvantifierbart sätt. Den kvalitativa ansatsen syftar i stället till 
att förstå hur människor upplever olika situationer och fenomen. 
Alvesson & Sköldberg (1998) beskriver den kvalitativa ansatsen som 
betraktandet av en komplex empiri utifrån de studerande objektens 
perspektiv. Syftet med kvalitativa studier är att förstå, beskriva och 
analysera beteendet hos studieobjektet. Då avsikten med denna 
uppsats är att öka förståelsen för hur kompetensutveckling hanteras i 
ett internationellt perspektiv anser vi den kvalitativa ansatsen vara 
mest lämplig. Holme & Solvang (1997) menar att upplägget av en 
kvalitativ studie kan ändras under arbetets gång, vilket möjliggör att 
nya aspekter som upptäcks under studien kan tillföras. Detta anser vi 
är en av fördelarna med en sådan studie.  
 
Vid en kvalitativ studie görs sällan urval på statistiska grunder utan 
istället görs ett så kallat selektivt urval (Svenning, 1999). Vi valt att 
studera Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Linköpings 
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universitetssjukhus och North Staffordshire Rehabilitation Centre, 
vilket i första hand beror på tillgänglighet men även på deras 
lämplighet som studieobjekt med hänsyn till deras 
kunskapsintensiva verksamhet samt inställning till 
kompetensutveckling. Den första kontakten knöts med 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping som visade ett 
intresse för studien och som även visade sig vara en lämplig 
organisation att studera med hänsyn till vad som sagts ovan. Med 
hjälp av klinikledningen vid denna enhet tog vi senare kontakt med 
North Staffordshire Rehabilitation Centre i England som identifierats 
som en intressant klinik att jämföra med. En internationell studie av 
detta slag innebär vidare möjligheten att jämföra två kliniker som 
existerar oberoende av varandra, vilket vi anser ytterligare ökar 
möjligheten att finna likheter och skillnader. Vi vill dock tillägga att 
det i skrivande stund genomförs en organisationsförändring vid den 
svenska kliniken som innebär ett starkare fokus på teamarbete. Vi är 
medvetna om att detta i längden kan påverka förutsättningarna för 
kompetensutveckling men då vi är intresserade av att studera hur 
detta fenomen hanteras i dagsläget väljer vi att bortse från 
förändringens eventuella påverkan. 
 
 

2.2.2 Klassificering utifrån studiens upplägg 
Denna uppsats beskrivs som en fallstudie vilket kan diskuteras 
huruvida det är en korrekt benämning eller inte. Enligt Lundahl & 
Skärvad (1992) innebär en fallstudie att ett fåtal fall studeras 
detaljerat i flera dimensioner, en beskrivning vi anser stämma 
överens med vår studie. Merriam (1994) har tagit fram fyra 
karaktäristika för fallstudier, partikularistisk, deskriptiv, induktiv 
samt heuristisk. Med partikularistisk menas att studien fokuseras 
kring en händelse, företeelse, situation eller person. I denna uppsats 
fokuseras företeelsen kompetensutveckling inom två organisationer. 
Företeelsen beskrivs utifrån flertalet dimensioner, internt såväl som 
samspel mellan faktorer i organisationernas omgivning. Att studien 
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är deskriptiv innebär att den ska vara övergripande och resultera i en 
omfattande beskrivning av organisationen, vilket vi också anser oss 
ha gjort. Vi har tidigare diskuterat huruvida vår studie kan anses 
vara induktiv eller deduktiv och kommit fram till att den inte har en 
klar induktiv ansats utan snarare är deduktiv. Med anledning av 
detta uppfylls inte Merriams tredje kriterium fullt ut. Heuristik 
slutligen innebär att förståelsen kring den undersökta företeelsen ska 
öka. Vårt syfte är att göra en internationell jämförelse av 
kompetensutveckling inom de båda klinikerna, en studie vilken 
enligt vår kännedom inte genomförts tidigare och som därför 
indirekt innebär att vi ökar förståelsen kring fenomenet i fråga. Enligt 
Merriams kriterier för en fallstudie anser vi oss enligt ovan inte 
kunna kalla studien för en renodlad fallstudie utan väljer därför att 
klassificera den som fallstudieliknande.  
 
 

2.2.3 Informationsinsamling 
Information kan enligt Andersen (1994) samlas in bland annat genom 
dokumentstudier och intervjuer. Arbnor & Bjerke (1994) menar att 
primärdata är data som är insamlat för den specifika studien, medan 
sekundärdata är insamlat vid ett annat tillfälle och med ett annat 
syfte.  
 
I ett tidigt skede fann vi rapporter och böcker som behandlar 
kompetensutveckling inom den offentliga sektorn skrivna av 
professor Ellström vid institutionen för beteendevetenskap vid 
Linköpings universitet. Vi tog därför kontakt med honom för att 
diskutera vårt planerade upplägg. Ellström själv hade tyvärr inte tid 
att träffa oss men hänvisade oss till Dan Rönnqvist som arbetat 
tillsammans med honom i flera studier samt vars doktorsavhandling 
är en studie av kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. 
Mötet med Rönnqvist ledde till att vi spetsade vårt syfte samt gav oss 
även vägledning till relevant litter atur inom området. Den inledande 
fasen av vårt uppsatsarbete var därför starkt präglad av 
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sekundärdata, då vi genom att ta del av tidigare forskning ökade vår 
förförståelse för problemområdet. Referensramen är uppbyggd 
utifrån etablerade teorier, där Ellström och Rönnqvist kommit att bli 
de två tongivande teoretikerna. 
 
Uppsatsens empiri har huvudsakligen inhämtats via personliga 
intervjuer. Antalet intervjuer anpassades efter hur många 
yrkeskategorier som fanns vid de båda klinikerna. Vi hade som krav 
att respondenten ska ha varit anställd på kliniken i minst ett år, detta 
för att öka möjligheten för att denne någon gång har deltagit i 
kompetensutvecklande aktiviteter. Utifrån dessa kriterier gjordes 
sedan urvalet av respektive klinikledning.  
 
Vi valde att göra personliga intervjuer då vi i likhet med Widerberg 
(2002) anser att det är en bra metod för att ta reda på individers 
uppfattningar, perspektiv och kunskap inom det valda 
undersökningsområdet. Författaren menar även att metoden ger 
utrymme för följdfrågor som kan tydliggöra respondentens mening. 
Enligt Svenning (1999) finns det vid personliga intervjuer möjlighet 
att tolka respondentens kroppsspråk samt ansiktsuttryck vilka kan 
avslöja mer än vad denne egentligen säger, vilket har vi anser har 
gett oss en ökad förståelse för respondenten.  
 
Det finns dock flera nackdelar med att göra personliga intervjuer. En 
nackdel är att det är tidskrävande, en annan att det är svårt att 
tillfråga lika många respondenter som vid en enkätstudie. Vidare kan 
så kallade intervjuareffekter uppstå, det vill säga att respondenten 
medvetet eller omedvetet påverkas av intervjuarens sätt att uppträda. 
Detta kan till exempel vara att intervjuaren genom kroppsspråk och 
minspel visar gillande eller ogillande och på det sättet styr svaren. 
Exempelvis kan ett ointresserat ansiktsuttryck eller en flackande blick 
få respondenten att sluta tala om ämnet. Andra variabler som kan 
påverka respondenten kan vara intervjuarens ålder, kön eller yrke. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) Enligt Lantz (1993) kan sådana effekter 
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påverka resultatets tillförlitlighet och författaren menar att för att 
undvika dessa bör intervjuaren i möjligaste mån anpassa sig till den 
rådande situationen genom att uppträda på ett objektivt sätt samt 
genom att vara väl påläst i ämnet. Vi anser att vetskapen om att dessa 
effekter kan uppstå har hjälpt oss förebygga uppkomsten av de 
samma. 
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) påverkas resultatets kvalitet även av 
intervjuarens förmåga att göra korrekta tolkningar av respondentens 
uttalanden. För att minska risken för feltolkningar har vi vid 
intervjutillfällena använt oss av en diktafon, detta för att kunna 
lyssna på intervjun flera gånger. Ekholm & Fransson (1992) påpekar 
dock att en diktafon kan ha hämmande effekter på respondenten. Vi 
har valt att bortse från detta då vi anser att vikten av att noggrant 
kunna återge vad respondenten har sagt väger tyngre än eventuellt 
uteblivet material. Detta beslut stärktes av att vi inte märkte någon 
tvekan hos respondenterna vid frågan om diktafon kunde användas. 
 
Lundahl och Skärvad (1992) menar att det är en fördel att vara två 
personer som intervjuar, detta för att minska risken för feltolkningar. 
Vi har följt deras rekommendation där en av oss har fokuserat på att 
ställa frågor utifrån intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) medan den 
andra har koncentrerat sig på att lyssna och ställa eventuella 
följdfrågor. Vi anser oss därmed skapat en möjlighet för reflektion 
och tolkning under intervjuernas genomförande. 
 
Intervjuer kan skilja sig åt med avseende på i vilken grad de är 
standardiserade och strukturerade (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Struktureringsgraden beskriver i vilken utsträckning 
intervjufrågorna är öppna eller begränsade vilket påverkar vilket 
svarsutrymme respondenten ges (Lantz, 1993). Lundahl & Skärvad 
(1992) menar att intervjuer med en hög grad av standardisering där 
såväl frågeformuleringen som ordningsföljden är bestämd på 
förhand är mest lämpade vid hypotes- och teoriprövande studier 
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medan ostandardiserade intervjuer är att föredra vid beskrivande och 
teoriutvidgande studier. Då vår studie är jämförande har vi valt att 
använda oss av så kallade semistandardiserade intervjuer. Enligt 
Lundahl & Skärvad (1992) innebär det att frågorna är förutbestämda 
men kan kompletteras av följdfrågor för att tydliggöra respondentens 
svar.  
 
Vid utformandet av intervjufrågorna utgick vi från de i inledningen 
presenterade frågeställningarna. Vi valde att ställa öppna frågor för 
att se vad respondenten uppfattade i frågan. Dessa underbyggde vi 
med följdfrågor. Ett sådant tillvägagångssätt anser vi minskar risken 
för att gå miste om något. Varje intervju inleddes med att vi 
presenterade oss själva samt gav en kort beskrivning av studien, dess 
bakgrund och syfte. Vidare förklarade vi hur materialet skulle 
användas och vi frågade respondenten om diktafon fick användas 
vilket alla respondenter accepterade. De inledande frågorna 
utformade vi så att de skulle vara lätta för respondenten att besvara 
snarare än att de hade ett stort värde för det empiriska materialet, 
detta för att respondenten skulle känna sig bekväm i situationen. 
Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter med undantag från 
intervjuerna med ledningen som innehöll fler frågor och som pågick i 
cirka 50 minuter. Intervjuerna har skett på identiskt sätt vid de båda 
klinikerna förutom att vi vid den engelska enheten i ett inledande 
skede kontrollerade hur respondenten uppfattade ordet 
kompetensutveckling, detta då vi ville försäkra oss om att uttrycket 
användes i samma betydelse som i svenskan. Det visade sig dock 
snart att de engelska respondenterna var väl införstådda med 
begreppet. 
 
För att försäkra oss om att vi inte gått miste om något sammanställde 
vi efter intervjuerna en lista på de faktorer vi uppfattat som viktigast. 
Detta tydliggjorde vilka frågor vi skulle återkomma med till de båda 
klinikerna för att säkerställa att vi inte förbigått viktiga aspekter som 
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påverkar kompetensutvecklingen inom verksamheten (se bilaga 3 
och 4). 
 
I tabellen nedan återges vilka yrkesgrupper vi intervjuat vid de 
respektive klinikerna samt vilket datum intervjun ägt rum. 

 
DEN SVENSKA 
KLINIKEN 

 DEN ENGELSKA 
KLINIKEN 

 

    
Yrkestillhörighet Datum Yrkestillhörighet Datum 
Arbetsterapeut 10/3 Sjuksköterska 29/3 
Sjuksköterska 10/3 Undersköterska 29/3 
Undersköterska 10/3 Sjukgymnast 29/3 
Specialistläkare 11/3 Psykolog 29/3 
Sjukgymnast 11/3 Specialistläkare 29/3 
Undersköterska 11/3 Talpedagog 29/3 
Sjukgymnast 11/3   
Undersköterska, 
Rehabassistent 

11/3 
 

 
 

 

Kurator 12/3   
    
Klinikchef 
(specialistläkare) 

12/3 Klinikansvarig  
(sjuksköterska) 

29/3 

Öppenvårdschef 
(arbetsterapeut) 
 

12/3 Klinikledning 
(sjuksköterska) 

29/3 

 
 

Figur 2 Intervjuöversikt 
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2.3 Bearbetning, analys och tolkning 
Vi har i empirin valt att citera några av respondenternas 
uppfattningar. I de fall respondenten använt ett språkbruk som 
skulle försvåra läsarens förståelse har vi använt oss av vad Gilje & 
Grimen (1992) benämner barmhärtighetsprincipen. Denna innebär att 
citat återges utan upprepningar och att småord som förekommer i 
talspråk men vilka har en begränsad funktion i skriftspråk utelämnas. 
 
Svenning (1999) beskriver den kvalitativa databearbetningprocessens 
tre faser. I den första fasen, även kallad den öppna kodningen, söker 
forskaren efter mönster av något slag. Detta kan vara en viss 
händelse som nämnts av flera personer. Denna fas följs av den axiella 
kodningen där forskaren försöker hitta länkar mellan de begrepp och 
fenomen som kodifierats under den öppna kodningen. Slutligen äger 
den selektiva kodningen rum där forskaren aktivt letar efter fall som 
stödjer och bekräftar de teman som tagits fram i tidigare faser. För att 
uppnå dessa tre faser har vi läst texten samt lyssnat på 
bandupptagningen flertalet gånger. Detta för att försäkra oss om att 
vi verkligen bearbetat de uppfattningar som framkommit under 
intervjun. Vi har också läst intervjuerna i sin helhet för att skapa oss 
en bild av respondenten för att sedan söka efter avsnitt som berör 
samma tema.  
 

2.4 Metodreflektion 
Innan resultatet presenteras anser vi det viktigt att föra en diskussion 
kring dess kvalitet. Validitet och reliabilitet är begrepp som används 
för att beskriva en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Det 
finns dock en skillnad i vilken utsträckning begreppen kan appliceras 
på kvalitativa respektive kvantitativa studier. Begreppet validitet 
beskriver i vilken utsträckning studiens resultat överrensstämmer 
med verkligheten. För att resultatet ska ha hög validitet vid 
kvantitativa studier krävs det att urvalet är representativt för 
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populationen samt att mätningen mäter det som den avser att 
undersöka. Vid kvalitativa studier är det dock inte urvalets 
representativitet som står i fokus utan snarare att resultaten ska vara 
väsentliga och uppfattas som riktiga av de som studien berör. Detta 
medför att det kan vara svårt att använda begreppet validitet vid 
kvalitativa studier och det finns ingen entydig definition av 
begreppet där det sätts i relation till kvalitativa studier. Därmed blir 
validitet som begrepp svårhanterligt vid bedömningen av kvaliteten i 
en sådan studie. Dock kan validiteten i en kvalitativ studie öka i och 
med att forskaren ser på fenomenet ur flera perspektiv. (Arbnor & 
Bjerke, 1994) Detta har vi strävat efter att uppnå genom att undersöka 
flera aspekter av den undersökta företeelsen.  
 
Reliabilitet innebär att en fråga ställd vid olika tillfällen av samma 
eller olika personer ska ge samma resultat (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Detta är något vi anser vara svårt att uppnå, bland annat beroende på 
forskarens begränsade förmåga att vara objektiv, vilket diskuterats 
ovan. Vi har tidigare diskuterat vår syn på kunskap där vi beskrivit 
hur vi i likhet med den hermeneutiska vetenskapssynen anser att 
verkligheten är beroende av individens tolkning och således anser vi 
att full reliabilitet inte går att uppnå i denna uppsats. I diskussionen 
kring vår syn på kunskap framhävde vi dock att vår syn inte fullt ut 
överensstämmer med den hermeneutiska, framförallt i det avseendet 
att vi inte anser att alla fenomen är så unika att slutsatser kring 
fenomenet inte skulle kunna användas i liknande situationer men 
även då vi har en strävan efter att vara så objektiva som möjligt. 
 
Vår avsikt med denna studie är att finna mönster och använda redan 
befintliga teorier som utgångspunkt för en analys av empiriska data 
och utifrån dessa dra slutsatser som kan ligga till grund för 
generaliseringar. Enligt Svensson & Starrin (1996) kan 
generaliserbarhet delas in i inre och yttre generaliserbarhet. Den inre 
generaliserbarheten innebär att slutsatser kan dras inom den 
studerade kontexten medan yttre generaliserbarhet medför att 
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slutsatser även kan göras kring fenomen utanför den studerade 
kontexten. I vårt fall har vi diskuterat hur snävt vi ska definiera den 
kontext vi har studerat utifrån vilken generaliserbarhet studien kan 
anses ha. Vi anser att den inre validiteten omfattar de studerade 
klinikerna medan den yttre generaliserbarheten kan anses vara 
rehabiliteringskliniker i allmänhet. Vi har dock under uppsatsens 
gång bildat oss uppfattningen att resultatet även kan komma att gälla 
andra verksamheter som arbetar med kompetensutveckling. Vi 
lämnar det dock öppet för läsaren att utifrån denna diskussion 
avgöra i vilken utsträckning studien kan anses vara generaliserbar i 
andra kontexter. 
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3. Referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för 
uppsatsen. Teorierna avser att skapa en förståelse för ämnet men de ligger 
också till grund för den analys som senare kommer att genomföras. 
Inledningsvis kommer en diskussion att föras kring vad kompetens är på 
individnivå samt på organisationsnivå. Därefter kommer teorier som 
behandlar kunskap, lärande och kunskapsöverföring att presenteras som följs 
av en diskussion om begreppet kompetensutveckling samt olika strategier för 
detta. För att skapa en djupare förståelse för de organisationer vi studerat 
har vi även inkluderat teorier angående kultur samt professionella 
organisationer. 
 

3.1 Kompetens 
Kompetens är ett vitt begrepp med flera olika definitioner. Vi anser 
det därför relevant att redogöra för begreppets olika synsätt. Vanligt 
förekommande är att forskare delar in kompetensbegreppet på 
individ- samt organisationsnivå vilket även vi valt att göra. Nedan 
redogörs för kompetens på individnivå för att senare behandla 
kompetens på organisationsnivå.  
 

3.1.1 Kompetens på individnivå 
”Med kompetens avses en individs handlingsförmåga i relation 
till en viss uppgift, situation eller arbete. Med den individuella 
handlingsförmågan menas såväl kunskaper, intellektuella och 
praktiska färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos 
individen.” (Ellström, 1996 sid.11) 

 
I forskning och litteratur används begreppet kompetens på ett 
mångtydigt och oprecist sätt, detta då det i litteraturen saknas en mer 
allmänt accepterad definition av begreppet (Ellström, 1992). Axelsson 
(1996) definierar den individuella kompetensen som den kompetens 
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som finns inom en person och som organisationen skulle förlora om 
individen i fråga skulle lämna organisationen. Sahlqvist & Jernhall 
(1998) menar att en individ skaffar sig kompetens genom att 
tillsammans med andra använda sina kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter för att lösa en uppgift. Keen (1991) definierar kompetens 
som förmågan att handla i en situation, förmågan att agera och att 
planera i förväg. Skillnaden mellan de två sistnämnda författarna 
ligger i att Keen betonar att kompetens inte endast används för att 
lösa ett problem utan att kompetens även är den färdighet som gör 
det möjligt för en individ att handla i en situation. Stevrin (1986) har 
en liknande definition men till skillnad från Keen betonar han även 
att det rör sig om en särskild aktivitet.  
 
Townley (1994) och Ellstöm (1992) betonar båda betydelsen av att 
handlandet eller aktiviteten som utförs är framgångsrik. 
 

”A competence is an observable skill or ability necessary to 
complete a task successfully” (Townley, 1994 s. 60) 

 
”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att 
framgångsrikt (enligt andras eller egna kriterier) utföra ett arbete, 
inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, 
utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som 
arbetet erbjuder.” (Ellström, 1992, s. 22) 

 
Genom att betona att en aktivitet ska utföras framgångsrikt för att 
räknas som en kompetens antyds att de förmågor individen besitter 
är relativa den kontext denne befinner sig i. En tolkning av detta är 
att en person som anses kompetent i en kontext kan anses mindre 
kompetent i ett annat sammanhang, givet samma förutsättningar, där 
det finns individer som besitter högre aktuell kompetens. Vidare 
menar han att ju bättre anpassad en individ är att agera i en given 
situation och omgivning desto mer kompetent anses denne vara. 
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Således kan kompetens ses som förutsättningen för en framgångsrik 
anpassning till en situation/uppgift eller aktivitet. White (1979 i Hall, 
1980) menar att ju mer kompetent en individ är desto bättre rustad är 
denne att effektivt kunna integrera med den sociala och fysiska 
omgivningen samt anpassa sig till kraven från den samma. 
 
Vilka är då de förmågor som avses när kompetensbegreppet 
diskuteras? Ellström (1992) delar in dessa förmågor i fem grupper. 
 

• Kognitiva förmågor, det vill säga olika typer av kunskaper och 
intellektuella färdigheter, till exempel förmågan att lösa 
problem och fatta beslut. 

 
• Psykomotoriska förmågor, det vill säga olika typer av 

perceptuella och manuella färdigheter, till exempel 
fingerfärdighet. 

 
• Sociala förmågor, det vill säga olika sociala färdigheter, till 

exempel samarbets-, ledarskap, och kommunikationsförmåga. 
 

• Affektiva förmågor, det vill säga viljemässiga och 
känslomässiga handlingsförutsättningar, till exempel 
engagemang och värderingar. 

 
• Personliga förmågor, det vill säga handlingsförutsättningar 

relaterade till personlighetsdrag, till exempel självförtroende 
och självuppfattning.  

  
Nedan kommer kompetens att diskuteras utifrån ovanstående 
förmågor. Inledningsvis behandlas kompetens utifrån kognitiva 
förmågor, vilket vi kallar kompetens som kunskap. Här introduceras 
även en diskussion kring olika former av kunskap, vilken kommer 
fördjupas i avsnitt 3.2.1. Vidare behandlas kompetens utifrån 
psykomotoriska förmågor, som vi kallar kompetens som färdighet. 
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Därefter beskrivs kompetens utifrån sociala förmågor och 
avslutningsvis diskuteras affektiva och personliga förmågor som 
berör individens känsloliv. De två sistnämnda anser vi ligga så nära 
varandra att de med fördel kan behandlas i samma stycke vilket vi 
kallar kompetens som personlighet. Avslutningsvis sammanfattar vi 
kompetensbegreppet med att illustrera den modell av en hand som 
Keen (1991) har tagit fram. 
  

Kompetens som kunskap 
För att kunna utföra en uppgift eller lösa ett problem på ett 
framgångsrikt sätt krävs kunskap inom området (Sandberg, 1994). 
Kunskap inhämtas vanligen på teoretisk väg, till exempel genom 
studier och kan sägas vara en grundläggande insikt om hur saker och 
ting fungerar och varför (Sahlqvist & Jernhall, 1998).  
När kompetensbegreppet diskuteras är det relevant att tala om 
använd och oanvänd kunskap. Med oanvänd kunskap avses sådan 
kunskap individen besitter men som inte utnyttjas genom praktisk 
tillämpning. Den kan vara till nytta för individen men är inte 
användbar för organisationen förrän den omsätts i praktiken. 
(Sahlqvist & Jernhall, 1998) Bland teoretiker råder det delade 
meningar huruvida den kunskap som innefattas i 
kompetensbegreppet ska vara den använda kunskapen eller om även 
den oanvända ska inkluderas. Grönhaug & Nordhaug (1990, i 
Nordhaug, 1990) anser att kompetensbegreppet blir för snävt om 
endast den använda kunskapen avses. De menar att mycket av den 
kunskap som finns i organisationer är oanvänd kunskap och en del 
av den utmaning som organisationer står inför är just hur den inom 
organisationen existerande kunskapen ska tas till vara. Författarna 
menar dock inte att all kunskap en individ besitter ska inkluderas i 
dennes kompetens, utan de betonar att det är den användbara 
kunskapen som påverkar individens möjlighet att utföra den 
specifika uppgiften och som utgör kompetensen. 
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Vi kommer i denna uppsats att följa Grönhaugs & Nordhaugs 
resonemang vilket innebär att vi anser att den kunskap som 
individen besitter och som kan vara användbar i kontexten, ska 
inkluderas i dennes kompetens oavsett om den används eller inte. Vi 
anser detta vara ett viktigt ställningstagande då det för 
organisationen på sikt är allvarligt om de anställdas kompetens inte 
tas tillvara.  

 
Kompetens som färdighet 

Färdighet är förmågan att tillämpa den kunskap som inhämtats 
(Sahlqvist & Jernhall, 1998). Ellström (1992) menar att färdigheter ofta 
förknippas med motoriska färdigheter, det vill säga fingerfärdighet 
och känslan för att utföra en uppgift. Ofta används hantverkare som 
exempel på ett yrke som inkluderar stora delar av motoriska 
färdigheter. De kan utföra en uppgift men det är svårt att beskriva 
hur de går tillväga. En annan typ av färdighet kallas enligt författaren 
perceptuell färdighet och handlar om färdigheten att känna igen 
något, att bedöma något eller att se mönster. 
 
Skillnaden mellan kunskap och färdighet är inte alltid självklar. 
Enligt Keen (1991) förvärvas explicit kunskap, det vill säga kunskap 
som kan uttryckas i ord, på bästa sätt genom ord och text medan en 
färdighet, vilken är en form av tyst kunskap, måste förvärvas genom 
övning. Författaren beskriver sambandet genom att lägga till ordet 
erfarenhet som en skiljelinje mellan kunskap (läs explicit kunskap) 
och färdighet. Denna erfarenhet erhålls genom att kunskaper och 
färdigheter testas. Genom att reflektera och tänka igenom sina 
handlingar menar Sahlqvist & Jernhall (1998) att individen kan 
utnyttja sina erfarenheter men det är inte förrän när dessa tankar 
delas med någon annan som de utvecklas.  
 
Ofta finns ett beroendeförhållande mellan kunskap och färdighet för 
att kompetens ska uppstå. En liknelse kan göras med en läkare som 
ska ta ett benmärgsprov. Det krävs att läkaren vet var han ska sticka 
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samt hur långt in nålen ska föras. Då det handlar om millimetrar som 
vid en feltolkning kan leda till att patienten blir invalid krävs det 
också en hög grad av fingerfärdighet samt känsla för att läkaren ska 
kunna veta när nålen är tillräckligt långt inne. (Ellström, 1992)  
 

Kompetens utifrån sociala faktorer 
Social kompetens är sådan kompetens som finns utan att den 
nödvändigtvis behöver uppmärksammas. Det är denna kompetens 
som gör många vardagssituationer lätthanterliga. Social kompetens 
kan beskrivas som sättet att förhålla sig till andra människor. Inom 
hälso- och sjukvården används social kompetens i patientsituationer 
där det inte finns något nedskrivet om hur patienten ska bemötas. 
Lyhördhet, empati och förmågan att lyssna till andra människor är 
viktiga egenskaper. (Sahlqvist & Jernhall, 1998) 
 
Ellström (1992) och Stevrin (1986) är två andra författare som 
poängterar vikten av sociala aspekter som en del av kompetens. De 
menar att en individs förmåga att arbeta tillsammans med andra 
påverkar dennes förutsättningar för att utföra den specifika 
uppgiften. Genom att samarbeta och utnyttja de gemensamma 
kunskaperna ges möjligheten att lära av andra och därmed öka sin 
egen kompetens. Andra författare betonar förutom förmågan att 
samarbeta även vikten av att ha ett socialt nätverk (jämför Sandberg 
1994; Sahlqvist & Jernhall, 1998; Keen, 1991). Enligt Keen (1991) kan 
individen genom ett utvecklat kontaktnät få stöd, inhämta kunskap 
samt skapa sig ett inflytande. 
 

Kompetens som personlighet 
Ellström (1992) inkluderar affektiva faktorer som en del av 
kompetensen och med dessa avser han individens motivation samt 
inställning och förhållande till den specifika uppgiften. Han 
inkluderar även delar av en individs personlighet som till exempel 
självkänsla. Personligheten kan anses vara den avgörande faktorn 
som gör att kompetensen blir fullständig och kan användas. Keen 



Referensram 
 

29 

(1991) hävdar att om de personliga värderingarna inte uppfyller vissa 
mått kan en individ som har den nödvändiga kunskapen, färdigheten 
och det sociala nätverket ändå sakna kompetens. Detta kan bero på 
att individen i fråga inte är pålitlig eller inte har det självförtroende 
som krävs för att handling ska komma till stånd. För att en individ 
ska prestera ett bra resultat krävs vidare att denne inte enbart har den 
nödvändiga kunskapen eller erfarenheten utan även känner sig 
intresserad och motiverad av den specifika uppgiften (jämför 
Ellström, 1992; Axelsson, 1996; Spencer & Spencer, 1993). 
 

Kompetens som en hand 
Keen (1991) har beskrivit kompetensbegreppet och dess delar med en 
illustration av en hand. På detta sätt vill författaren visa på att 
kompetens består av flera delar som är beroende av varandra för att 
fungera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Kompetenshanden 

Källa: Keen (1991) 
 
Tummen symboliserar färdighet, som är en av de viktigaste delarna 
av handen. Tillsammans med pekfingret, vilket här illustrerar 
kunskapen, utgör de gripfunktionen. Långfingret utgör erfarenhet 
vilken vi tidigare beskrivit som länken mellan kunskap och färdighet. 
Under rubriken sociala aspekter har vi diskuterat vikten av att kunna 
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arbeta tillsammans med andra människor och betydelsen av ett 
kontaktnät. Detta illustreras av ringfingret. De personliga faktorerna, 
vilka författaren benämner värderingar, illustreras av lillfingret. För 
att fingrarna/kompetensfaktorerna ska kunna fungera tillsammans 
och bli en helhet krävs samordning, kraft och energi vilket skapas av 
handflatan. 
 
Kompetensbegreppet kan tydliggöras med ytterligare ett exempel. 
För att köra bil räcker det inte att enbart ha kunskap om hur bilen 
fungerar. Kunskapen pekar ut vägen men det krävs mer för att ta sig 
fram på den, det krävs färdigheter. Det behövs också erfarenhet om 
hur vägen ser ut. Denna erfarenhet kan erhållas genom att fråga 
människor på vägen. Slutligen krävs det en vilja att ta sig fram, en 
vilja som måste samordnas med andra trafikanters viljor för att 
trafiken ska flyta. (Sahlqvist & Jernhall, 1998) 
 
 

3.1.2 Kompetens på organisationsnivå 
”Företagskompetens är inte detsamma som den aggregerade 
kompetensen hos dess medarbetare. Det är möjligt att den till 
företaget knutna kompetensen genom kombinationseffekter över- 
eller understiger den hos medarbetarna. Företaget kan dessutom 
utnyttja extern kompetens genom nätverk, konsulter eller den 
teknik de använder. Samspelet mellan företagets strategier 
(affärs-, konkurrens-, produktstrategier), val av organisatoriska 
lösningar som teknikval är viktiga inslag i företagskompetensen.” 
(Dochtery 1996 i Axelsson 1996 s. 20)  

 
Kompetensutveckling är mer än att utveckla kunskapen och 
färdigheterna hos en enskild individ, det handlar även om att 
utveckla arbetsgruppens och företagets totala förmåga att använda 
och utnyttja den samlade kompetensen (Sahlqvist & Jernhall, 1998). 
Såväl som teoretikernas åsikter går isär när det handlar om att 
definiera kompetens på individuell nivå återfinns även motstridiga 
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definitioner av kompetens på organisationsnivå. Åsikterna skiljer sig 
åt huruvida och i vilken utsträckning den enskilde individens 
kompetens är en del av organisationens kompetens samt vilka andra 
organisatoriska element som ska inkluderas i begreppet. Dochterys 
(1996 i Axelsson 1996) definition betonar att företagets kompetens 
inte är densamma som den aggregerade kompetensen hos dess 
medarbetare utan att den antingen kan överskrida eller underskrida 
denna. Definitionen inkluderar såväl extern kompetens som 
organisatoriska lösningar. Helleloid & Simonin (1994) är två andra 
teoretiker som även de valt att ha ett vitt perspektiv på begreppet. De 
talar om den aggregerade kunskapen i värdekedjan, alla parter som 
på något sätt är bundna till organisationens verksamhet utgör 
företagets kompetens. Vidare inkluderar de även organisationskultur 
i kompetensbegreppet, detta då de menar att denna påverkar 
förutsättningarna för en organisation att utföra specifika uppgifter.  
 
Argyris (1962) kallar kompetens på organisationsnivå för 
administrativ kompetens. Med detta menar han att 
organisationskompetens är de administrativa lösningar som utgör 
förutsättningar för att organisationen ska kunna nå utsatta mål samt 
kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld. Administrativa 
lösningar eller faktorer som anses påverka företagets kompetens är 
till exempel formellt och informellt ledarskap, organisationsstruktur 
och styrsystem. Axelsson (1996) som i stor utsträckning har hämtat 
inspiration från Dochtery förknippar organisationskompetens med 
organisationens förmåga att anpassa sig inför framtiden. Faktorer 
som han anser påverka kompetensen är, utöver de som tidigare 
nämnts ovan, även forskning samt organisationens förmåga att lära. 
Argyris (1962) anser att en organisations förmåga att lära är en 
kompetens i sig, vilken alla organisationer borde besitta för att kunna 
bemöta framtiden på ett önskvärt sätt.  
 
Kompetens på organisationsnivå kan även kallas kollektiv 
kompetens och kan anses vara resultatet av organisationens 
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ansträngningar att på ett så effektivt sätt som möjligt möjliggöra för 
de anställda att ta del av varandras kompetens samt lära och dra 
nytta av tidigare erfarenheter. Genom att skapa förutsättningar för 
utbyte av erfarenheter och kunskap samt genom ett effektivt 
samarbete kan organisationen över tiden ackumulera kompetens i 
form av nya styrsystem, vanor och rutiner. (Sahlqvist & Jernhall, 
1998) 
 
Sammanfattningsvis är vår uppfattning av organisationskompetens 
det fenomen som gör att en organisation kan dra nytta av de 
anställdas samlade kompetens på ett framgångsrikt sätt. Det handlar 
om förmågan att utnyttja den befintliga kompetensen samt att sprida 
och ta tillvara på kunskap på ett effektivt sätt så att den återanvänds i 
organisationen. 
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3.2 Kunskap, lärande och kunskapsöverföring 
Enligt ovan handlar organisationskompetens om förmågan att ta tillvara på 
de anställdas samlade kompetens. Argyris (1962) pekar på vikten av att 
organisationer kan lära vilket kan ske på många olika sätt beroende på vilken 
form av kunskap som används. Kunskap, lärande samt kunskapsöverföring 
är således relaterade till kompetensbegreppet varför teorier om dessa 
presenteras. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vår syn på 
kompetensbegreppet.  
 
 

3.2 1 Kunskap 
Begreppet kunskap används i vardagligt språk ofta tillsammans med 
information och data men även då det finns ett nära samband mellan 
de tre är det viktigt att skilja dem åt. Davenport & Prusak (1998) 
beskriver förhållandet mellan begreppen med att data kan liknas vid 
objektiv fakta som är skilda från varandra och som vanligen består av 
siffror respektive bokstäver utan någon innebörd eller mening. Data 
utgör råmaterial till det som kallas information. Information skiljer 
sig från data genom att den har en innebörd och ett syfte. Den kan 
beskrivas som meddelanden som är avsedda att påverka mottagaren 
på ett eller annat sätt. Påverkas inte mottagaren av informationen är 
det endast obetydlig data. Kunskap slutligen, är bredare och djupare 
än både information och data. Kunskap är en sammansättning av 
erfarenhet, värderingar och situationsbetingad information och 
författarna beskriver hur kunskap är en förutsättning för att genera 
mer kunskap. 
 
Ellström (1992) framhäver relevansen av att dela in 
kunskapsbegreppet i två delar, explicit och implicit kunskap, detta då 
de skiljer sig åt i den form de förekommer samt i vilken utsträckning 
de kan spridas inom organisationen. Med explicit kunskap avses 
kunskap som i olika utsträckning kan uttryckas i ord och på så sätt 
kommuniceras till andra. Sådan kunskap beskriver oftast faktiska 
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förhållanden som till exempel föremåls egenskaper eller orsak-
verkan samband men kan även utgöras av vetskapen om olika 
procedurer som kan beskrivas med regler eller normer. Nonaka & 
Takeuchi (1995) talar om implicit kunskap, även kallad tyst kunskap 
och menar att den är svårare att kommunicera i ord eftersom den är 
simultan och bygger på erfarenhet, inte tanke. Ellström (1992) 
beskriver tyst kunskap som att göra något snarare än att veta något. 
 
En aspekt av kunskap som är viktig för denna uppsats är huruvida 
kunskap är individbaserad eller om det är organisatorisk kunskap. 
Tell & Söderlund (2001) kallar dessa dimensioner för individuell och 
social kunskap där individuell kunskap är den kunskap individer i 
organisationen besitter medan social kunskap finns i organisationens 
struktur och aktiviteter i form av språk, kultur, värderingar och 
regler. Dessa två former av kunskap kan liknas vid vad Sahlqvist & 
Jernhall (1998) kallar humankapital respektive strukturkapital. 
Humankapital är kunskap som är individbaserad och som 
medarbetarna tar med sig när de lämnar arbetsplatsen, medan 
strukturkapitalet finns kvar även om individen lämnar 
organisationen. Exempel på strukturkapital är administrativa system 
samt företagets lednings- och samarbetskultur. Tell & Söderlund 
(2001) har tagit fram en modell i vilken de redogör för hur den tysta 
och den explicita kunskapen kan återfinnas som individuell samt 
social kunskap.  
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Figur 4 Fyra kunskapsformer 

Källa: Tell & Söderlund (2001) egen bearbetning 
 
Medveten kunskap är individuell kunskap som kan förklaras och 
uttryckas i ord. Exempel på sådan kunskap är nedskrivna visioner, 
mål och strategier samt individens medvetenhet om dennes roll inom 
organisationen. 
 
Objektifierad kunskap är kunskap som kan legitimeras genom 
allmängiltiga matematiska modeller, empiriska observationer eller 
vetenskapliga teorier. Exempel på objektifierad kunskap är databaser 
och arbetsmetoder. 
 
Institutionell kunskap är tyst kunskap som är gemensam för hela 
organisationen. Ett exempel är organisationskultur som tar sig 
uttryck i bland annat språk, värderingar och subkulturer.  
 
Personlig kunskap är individuell kunskap i form av erfarenheter och 
färdigheter som ofta är omedvetna och svåra att kommunicera samt 
förklara. 
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3.2.2 Lärande 
Traditionellt sett har lärande beskrivits som hur en individ 
tillgodogör sig kunskap, löser problem och lär sig agera i en situation 
där mål och förutsättningar är givna (Ellström, 2002). Senge (1990) 
menar att det är spänningen mellan vad vi har idag, det vi vill ha och 
det vi behöver som initierar en lärprocess. Enligt Gustavsson (1996) 
utgörs lärande av relationen mellan det för individen bekanta och det 
obekanta. Den nya kunskapen skapas genom att det nya och 
obekanta sätts i relation till det bekanta och därigenom skapas en 
förståelse, ett lärande. Ellström (1992) menar att individer lär genom 
erfarenhet, vilket är en central aspekt för att förstå lärandet. 
 
Nonaka & Takeuchi (1995) anser strikt att det är individer och inte 
organisationer som lär. Enligt teoretikerna är organisationens 
funktion med avseende på lärande att skapa förutsättningar för det 
individuella lärandet samt att se till att de individuella lärdomarna 
sprids inom organisationen. Även Hedberg (1981) menar att det är 
individerna som lär men tillfogar att även om organisationer i sig inte 
kan lära så kan de lagra kunskap i ett organisatoriskt minne. Levitt & 
March (1988) beskriver detta minne som den kunskap som finns i 
organisationens rutiner. De menar att organisationer kan koda, lagra 
och inhämta kunskap som finns kvar även om personalen byts ut. 
Vidare anser de att organisatoriskt lärande är rutinbaserat, 
historieberoende och målinriktat. Rutiner, vilka utgörs av regler, 
procedurer, strategier och teknologi ligger till grund för hur 
organisationen bedriver verksamheten. Rutiner inkluderar även 
trosvärderingar, paradigm, kulturer och kunskap vilka kan 
underbygga eller motsäga de formella rutinerna. 
 
Enligt Ellström (1996) kan två typer av lärande identifieras där det 
ena benämns anpassningsinriktat eller adaptivt lärande. Detta 
lärande utgår från att en individ eller en grupp av individer ska lära 
sig en viss uppgift eller anpassa sig till en situation utifrån givna 
förutsättningar och är därför i stor utsträckning kontextbundet. Ett 
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exempel på denna form av lärande är arbetsplatsens krav på att 
individen ska lära och anpassa sig till ett visst sätt att arbeta. I en 
sådan lärprocess tar individen till sig ny kunskap utan att ifrågasätta 
och utan att utveckla sin kreativitet och förmåga att lösa problem. 
Adaptivt lärande kan jämföras med det Argyris (1991) kallar single-
loop learning, vilket innebär att en organisation bibehåller sina 
grundläggande värderingar trots att dess förutsättningar ändras. 
 
Den andra typen av lärande kallar Ellström (1996) utvecklingsinriktat 
lärande. Särdraget vid denna typ av lärprocess är att en individ eller 
grupp själv formulerar problemet, uppgiften och målet samt löser det. 
Fokus ligger på att testa och utveckla nya lösningar och rutiner. Detta 
lärande kan jämföras med det Argyris (1991) benämner double-loop 
learning och som innebär att organisationens värderingar och normer 
förändras i takt med att dess förutsättningar ändras. Ellström (2002) 
anser att en förutsättning för att det utvecklande lärandet ska 
uppkomma är att individen eller gruppen känner att de har möjlighet 
att tänja på gränserna och vara tillåtna att misslyckas. Han ser en risk 
i att organisationer idag ofta är utsatta för ett högt krav på effektivitet 
och tidspress vilket kan innebära att det utvecklande lärandet 
undermineras. Risken att det adaptiva lärandet påverkas negativt av 
effektivitetsfokus är inte lika stort då detta lärande ofta handlar om 
att använda existerande kunskap på ett bättre sätt. Exempel på detta 
är tidsbesparing genom standardisering. 
Ellström (2002) anser att båda typer av lärande krävs i en 
organisation. Det adaptiva lärandet behövs för att kunna skapa och 
utföra rutiner medan utvecklande lärande är nödvändigt för att lösa 
oförutsedda händelser. Det är genom det utvecklande lärandet som 
innovation och förändring kan uppstå. De båda lärprocesserna 
kräver dock olika förutsättningar och det kan vara svårt för en 
organisation att skapa en bra balans mellan förekomsten av de båda. 
Kraven på ett adaptivt lärande kan fångas i en arbetsbeskrivning och 
kan kontrolleras och mätas, vilket gör det lättare för en organisation 
att skapa detta. Undersökningar visar att det utvecklande lärandet 
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sällan medvetet har initierats utan förekomsten av detta sker 
omedvetet. Författaren menar vidare att då utvecklande lärande inte 
innefattas i en arbetsbeskrivning krävs motivation för att sådant 
lärande ska uppkomma.  
 
Det som beskrivits visar på att det finns flera former av kunskap på 
olika nivåer i en organisation och Nonaka (1994) menar att för att 
skapa en dynamisk kunskapsprocess och ett lärande krävs 
kunskapsöverföring. Detta är också enligt Tell & Söderlund (2001) en 
förutsättning för att göra individuell kunskap social (se föregående 
avsnitt). För att lärande ska komma till stånd måste vissa 
förutsättningar vara uppfyllda vilka redogörs för nedan. 
 

Arbetsuppgiftens läropotential 
När det handlar om lärande i det dagliga arbetet utgör 
arbetsuppgiftens utformning basen för att detta ska äga rum. Enligt 
Rönnqvist & Ellström (1992) är en av de viktigaste aspekterna med en 
arbetsuppgift att dess kvalifikationskrav utgör en utmaning för 
arbetstagaren. Med kvalifikationskrav avses uppgiftens komplexitet 
samt graden av autonomi. I begreppet autonomi innefattas 
individens självstyre, det vill säga i vilken utsträckning individen kan 
påverka utformningen av arbetsuppgiften samt val av arbetsmetod. 
Det är dock inte alltid att en högre grad av autonomi leder till ett ökat 
lärande utan vad som är de bästa förutsättningarna för lärande är 
individberoende. Ellström (1996) menar att det gäller att finna den 
nivå av autonomi och komplexitet som motiverar och stimulerar 
individen. Vilken denna nivå är beror på individens kompetens.  
Enligt Axelsson (1996) är det viktigt att individen känner att arbetet 
är betydelsefullt och att de uppgifter denne utför är viktiga för att 
motiveras. Detta kan upplevas genom att arbetsuppgiften är tydligt 
identifierad och att det finns möjlighet att medverka i hela projekt 
med synligt resultat. För att skapa kunskap krävs även att uppgiften 
är utformad på ett sådant sätt att det finns tid för individen att 
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reflektera över det som varit och det som ska komma. Genom 
reflektion blir individen medveten om sitt förhållningssätt och 
möjligheten att sprida kunskapen inom organisationen ökar. 
(Ellström, 1996) 
 

Organisationskultur som stödjer och uppmuntrar lärande 
Autonomi beskrivs ovan som en viktig faktor för att främja lärande. 
Autonomi kan även förklaras som det handlingsutrymme individen 
anser sig ha vid utförandet av arbetsu ppgiften. Aronsson (1987) 
understryker att det är viktigt att skilja på objektivt och subjektivt 
handlingsutrymme. Enligt Rönnqvist & Ellström (1992) avser det 
objektiva handlingsutrymmet den möjlighet en individ eller grupp 
har att själv påverka sitt arbete. Detta kan skilja sig från det 
subjektiva handlingsutrymmet, som är sådant utrymme som 
objektivt inte existerar men som individen eller gruppen upplever sig 
ha eller inte ha. Detta senare handlingsutrymme påverkas av sociala 
och kulturella faktorer såsom tidigare utbildning och erfarenheter, 
förväntningar samt vad individen vet om andras erfarenheter och 
kompetens. Aronsson (1987) menar att det är det subjektiva 
handlingsutrymmet som avgör hur stor del av det objektiva 
handlingsutrymmet som kommer att användas. Rönnqvist & 
Ellström (1992) visar på hur det upplevda subjektiva 
handlingsutrymmet är starkt påverkat av organisationens kultur. I en 
organisation där kulturen inte accepterar misstag är det mycket 
troligt att individen inte anser det möjligt att utnyttja sitt objektiva 
handlingsutrymme, denne vågar inte själv bestämma 
tillvägagångssätt genom att experimentera i rädsla för att begå 
misstag. 

 
Organisationskulturen avspeglar även vilka 
kommunikationsförhållanden och vilken öppenhet som råder. Flera 
författare anser att dessa faktorer påverkar lärandet. (Jämför 
Leonard-Barton, 1995; Nonaka & Takeuchi, 1995; Senge, 1994) Senge 
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(1994) menar att för att individer ska dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter krävs en öppen dialog inom organisationen. Vi dare 
behövs en tolerans för olikheter i uppfattningar, detta för att 
individen ska känna att det är säkert att dela med sig av sina tankar. 
Författaren betonar dock att det inte är tillräckligt att uppmuntra till 
en öppen dialog utan att det också är viktigt att det finns en öppenhet 
hos individerna som utmanar deras eget och andras sätt att tänka. 
Det räcker inte med att kunskapen delas inom organisationen, den 
enskilde individen måste personligen vara beredd att ta till sig nya 
intryck och ifrågasätta den egna kunskapen. 
 
Kulturen som råder inom en organisation påverkar även individens 
känsla av delaktighet och engagemang (Hall, 1980). Både Hall och 
Leonard-Barton (1995) understryker vikten av att individen känner 
sig respekterad för att denne ska vara engagerad. Enligt Sahlqvist & 
Jernhall (1998) krävs engagemang av såväl ledning som anställda för 
att kompetensutveckling ska komma till stånd. Engagemang hänger 
nära samman med de teorier vi tidigare presenterat kring autonomi, 
det bör dock framhävas att autonomi inte behöver betyda 
engagemang och att engagemang inte förutsätter autonomi. Vi anser 
därför att kulturen bör utvärderas som ett enskilt fenomen som 
kommer att påverka hur arbetsuppgiften utformas.  
 

Intention, vision och mål 
Rönnqvist & Ellström (1992) understryker vikten av att organisera 
verksamheten både för produktion och för lärande. När 
produktionen fokuseras är mål, planering och handling centrala 
begrepp och verb som observation, tolkning, värdering samt 
reflektion kommer ofta i skymundan. På längre sikt kan ett allt för 
starkt produktionsfokus dock leda till att verksamheten fastnar i 
rutiner. Det kan skapas ett mönster där erfarenheter men inte 
lärandet utvecklas då det inte finns någon tid till reflektion. En 
handlande men icke lärande organisation kan vara framgångsrik i en 
stabil omvärld och under sådana omständigheter där 
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produktionsprocessen och utnyttjad teknologi är relativt enkel och 
välkänd. I organisationer där dessa kännetecken inte återfinns, det 
vill säga där produktionsprocessen är komplex och där 
omvärldsbetingelserna ständigt förändras, krävs emellertid att 
organisationen anpassar sig till de förändrade förutsättningarna. 
Utifrån ovanstående resonemang är det alltså nödvändigt för en 
organisation att skapa förutsättningar för såväl lärande som 
produktion. Flera författare (bland andra Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Senge, 1994; Leonard-Barton, 1995) lyfter fram vikten av att 
organisationer kommunicerar hur lärande bör ske och framförallt att 
det ska ske. Nonaka & Takeuchi (1995) skriver att det är viktigt att 
alla i organisationen är på det klara med företagets intentioner för att 
kunskap ska kunna överföras utan hinder. Dessa intentioner grundas 
ofta i organisationens strategi och att ledningen uttalar en vision. 
Genom visionen får or ganisationens medlemmar klart för sig vilken 
information och kunskap som anses viktig för företagets strategi och 
överlevnad. Enligt Ellström (1994) är det även viktigt att formulera 
mål för att uppnå ett kontinuerligt lärande. Målet i sig leder till ett 
anpassningsinriktat lärande då det anger vad individen förväntas 
kunna. Genom att låta denne vara delaktig i målformuleringen kan 
också ett utvecklingsinriktat lärande initieras, detta då den anställde 
måste reflektera över arbetsformer och uppgifter för att se hur 
verksamheten kan utvecklas och förbättras. 
 

Hinder för lärande 
Argyris (1991) menar att grupptänkande kan vara ett hinder för 
lärande. Med grupptänkande avses här att det skapas en ”vi och 
dom - känsla” inom organisationen och att informella grupper 
uppstår där utomstående uppfattas som konkurrenter som bör 
behandlas med misstänksamhet. Grupptänkande kan ha till följd att 
andras åsikter och tankar inte tas på allvar, anses mindre viktiga eller 
betraktas som hot mot den egna kunskapen och gruppen. Denna 
negativa effekt av ett starkt grupptänkande hänvisar Argyris (1991) 
till som defensiva rutiner. Grupper som skapat defensiva rutiner i 
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försök att skydda den egna uppfattningen om omvärlden och dess 
roll i denna har en tendens att hålla fast vid rådande förhållanden, 
vilket medför att de får svårt att ta till sig sådant som kommer 
uppifrån eller utifrån (Kotter, 1998). Enligt Jacobsen & Thorsvik 
(1998) kan det i sådana fall bli svårt att få till stånd en väl fungerande 
kunskapsöverföring mellan grupper. Det finns även en risk för att 
den enskilda individens åsikt inom gruppen förringas genom att 
denne tvingas till att likställas med gruppens åsikter.  
 
Förekomsten av gruppbildningar inom organisationer kan jämföras 
med uppkomsten av subkulturer, det vill säga en delad uppfattning 
uppstår ofta inom en grupp av människor som innehar samma 
funktion inom organisationen. Detta då dessa individer har 
erfarenhet inom verksamheten samt ofta har en liknande utbildning 
och bakgrund. (Schein, 1996) Layder (1995) menar att det framförallt i 
professionella organisationer (se avsnitt 3.5) finns risk för att starka 
kulturer kring yrkesgrupper kan uppstå. Inom dessa grupper 
existerar specifika normer och vanor och det är vanligt att gruppen 
talar ett eget språk eller tillskriver termer en viss betydelse som 
utomstående inte känner till. Detta gör att de som inte tillhör 
professionen inte förstår språket och därmed utestängs från 
kommunikationsprocessen, vilket kan ha förödande konsekvenser 
för kunskapsspridningen. Kunskap kan även ge makt inom gruppen 
och det finns risk för att individer som innehar makt väljer att inte 
dela med sig av sin kunskap för att upprätthålla sin position (Layder, 
1995). 
 

Ett annat hinder för lärande är enligt Rönnqvist & Ellström (1992) 
problemet att det som lärs ut i en formell utbildningssituation inte 
alltid kan appliceras på eller ligga till grund för fortsatt lärande i den 
verkliga arbetssituationen. De anser således att planerade och 
organiserade utbildningar inte alltid utgör en tillräcklig förutsättning 
för lärande. Detta problem benämns transferproblemet. Författarna 
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presenterar ett flertal exempel på hur transferproblemet kan angripas, 
bland annat föreslår de att utbildningen bör baseras på ett problem 
som existerar i den verkliga arbetssituationen eller att de berörda ska 
vara med och utforma utbildningen.  

 
3.2.3 Kunskapsöverföring 

Som vi tidigare nämnt så anser såväl Nonaka (1994) som Tell & 
Söderlund (2001) att det krävs kunskapsöverföring för att en 
dynamisk kunskapsprocess inom en organisation ska komma till 
stånd. Enligt Hansen et al (1999) finns det två 
kunskapsöverföringsstrategier som en organisation kan använda sig 
av, kodifiering samt personalisering. Kodifiering inriktar sig främst 
mot att hantera den explicita kunskapen inom organisationen och 
bygger på att kunskap avskiljs från den ursprungliga individen 
genom att den kodifieras i form av dokument, manualer och 
databaser. Därmed görs den också tillgänglig för andra inom 
organisationen. Informationsteknologi har en central betydelse för att 
lagra kunskap genom att det sker en interaktion mellan individ och 
dokument. Kodifieringsstrategin har såväl fördelar som nackdelar. 
Fördelen är att kunskapen görs tillgänglig för ett obegränsat antal 
anställda vilket medför att den kan återanvändas (Hansen et al 1999). 
Grant (1996) hänvisar dock till risken med att göra kunskapen 
lättillgänglig då det kan öka risken för andra organisationer att 
kopiera densamma. Tell & Söderlund (2001) framhäver att det finns 
en fara för att kodifiering generaliserar kunskapen och att dess 
tillämplighet därmed minskar. Författarna menar vidare att 
kodifiering kan vara en dyr process om lagringen sker i moderna 
datasystem. En nackdel som nämns av Hansen et al (1999) är att 
kodifiering kan leda till rutiner som gör organisationen stel i 
utvecklandet av ny kunskap (se även avsnitt 3.2.2). 
 
Personalisering innebär istället en interaktion mellan en sändare som 
bär på kunskap och en mottagare som är i behov av kunskap. 
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Kunskapen är bunden till enskilda individer och överföringen sker i 
första hand direkt genom kommunikation ansikte mot ansikte mellan 
individerna. Detta medför att den verbala dialogen blir en kritisk 
faktor. I denna strategi används databaser endast som ett stöd för att 
kommunicera kunskap, till exempel för att lättare finna de individer 
som innehar den eftersökta kunskapen. (Hansen et al, 1999) Fokus på 
personlig kontakt i denna strategi tolkar vi som att det i huvudsak är 
överföring av tyst kunskap som avses, samt hur den ska kunna 
utnyttjas och tillvaratas på bästa sätt. 
 
Även personaliseringsstrategin kan enligt Hansen et al (1999) 
innebära stora investeringar i form av kostnader för att bygga 
nätverk inom organisationen. Nätverk kan skapas genom att 
uppmuntra en företagskultur där de anställda arbetar nära varandra 
och snabbt kan hjälpa till vid förfrågningar från kollegor. Ett sätt att 
skapa en sådan kultur är att införa arenor, vid vilka organisationens 
medlemmar kan träffas för att reflektera och utbyta kunskap (Tell & 
Söderlund, 2001). En annan nackdel med denna strategi är enligt 
Hansen et al (1999) att den är tidskrävande samt att det kan finnas en 
risk för att de anställda inte vill dela med sig av sin personliga 
kunskap eftersom de då kan känna att de förlorar sin unika position 
inom organisationen (jämför Layder, 1995).  
 
Vilken av dessa två strategier som är bäst lämpad beror enligt 
Hansen et al (1999) på i vilken bransch och kontext organisationen är 
verksam samt vilka krav som ställs från kunder och intressenter. 
Författarna beskriver hur personaliseringsstrategin är vanligare i 
företag som är differentierade, det vill säga som har en hög 
specialisering med kundspecifika lösningar medan 
kodifieringsstrategin lämpar sig för organisationer som levererar 
standardiserade lösningar. Vidare understryker de vikten av att 
organisationen inte fokuserar lika mycket på de båda strategierna 
samtidigt, en organisation som tillämpar en personaliseringsstrategi 
och som använder databaser i allt för stor utsträckning kan riskera att 



Referensram 
 

45 

standardisera de unika lösningarna. Författarna poängterar dock att 
organisationens övergripande strategi och mål i första hand bör styra 
vilken strategi för kunskapsöverföring som väljs.  
 
Såväl Tell & Söderlund (2001) som Nonaka & Takeuchi (1995) har 
identifierat hur den tysta kunskapen kan göras explicit genom social 
interaktion. De sistnämnda menar att för att det individuella lärandet 
ska bli till organisatorisk kunskap måste socialiseringsprocessen 
beaktas. Detta innebär att verksamhetens förmåga att gemensamgöra 
lärandet och dela med sig av kunskapen blir kritisk. Tell & Söderlund 
(2001) beskriver i sin modell fyra dynamiska processer för hur 
kunskap kan överföras eller integreras inom samma kunskapsform 
samt möjligheten att omvandla en form av kunskap till en annan. 
 
 
 

 
 

Figur 5 Fyra kunskapsformer och processer vid kunskapsöverföring 

Källa: Tell & Söderlund (2001) egen bearbetning 
 

 
Institutionell 

Kunskap 

 
Personlig kunskap 

 
Objektifierad 

kunskap 

 
Medveten kunskap 

Individuell Social 

Explicit  

Tyst 

Kodifiering 

Internalisering 

Institutionalisering 

A
rtikulering 



Referensram 
 

46 

Artikulering är enligt Tell & Söderlund (2001) den process som 
omvandlar den personliga kunskapen till medveten kunskap, vilket 
krävs för att den personliga kunskapen ska kunna explicitgöras. 
Nonaka & Takeuchi (1995) menar att ett sätt att göra detta är att 
använda analogier och metaforer för att skapa en gemensam 
referensram. Ett annat sätt är att skapa prototyper och modeller för 
att testa och kontrastera olika lösningar och på så sätt ge de anställda 
en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Författarna 
understryker även betydelsen av att skapa arenor där artikuleringen 
kan äga rum. 
 
Kodifiering är, som tidigare beskrivits, ett sätt att skilja kunskapen 
från individen för att skapa ett organisatoriskt minne som är 
oberoende av organisationsmedlemmarna. Genom att kodifiera 
kunskapen ökar dess generaliseringsgrad samt dess abstraktionsnivå 
vilket gör den applicerbar i flera situationer.  
 
Institutionalisering av kunskap inträffar då arbetssätt efterhand tas för 
givna och sker i regel inom vissa kunskapsdomäner i organisationen. 
Ett exempel är hur anställda inom denna del av organisationen med 
liknande utbildning använder sig av speciella termer och tankebanor 
vilka underlättar kommunikationen av kunskap för de inom 
domänen men som kan försvåra förståelsen för utomstående. 
Författarna liknar den institutionella kunskapen vid kultur då båda 
kan bidra till att skapa en identitet och en effektivare kommunikation 
bland gruppens medlemmar. (Tell & Söderlund, 2001) 
  
Internalisering är en process där individens färdigheter och förmåga 
att känna igen och lösa problem utvecklas. Social tyst kunskap 
omvandlas till individuell tyst kunskap genom att till exempel 
använda arbetsrotation eller mentorskap. (Tell & Söderlund, 2001) 
Nonaka & Takeuchi (1995) framhäver vikten av socialisering vid 
internaliseringsprocessen. De menar att verbal kommunikation inte 
är ett måste för att internalisering ska ske utan ser även processen 
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som ett erfarenhetsbaserat lärande. Ett exempel på detta är när en 
lärling observerar och tar efter sin mästare. 
 
Ovan beskrivna modell visar ytterligare på det samband mellan 
kunskap och kompetens som tidigare beskrivits i Keens (1991) 
modell där kunskap blir till kompetens först när den används till att 
utföra en viss uppgift. I linje med det anser vi att den organisatoriska 
kunskapen blir organisationskompetens först när den används på ett 
framgångsrikt sätt. Detta resonemang kommer vi att förtydliga i 
avsnitt 3.4, Vår syn på kompetensbegreppet. 
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3.3 Kompetensutveckling 
Enligt Dochtery (1996 i Axelsson 1996) är kompetensutveckling olika 
system av åtgärder som används för att höja en medarbetare, en grupp eller 
ett företags kompetens inom ett visst område. Nedan förklaras vilka olika 
former av aktiviteter en organisation kan använda sig av för att utveckla de 
anställdas kompetens.  
 
 

3.3.1 Kompetensutvecklande aktiviteter 
Kompetens är, som tidigare nämnts, en individ, grupp eller 
organisations förmåga att genomföra en specificerad uppgift 
(Sahlqvist & Jernhall 1998). Behovet av kompetensutveckling uppstår 
när det råder ett gap mellan faktisk kompetens respektive efterfrågad 
kompetens (Nordhaug, 1990). Rönnqvist (2001) menar att en 
organisation kan eliminera detta kompetensgap på åtminstone två 
sätt. För det första kan det ske genom att införa åtgärder för att de 
anställda ska kunna lära och tillgodogöra sig de färdigheter som 
saknas, det vill säga att kompetensutveckla. Det andra sättet är att 
inhämta kompetens från den externa arbetsmarkanden, vilket 
benämns kompetensförsörjning.  
 
Kompetensutveckling handlar i stor utsträckning om formella 
respektive icke-formella utbildningsaktiviteter samt informellt 
lärande i det dagliga arbetet. Rönnqvist (2001) beskriver dessa olika 
former av kompetensutveckling.  
 
n Formella utbildningsaktiviteter avser utbildning som är planerad och 

som ofta förekommer i form av föreläsningar och interna eller 
externa kurser. Den kunskap som inhämtas är vanligtvis av explicit 
karaktär, det vill säga nedskriven och dokumenterad. 

 
n Icke-formella utbildningsaktiviteter är aktiviteter som inte är 

planerade i samma utsträckning som de formella och som inte 
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föregås av något ansöknings- eller antagningsförfarande, vilket är 
vanligt vid formella utbildningar. Exempel på en icke-formell 
utbildning är föredrag i samband med personalträffar och 
självstudier. 

 
n Informellt lärande i det dagliga arbetet avser åtgärder som vidtas för 

att förbättra förutsättningarna för de anställdas möjlighet att lära i 
det dagliga arbetet. Vanligt förekommande åtgärder är 
arbetsrotation och användandet av mentorskap, befordran samt 
studiebesök. Detta är kunskap som lärs in vid utförandet av 
uppgiften eller genom samspel med kollegor. Denna typ av lärande 
kan liknas vid tyst kunskap som kan vara svår att beskriva i ord. 

 
Ellström (1992) påpekar relevansen av att den formella 
lärosituationen bör integreras med det dagliga arbetet. Vad som lärs 
ut är inte alltid vad individen lär, det är heller inte alltid det finns 
möjlighet att omsätta lärdomarna i praktiken.  
 
Kompetensutveckling enligt ovan beskriver hur en organisation kan 
öka den individuella kompetensen genom lärande och rekrytering. 
En organisation kan även öka kompetensen genom interna och 
externa aktiviteter (Hamel & Prahalad, 1993). Sahlqvist & Jernhall 
(1998) menar att internt kan organisationen lära sig att på ett bättre 
sätt ta tillvara på den existerande kompetensen genom 
kunskapsspridning av såväl den tysta som den explicita kunskapen. 
Det handlar om att samla kunskap och erfarenheter från individuella 
projekt och göra den tillgänglig för hela organisationen. Externt kan 
organisationen lära genom samarbete med kunder, leverantörer, 
konkurrenter och andra organisationer. Detta kan ske genom att 
komplettera den befintliga kunskapsbasen med avseende på 
teknologi, produkter och processer samt, vilket nämnts ovan, på ett 
effektivare sätt ta tillvara på de anställdas kompetens (Chiesa & 
Barbeschi, 1994). 
 



Referensram 
 

50 

Sahlqvist & Jernhall (1998) menar att det är ledningens ansvar att se 
till att organisationens kompetens utvecklas och att varje individ får 
den utbildning som krävs för att klara sina arbetsuppgifter. Det är 
däremot upp till individen att själv söka den information som krävs 
för att bibehålla sin anställningsbarhet och varje individ måste själv 
skaffa sig kompletterande kunskaper och färdigheter.  
 
 

3.3.2 Kompetensstrategier 
Enligt Rönnqvist (2001) påverkar ett företags kompetensstrategi de 
anställdas och/eller organisationens kompetens. Vi anser det därför 
viktigt att redogöra för vad kompetensstrategier innebär och vad som 
påverkar utformandet av dessa. Nedan presenteras två perspektiv en 
organisation kan utgå från vid utvecklandet av en kompetensstrategi, 
ett rationellt perspektiv samt ett humanistiskt perspektiv.  
 
Strategi kan ses utifrån två perspektiv, ett planeringsperspektiv samt 
ett framväxande perspektiv. Planeringsperspektivet bygger på 
antagandet att analys kommer före handling samt att de som 
genomför analysen inte är de som implementerar strategin. Det 
andra perspektivet växer istället fram över tiden och föregås inte av 
någon planering. Genom att kombinera dessa två synsätt kan den 
verkliga strategin kan fångas. Vidare kan en strategi beskrivas utifrån 
i vilken grad den är planerad eller löst kopplad, det vill säga hur 
beroende den är av central planering. Löst kopplade strategier kan i 
större utsträckning återfinnas inom organisationer där ledningen har 
liten påverkan på den primära verksamheten vilken är styrd av 
experter. Exempel på sådana verksamheter är universitet och sjukhus. 
Dessa strategier skulle därmed kunna anses vara framväxta och 
planerade av experterna och inte den formella ledningen. (Mintzberg 
& Walters, 1985) 
 
Såväl framväxande som planerade strategier påverkas direkt eller 
indirekt av organisationens inre och yttre miljö. Den inre faktorn som 
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i första hand påverkar kompetensstrategin är organisationens 
primära uppgift då denna avgör hur arbetet organiseras och 
genomförs. Politiska beslut och medicinsk/teknisk utveckling är 
exempel på yttre faktorer som påverkar strategins utformande. 
(Rönnqvist, 2001) Vilka faktorer som påverkar hur strategin utformas 
beror vidare på verksamhetens karaktär (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 
För att ge en fullständig bild av kompetensutvecklingen inom en 
organisation bör även strategin analyseras utifrån dess innehåll med 
avseende på vem eller vilka grupper som prioriteras (Rönnqvist, 
2001). Vanligt förekommande är att strategin för 
kompetensutveckling utformas utifrån fyra teoretiska perspektiv, ett 
rationellt, ett humanistiskt, ett konfliktteoretiskt samt ett kulturellt- 
institutionellt perspektiv (jämför Rönnqvist, 2001; Ellström, 1992; 
Ellström & Nilsson, 1997). Det konfliktteoretiska perspektivet belyser 
maktrelationer inom en organisation och när detta perspektiv styr 
kompetensutvecklingen är det inte säkert att de åtgärder som 
initieras sker i syfte att höja organisationens effektivitet, i stället kan 
de användas som en kontroll av organisationen genom ideologisk 
styrning (Rönnqvist, 2001; Ellström & Kock, 1993). Det kultur-
institutionella perspektivet ser istället organisationen som en 
institution snarare än en arena för att förverkliga 
huvudmannens/ledningens mål (Ellström & Kock, 1993). Dess 
effektivitet bedöms inte utifrån verksamhetens verkliga prestationer 
utan hur väl tillvägagångssättet för att nå dessa motsvarar de 
föreställningar om effektivitet och organisationspraxis som för 
tillfället dominerar bland individer i dess omgivning, till exempel 
statliga myndigheter, fackliga och professionella organisationer. Då 
vi varken avser att belysa maktrelationer eller samhällets påverkan 
på organisationen kommer vi att fokusera på de två förstnämnda 
perspektiven, det rationella samt det humanistiska. Fram ställningen 
av de två perspektiven bygger på Rönnqvists (2001) samt Ellström & 
Kocks (1993) beskrivningar av desamma. 
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Ett rationellt perspektiv 
Detta perspektiv bygger i stor utsträckning på humankapitalteorin 
vilken utgår från att en organisations utbildningsinsatser är en 
investering likvärdig med andra investeringar och som syftar till att 
förbättra organisationens produktiva förmåga. I linje med detta 
återfinns även åsikten att investeringar i utbildning endast ska göras 
om de anses lönsamma relativt andra investeringar. (Becker, 1993 i 
Rönnqvist, 2001) Principen som styr arbetet i en organisation med 
detta perspektiv kan formuleras som ”mesta möjliga måluppfyllelse till 
minsta möjliga kostnad” (Rönnqvist, 2001, sid. 56). Enligt Ellström & 
Kock (1993) ligger perspektivet till grund för en instrumentell syn på 
organisationen som i huvudsak existerar för att uppfylla 
huvudmannens/ledningens mål. Det kan även ses som att det 
existerar en stark tilltro till ledningens förmåga att forma 
verksamheten och dess resultat för att uppfylla utsatta mål. I 
organisationer som dessa återfinns ofta en hierarkisk struktur där 
strategier planeras på ledningsnivå för att senare implementeras av 
individer vilka inte deltagit i beslutsprocessen.  
 
Det rationella ledningsperspektivet har mycket gemensamt med ett 
teknologiskt synsätt på planering. Lärandet ses som en passiv 
process där individerna är råmaterial som formas för att passa in i 
organisationen, det vill säga ”de lär sig lösa givna uppgifter med givna 
metoder i syfte att uppnå föreskrivna resultat”. (Ellström & Kock, 1993, 
sid.30) 
  
Ellström & Kock (1993) har utifrån en egen undersökning samt andra 
studier (se till exempel Collins, 1977;  Dylander et al, 1986 i Ellström 
& Kock, 1993) funnit att ett rationellt perspektiv på 
kompetensutveckling kan beskrivas enligt följande. 
 

• Personalutbildning och kompetensutveckling initieras 
framförallt till följd av teknisk/organisatoriska förändringar. 
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Kompetensutveckling kan därför anses vara driven av den 
teknologiska utvecklingen. 

 
• Kompetensutveckling avser i huvudsak specifika snarare än 

generella kvalifikationer; uppgiftsrelaterade snarare än 
ideologiska-normativa kvalifikationer samt i större 
utsträckning personal i nyckelpositioner än hela 
personalkollektivet. 

 
• Verksamhetens övergripande mål och affärsidé ligger till grund 

för en medvetet utformad och explicit formulerad 
kompetensstrategi. 

 
• Beslut om att investera i kompetensutvecklande åtgärder 

grundas på huruvida effekten av åtgärden överstiger kostnader 
i form av produktionsbortfall. 

 
• Kompetensutveckling är en systematisk planeringsprocess där 

utvärdering sker efter genomförandet.  
 
Kritik mot detta perspektiv har riktats bland annat mot om det finns 
ett samband mellan kompetensutveckling och ökad produktivitet 
(Gesser, 1985  i Rönnkvist, 2001).  
 

Ett humanistiskt perspektiv 
I likhet med det rationella perspektivet anser anhängare av det 
humanistiska perspektivet att kompetensutvecklingsaktiviteter ska 
ses som en investering i organisationens mänskliga resurser. 
Synsättet betonar organisationen som ett informellt system där 
medlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och 
självförverkligande lyfts fram. Det finns ett ömsesidigt behov och det 
som anses hålla samman organisationen är dess kultur. (Rönnkvist, 
2001; Ellström & Kock, 1993) Perspektivet representerar det tankesätt 
som återfinns inom den amerikanska HRM-litteraturen, vilken 
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betonar samspelet mellan individ och organisation för att uppnå 
långsiktig effektivitet (Ellström & Kock, 1993).  
 
Skillnaden mellan de båda perspektiven kan främst urskiljas i hur 
ledarskapet utövas. Inom det humanistiska perspektivet tas beslut i 
en mer långtgående utsträckning genom ett samspel mellan ledning 
och anställda. Effektivitet uppnås genom organisationens förmåga att 
anpassa sig, vilket indirekt innebär förmågan att lära. (Rönnqvist, 
2001) Personalens kompetens ses som den kritiska faktorn för 
effektivitet (Ellström & Kock, 1993). En god och öppen 
kommunikation samt ett företagsklimat som präglas av tillit utgör 
grunden för flexibilitet och därigenom uppmuntras också 
individernas förmåga att experimentera och lösa problem (Schein, 
1980). 
 
I enlighet med Ellström & Kocks utredning (1993) kan följande 
punkter anses vara utmärkande för kompetensutveckling i en 
organisation med ett humanistiskt perspektiv. 
 

• Analys av kompetensutvecklingsbehov utgår snarare från 
behov hos individen och det sociala systemet än från 
arbetsuppgifternas krav. 

 
• Personalutbildning och kompetensutveckling ses som en 

integrerad del av verksamheten och initieras i första hand 
genom informella processer, till exempel planeringssamtal. 
Systematiska behovsanalyser är sällsynta.  

 
• Utbildningen är processinriktad snarare än uppgiftsrelaterad, 

det vill säga den inriktas mot att utveckla ledarskap, 
kommunikation och laganda eller för att forma en önskad 
organisationskultur.  

 



Referensram 
 

55 

• Kompetensutveckling och lärande ses som en aktiv, 
probleminriktad process där deltagaren uppmuntras till att 
undersöka och prova nya lösningar på problem.  

 
Detta sätt att se på kompetensutveckling har utsatts för kritik för dess 
sätt att förutsätta målkongruens. Antagande om att individens mål 
överensstämmer med organisationens mål kan leda till en blindhet 
för rådande konflikter. (Ellström & Kock, 1993) 
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3.4 Vår syn på kompetensbegreppet 
Vi har tidigare beskrivit begreppen individuell och organisatorisk kompetens. 
För att lättare kunna hålla isär dessa begrepp och för att avgöra när 
individuell kompetens blir till kompetens som kommer organisationen till 
godo har vi utvecklat en modell i vilken vi förklarar begreppen samt vår syn 
på kompetens, framförallt organisationskompetens.  
 
 

3.4.1 Lådmodellen 
Vi har valt att se organisationen som en låda där 
organisationskompetensen är det som finns i lådan och som 
omvandlar input till output. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Traditionell modell av organisationen som en ”black box” 

En organisation får input i form av individuell kompetens. För att 
denna kompetens ska kunna omvandlas till produkter eller tjänster, 
output, måste individens kompetens spridas och utnyttjas. Förmågan 
att göra detta beror på organisationskompetensen, det vill säga vilka 
förutsättningar som finns för att använda och sprida individens 
kompetens (Sahlqvist & Jernhall, 1998). Dessa förutsättningar 

Input                    Organisation      Output  
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påverkas av kompetensstrategin, som i sin tur påverkas av den 
interna och den externa miljön (jämför Rönnqvist, 2001). 
 
 
 

 
Figur 7 Lådmodellen 

 
Vad är det då som sker i lådan? I lådan återfinns enligt oss olika 
former av organisatorisk kompetens som består av administrativ 
samt kollektiv kompetens (jämför Argyris, 1962; Sahlqvist & Jernhall, 
1998). Den administrativa kompetensen anser vi, med inspiration 
från Argyris, till skillnad från den kollektiva kompetensen vara 
synlig och vi ser den som strukturen för arbetet. Den administrativa 
kompetensen kan enligt oss återfinnas i organisationen i form av 
medvetna regler, handböcker respektive manualer för utförandet av 
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arbetsuppgifter samt strategier och mål. Vi anser denna kompetens 
vara förutsättningen för att verksamheten ska kunna bedrivas. Vidare 
samordnar den administrativa kompetensen produktionsfaktorerna i 
form av anställda inom organisationen. En stor del av denna 
kompetens ligger enligt oss i att systematisera samt koordinera. 
Datasystem utgör ett av verktygen som höjer effekten av den 
administrativa kompetensen. Vi anser att den administrativa 
kompetensen är något som de anställda är medvetna om, då mål, 
strategier och organisationsstruktur går att uttryckligen beskriva. 
Som en följd av detta anser vi att denna form av kompetens är mest 
lämpad för att sprida och ta tillvara på explicit kunskap med hjälp av 
kodifieringsstrategin vilken betonar användandet av datasystem 
samt vikten av att systematisera kunskapen (jämför Hansen et al, 
1999).  
 
Den kollektiva kompetensen är enligt oss, efter inspiration från 
Sahlqvist & Jernhall (1998) samt Tell & Söderlunds (2001) teori kring 
social kunskap, de fenomen som uppstår till följd av att individernas 
kunskap institutionaliserats i organisationen. Detta är något som sker 
över en längre tid och vi anser att den kollektiva kompetensen 
uppstår och existerar utan att de anställda är medvetna om den, detta 
då den utgörs av kultur, språk och till stor del omedvetna rutiner. 
Enligt oss kan den kollektiva kompetensen liknas vid det smörjmedel 
som får kugghjulen att spinna. Vidare är vår uppfattning att det är 
denna kompetensform som skapar förutsättningar för att sprida och 
ta tillvara på tyst kunskap i form av färdigheter samt erfarenhet. 
Spridandet av sådan kunskap anser vi kan göras genom att använda 
vad Hansen et al (1999) benämner personaliseringsstrategin, vilken 
betonar användandet av till exempel arenor, mentorskap och 
arbetsrotation. Sammanfattningsvis anser vi att organisatorisk 
kompetens är de förutsättningar som finns inom organisationen för 
att sprida och ta tillvara på explicit och tyst kunskap.  
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Vår uppfattning är att i lådan omvandlas de anställdas individuella 
kompetens, input, med hjälp av organisationskompetens till output 
vilken, förhoppningsvis, är värd mer än den samlade inputen. 
Organisationskompetensen skapar därmed en kombinationseffekt av 
de anställdas kompetenser. Vi vill här påpeka att lådan representerar 
det som sker inom organisationen, en individ kan lämna lådan för att 
delta i en extern kompetensutvecklande aktivitet. Det är dock viktigt 
att vara medveten om att huruvida denna aktivitet kommer att skapa 
nytta för organisationen beror av dess förmåga att ta tillvara på den 
nya kompetensen, det vill säga hur den kollektiva respektive den 
administrativa kompetensen ser ut. De förutsättningar som 
organisationskompetensen skapar för utbyte av kompetens i form av 
tyst och explicit kunskap mellan individer anser vi i likhet med 
Sahlqvist & Jernhall (1998) kunna bidra till att nya styrsystem, vanor 
och rutiner bildas vilka påverkar den befintliga 
organisationskompetensen. Om utrymme skapas anser vi att detta på 
sikt kan leda till att lådan i sig växer (de sträckande linjerna i 
modellen), det vill säga att organisationen lär av individen. 
 
För att vidare förtydliga vår åsikt skulle Keens (1991) hand kunna 
ersätta pilen för individuell kompetens. Handen skulle då placeras så 
att handflatan överlappar själva lådan, detta då vi anser att 
handflatan, som är en förutsättning för att fingrarna ska kunna verka 
tillsammans, beror av organisationskompetensen. Detta 
beroendeförhållande mellan individens kompetens och 
organisationskompetens har vi i modellen illustrerat genom en 
återföringspil från organisationen till individen. Vi vill därmed 
understryka att organisationskompetensen genom kunskapsutbyte 
samt andra kompetensutvecklande åtgärder som ryms inom 
kompetensstrategin skapar förutsättningar för att individens 
kompetens ska kunna växa. 
 
Vi vill här även redogöra för hur vi uppfattar sambandet mellan 
organisationskunskap och organisationskompetens. Vi anser att 
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organisationskunskap kan förklaras som vetskapen om hur 
organisationen ska nå målet medan kompetens är förmågan att 
använda denna kunskap så att målet nås.  
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3.5 Den professionella organisationen 
Denna uppsats baseras på en studie av två organisationer inom sjukvården 
varför vi anser det relevant att diskutera den organisationsform som ofta 
förknippas med sjukvård, det vill säga professionella organisationer. 
Inledningsvis kommer vi att presentera några grundläggande drag som 
präglar denna organisationsform. Vidare beskrivs vilken roll olika 
yrkesgrupper har inom dessa organisationer samt deras 
utvecklingsmöjligheter. 
  
 

3.5.1 Några grundläggande drag 
Professionella organisationer är organisationer där de professionella 
yrkesgrupperna är de mest betydelsefulla. Dessa grupper 
kännetecknas av att de behärskar sådana arbetsuppgifter och 
processer som är svåra för andra att lära. Det finns olika synsätt på 
vad en professionell yrkesgrupp är men en gem ensam uppfattning är 
att individer i en sådan grupp har en kvalificerad teoretisk utbildning. 
(Rönnqvist & Ellström, 1992)  
Professionella organisationer kännetecknas vanligen av en hög grad 
av arbetsfördelning och specialisering där utbildning är ett viktigt 
kriterium för inflytande och makt (Berglind & Pettersson, 1980). 
Enligt Collins (1977) organiseras den professionella organisationen 
ofta i hybridform, det vill säga vid sidan av den traditionella 
administrativa hierarkin finns en hierarki som grundar sig på 
utbildning och kompetens. Detta är speciellt tydligt i stora, komplexa 
organisationer som till exempel sjukhus. Mintzberg (1983) menar att 
till skillnad från en ren byråkrati som styrs genom formella principer 
och värderingar baserar hybridorganisationen sina styrprinciper på 
normer och värderingar. Samordning mellan olika yrkesgrupper sker 
till stor del genom förväntningar om att andra kan sitt område och 
sina arbetsuppgifter. En professionell organisation kan vara både 
komplex och stabil, komplex i det avseendet att den kräver 
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välutbildade professioner som behärskar svåra procedurer och stabil 
då dessa kunskaper kan standardiseras inom yrkesgrupperna. 
 
Berglind & Pettersson (1980) menar att det finns två verksamheter i 
den professionella organisationen, den primära och den sekundära. 
Den primära utgörs främst av de professionella grupperna och den 
sekundära av administrativ personal. Inom sjukvården kan detta 
jämföras med medicinsk/tekniskt arbete som i huvudsak utförs av 
läkare samt omvårdnadsarbete som är mer rutinbaserat och som 
utförs av individer längre ner i hierarkin såsom undersköterskor 
respektive vårdbiträden. 
 
 

3.5.2 Utvecklingsmöjligheter inom den professionella 
organisationen 

Möjligheten att lära och utveckla sig som individ inom den 
professionella organisationen kan ske genom utbildningsinsatser 
och/eller lärande i det dagliga arbetet, erfarenhetsbaserat lärande och 
lärande av andra. Det är mycket som tyder på att det finns en 
lärandehierarki inom sjukvården där de som befinner sig överst har 
störst möjlighet att lära och utveckla sig. (Rönnqvist, 2001) Även 
Westerlund (1985) menar att det är vanligt förekommande att de som 
har högst utbildning också är de som får mest personalutbildning. 
Detta kan enligt Nordhaug (1987) bero på att professionella grupper 
till skillnad från administrativ personal oftare kräver och får 
utbildningar än andra yrkesgrupper då de anser sig behöva följa 
utvecklingen inom sitt område. Vidare menar Mintzberg (1983) att 
det är vanligare att professionella grupper själva ökar sina kunskaper 
genom att till exempel läsa journaler och gå på konferenser.  
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3.6 Kultur 
Då denna uppsats bland annat avser att studera likheter och skillnader i 
kompetensutveckling mellan två professionella organisationer i Sverige och 
England anser vi det relevant att inkludera teorier om kultur, då detta är en 
faktor som kan påverka hur organisationer arbetar med kompetensutveckling. 
Följande avsnitt avser att ge en förståelse för kultur och hur den kan påverka 
individer och grupper i deras arbete. 
 
 

3.6.1 Kulturbegreppet 
Det sätt på vilket vi tänker och agerar beror på vilken situation vi 
befinner oss i. Vi lär utifrån det sociala samhälle vi lever i och de 
attityder som råder styr undermedvetet våra handlingar och tankar. 
(Hofstede, 1991) Kultur är ett område som ägnats mycket forskning 
men trots det finns ingen enhetlig definition på vad kultur är. En 
gemensam nämnare i de flesta definitioner är dock att kultur är de 
gemensamma värderingar och uppfattningar individer i ett samhälle 
har. Dessa värderingar och uppfattningar medför att individer inom 
samma kultur har ett likartat beteende. Kultur är således ett 
kollektivt fenomen och det är kulturen som skiljer en grupp från en 
annan (Hofstede, 1980). Hofstede (1991) definierar kultur som 
 

”Culture is the collective programming of the mind which 
distinguishes the members of one group or category of people 
from another. Culture is learned, not inherited.” (Hofstede, 
1991, s. 5). 

 
 

3.6.2 Organisationskultur 
Kulturer inom organisationer skiljer sig i många avseenden från 
nationella kulturer, vilket gör det viktigt att skilja de två (Hofstede, 
1991). Organisationskultur definieras enligt Schein (1985) som de 
explicita normer, värderingar och regler en grupp utvecklat över 
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tiden och som lärs ut till nya medlemmar. Organisationskultur 
formas av företagets historia och avspeglas bland annat i ledarstil och 
organisationsstruktur. Kulturen kan kommuniceras till de anställda 
genom till exempel symboler, dokument och ritualer (Schein, 1985). 
Enligt författaren kan organisationskultur stimulera individers 
motivation och leda till en stark gemenskap. Hofstede (1991) påpekar 
dock att en allt för stark kultur kan resultera i rivalitet mellan 
grupper och försvåra samarbetet. Han menar vidare att värderingar 
och normer kan variera mellan olika grupper men att de inom en och 
samma grupp vanligtvis är lika. Vi har tidigare nämnt att det är 
vanligt att subkulturer uppstår inom organisationen och att dessa 
ofta kan återfinnas kring anställda som innehar samma funktion. 
Schein (1996) menar att det kan finnas subkulturer som skapats inom 
organisationen men även subkulturer som sträcker sig utanför 
organisationens gränser. Dessa organisationsöverskridande kulturer 
är ofta även landsgränsöverskridande. Det handlar ofta om 
yrkeskulturer som byggts upp kring en gemensam utbildning, 
certifiering eller att de verksamma inom yrket använder en viss 
teknik. Schein exemplifierar detta genom att påvisa hur 
dataspecialister i olika länder delar en viss kultur bestående av 
rutiner, värderingar och att de i stor utsträckning använder ett språk 
som utomstående inte förstår. 
 
 

3.6.3 Nationell kultur 
Termen nationell kultur används vanligen för att definiera ett visst 
lands gemensamma uppfattningar och värderingar. Faktorer som 
påverkar utvecklingen av en nationell kultur är bland annat religion, 
lagstiftning och utbildningssystem. (Hofstede, 1991) Det är viktigt att 
påpeka att alla individer inom en nationell kultur inte nödvändigtvis 
har lika uppfattningar (Bjerke, 1998). Ghosn (2002) menar att på 
nationell nivå finns kulturella skillnader huvudsakligen i värderingar 
medan det på organisationsnivå är beteende och arbetsformer som 
skiljer olika kulturer åt. Han menar även att det är fel att se till ett 
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lands kultur för att avgöra framgång eller misslyckande, istället utgör 
den nationella kulturen en bas som organisationskulturen bör byggas 
på. Enligt författaren är det därför organisationskulturen som är den 
avgörande faktorn hur ett företag styrs och huruvida detta görs 
framgångsrikt, organisationskulturen byggs dock utifrån den 
nationella kulturen. 
 
För att bättre förstå begreppet nationell kultur har Hofstede (1991) 
utvecklat fyra kulturdimensioner som beskriver hur olika länder 
skiljer sig åt. Hans studie genomfördes på IBM och omfattade 50 
länder. De fyra dimensionerna är maktdistans, individualism vs 
kollektivism, maskulinitet vs femininitet samt osäkerhetsundvikande. 
Nedan förklaras innebörden av respektive dimension samt hur 
Sverige och England förhåller sig till dessa. 
 
Maktdistans handlar om vilka beroendeförhållanden som existerar i 
ett land. I länder med hög maktdistans fattar ledningen de flesta 
beslut och byråkratisk styrning är vanligt förekommande. Individer 
förväntar sig och accepterar att makten fördelas ojämlikt. I en sådan 
miljö är det inte lämpligt att ifrågasätta eller komma med egna idéer. 
I länder med låg maktdistans däremot befinner sig de anställda på 
samma nivå som ledningen vilket resulterar i ett behov av samarbete. 
Platta organisationer och teamwork är vanligt förekommande. Enligt 
Hofstede  är maktdistansen låg i både England och Sverige. 
 
Individualism vs kollektivism handlar om relationen mellan individer i 
ett samhälle. I kollektivistiska kulturer värderar individen 
organisationen som en del av sitt liv. De söker tillhörighet och 
trygghet i anställningen. Gruppens intresse går före individens och 
lojalitet är av stor betydelse. Hofstedes studier visar att individer i 
kollektivistiska kulturer presterar bättre om de får arbeta i grupp. I 
individualistiska kulturer däremot agerar individen mer efter egna 
intressen och banden till andra individer är lösa. Både England och 
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Sverige räknas som individualistiska länder där England har en 
aningen högre grad av individualism. 
 
Maskulinitet vs femininitet refererar till sociala kulturella skillnader. 
Maskulina kulturer kännetecknas av materialism och bristande 
omtanke för andra. I sådana kulturer går arbete före livskvalitet och 
prestation, ambition och konkurrens ses som något positivt. De 
sociala könsrollerna är tydliga i dessa kulturer. I feministiska länder 
såsom Sverige läggs större vikt vid relationer, intresse för andra samt 
livskvalitet. Det är inom denna dimension som kulturskillnaderna 
mellan England och Sverige är som störst. Sverige är starkt 
feministiskt medan England är maskulint. 
 
Individer i de flesta samhällen känner sig vanligen hotade i osäkra 
och okända situationer. Ett sätt att reducera sådan osäkerhet är att 
etablera regler och normer för uppträdande. Osäkerhetsundvikande 
handlar om just detta. Länder med högt osäkerhetsundvikande 
kännetecknas av mycket formella regler och strukturerade aktiviteter. 
Det är vanligt med livslånga anställningar där ledaren fattar besluten. 
I länder med lågt osäkerhetsundvikande arbetar individerna 
vanligen under friare arbetsformer utan formella regler och lagar. I 
dessa länder är det därför vanligare med en högre grad av 
risktagande. Västerländska länder kännetecknas av att ha en låg grad 
av osäkerhetsundvikande vilket kan ses som en följd av en hög grad 
av individualism. Skillnaden mellan Sverige och England med 
avseende på denna dimension är liten, båda länderna har en låg grad 
av osäkerhetsundvikande. 
 
Kritik har riktats mot Hofstedes undersökning med avseende på 
undersökningsmetodik och tillämpning av resultatet. Bland andra 
anser Sjögren & Jansson (1992) att det inte går att generalisera 
resultatet då studien endast genomfördes i ett företag. Trots kritiken 
har de fyra dimensionerna använts i ett stort antal studier (Sjögren & 
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Jansson, 1992) varför vi anser den tillräckligt giltig för att tillämpas 
även i vår undersökning. 
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Figur 8 Hofstedes dimensioner, Sverige - England 

Källa: http://www.cyborlink.com/besite/hofstede.htm, 2004-04-28 
 
I diagrammet ovan visas tydligt att maskulinitet är den dimension 
där den största skillnaden mellan Sverige och England återfinns. 
Värdena går från noll till hundra där hundra visar på att landet är 
mycket maskulint medan ett lågt värde visar på att landet är feminint. 
Likadant är det med de andra värdena, ett högt värde visar på stor 
maktdistans respektive hög grad av individualism eller 
osäkerhetsundvikande och låga värden på respektive motsats. 
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4. Empiri 
I nedanstående avsnitt avser vi att presentera de uppfattningar som 
framkommit under intervjuerna vid de båda klinikerna. Dessa kommer sedan 
tillsammans med referensramen att ligga till grund för analys och slutsats. 
 

4.1 Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid 
Linköpings universitetssjukhus, Sverige 

 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i 
Linköping har till uppgift att svara för den specialiserade 
rehabiliteringen efter svåra skador och sjukdomar i nervsystemet. 
Verksamheten är till för patienter med omfattande och sammansatta 
funktionsnedsättningar som leder till förändringar av livsvillkor och 
krav på stora omställningar. Kliniken har även ett regionalt ansvar 
för personer med ryggmärgsskador. I samverkan med 
Hälsouniversitetet i Linköping bedrivs utbildning och forskning 
inom området för rehabiliteringsmedicin. (www.lio.se, 2004-02-10) 
 
Verksamheten syftar till: 

• Att ge patienten bästa möjliga förutsättningar att utföra sociala 
aktiviteter och om möjligt, återgå i yrkesarbete. 

• Att ge patienten och närstående bästa möjliga förutsättningar 
att bemästra den förändrade livssituationen. (www.lio.se, 2004-
02-10) 

Den största patientgruppen som återfinns inom kliniken är 
hjärnskadade patienter, cirka 150 nya patienter per år skrivs in på 
kliniken. Utöver hjärnskadade patienter tas även 20-30 
ryggmärgsskadade patienter emot samt en liten grupp med andra 
nervsjukdomar. Utifrån dessa två stora patientgrupper har flera 
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arbetslag bildats, varav de två största är hjärnskadeteamet samt 
ryggmärgsskadeteamet (inom organisationen kallat för 
parapeglimottagningen). Vården delas in i slutenvård och öppenvård 
(dagvård). Den förstnämnda gruppen är i behov av medicinsk vård 
och daglig intensiv funktionsträning medan den senare gruppen kan 
bo i hemmet men behöver fortsatt funktionsträning flera dagar i 
veckan samt i viss utsträckning även psykosociala 
behandlingsåtgärder. (www.lio.se, 2004-02-10) 
 
Kliniken har 61 anställda och de olika professionerna är 
undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
psykolog, kurator, logoped samt musikterapeut. Det händer också att 
specialistläkare kommer in för att arbeta vid kliniken under en 
kortare tid. Kliniken leds av en ledningsgrupp bestående av en 
klinkchef, en öppenvårdschef samt en slutenvårdschef vilka 
tillsammans driver och utvecklar verksamheten.  
 
Arbetet på kliniken är styrt av vad som kallas interdisciplinärt 
teamarbete, vilket innebär att medarbetare från olika yrkeskategorier 
med olika kunskapsområden arbetar mot en gemensam målsättning. 
När de anställda talar om team avser de främst de team som bildas 
kring patienten. 
 
Utöver de två teamen som redan nämnts återfinns även ett 
dagvårdsteam, ett kommunikationsteam, ett vuxenhabiliteringsteam 
samt ett team som arbetar med rullstolsmottagning. (www.lio.se, 
2004-02-10) En patient behandlas således av flertalet team samtidigt 
och följden av det blir att det kan vara svårt att dra en statisk gräns 
mellan teamen, dessa måste samarbeta för att en komplett bild av 
patienten ska kunna skapas. De anställda ingår vanligen i flera team, 
då teamen måste anpassas efter vilka patienter som är inskrivna på 
avdelningen. Som nämnts ovan är det även betydligt fler 
hjärnskadade än ryggmärgsskadade patienter vid avdelningen.  
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4.1.1 Att arbeta på Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Det kan vara svårt att ge en enhetlig bild av hur det är att jobba på 
kliniken eftersom beskrivningen skiljer sig åt beroende på vilken 
yrkesgrupp vi talat med. Gemensamt för alla yrkesgrupper är dock 
att de verkar trivas med sitt arbete. Flera respondenter säger att de 
har roligt på jobbet, att arbetsuppgifterna är varierande, utmanande 
och motiverande. Arbetsklimatet beskriver de alla som öppet och i 
frågorna kring deras inflytande i beslutsprocessen framkommer det 
att alla anser sig ha möjlighet att påverka de beslut som fattas. En av 
respondenterna förklarar den goda stämningen och 
sammanhållningen med att det är en förutsättning för att klara av att 
arbeta med så svårt sjuka patienter, en annan säger att 
teamorganisationen har medfört en lägre hierarkisk ordning vilket 
resulterat i en tätare sammanhållning.  
 

“Det är ett väldigt öppet klimat, högt till tak och man är van att 
säga vad man tycker och få gehör för det. Det är ju en relativt 
homogen grupp och det finns en gemensam syn tycker jag vilken 
genomsyrar verksamheten, sen är vi ju även olika.” 

 
I intervjuerna med ledningen framkommer det att organisationen 
genomgår en förändring som kommer att innebära att verksamheten 
blir mer organiserad kring teamarbete. Avsikten är att varje team ska 
ha en formell teamledare som ska fungera som språkrör för gruppen 
gentemot ledningen samt kunna förmedla ledningens idéer och 
direktiv till gruppen. Även då klimatet upplevs som öppet och 
sammanhållningen är god framkommer det flertalet gånger att 
samarbetet mellan team samt mellan yrkesgrupper inte alltid är 
idealt. En av anledningarna till detta anser en respondent vara att det 
inte existerar några naturliga kontaktytor mellan teamen. 
Respondenten menar att teamen inte alltid är informerade om vad 
andra team gör och att det kan uppstå oklarheter när teamen ska ta 
över efter varandra vilket leder till ineffektivitet. De respondenter 
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som anser att samarbetet delvis brister mellan yrkesgrupperna menar 
att detta är en följd av bristande kommunikation. 
 

“Det blir inga konflikter men det blir stökigt och samarbetet 
brister. Vi tar oss inte tid att tala så mycket som vi kanske 
borde.” 

 

“Vi borde sitta ner och verkligen tala med varandra, det tycker 
jag faller bort. Det är ofta så att vi har samma mål men att vi inte 
talar om det.” 

 
När respondenterna talar om samarbete mellan yrkesgrupperna så är 
det få som inkluderar läkare. De talar bland annat om samarbete 
mellan paramedicinsk personal och sjuksköterskor, ingen nämner 
samarbetet med läkare. Vid följdfrågan hur samarbetet med läkarna 
är svarar samtliga att detta är bra. En respondent menar dock att det 
kan vara svårt att få tid att prata med läkare. 
 

“De är iväg under dagen, det vore kul om de var med mer i 
patientarbetet. De är alltid stressade, man kan komma och fråga 
om de kan kolla på ett speciellt patientfall, man får ligga på och 
söka dem och när man når dem har de glömt bort det.” 

 
På frågan om de anställda upplever att det existerar några informella 
gruppbildningar menar en av respondenterna att visst finns det en 
gruppbildning kring yrkesgrupperna men att denna knappast kan 
anses informell eftersom det är en historiskt formell indelning 
beroende av yrkestillhörighet. I princip är alla ense om att det 
existerar en gruppbildning kring yrkesgrupperna eller som några 
uttrycker det, kring färgerna (paramedicinsk personal har färgade 
kläder medan undersköterskor och sjuksköterskor samt doktorer har 
vita kläder). Flera av respondenterna hänvisar till den 
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gruppindelning som kan observeras under kafferasterna där 
uppdelningen är enligt de ovan beskrivna färgerna. 
 
Den största skillnaden mellan respondenternas beskrivningar 
återfinns i arbetsrutiner och komplexitet. Samtliga anser att 
komplexiteten är hög vilket en av dem poängterar som oundvikligt 
eftersom det handlar om att arbeta med unika individer. Alla 
respondenter är ense om att sjukvården är en verksamhet som 
kännetecknas av rutiner men det finns skillnader i uppfattningar om 
vilket handlingsutrymme de tillskriver sig ha inom ramen för dessa 
rutiner. Denna skillnad är till stor del yrkesberoende där 
paramedicinsk personal anser sig ha ett stort handlingsutrymme att 
själva bestämma vad deras behandling ska innehålla medan 
undersköterskornas arbetsuppgifter i stor utsträckning upplevs som 
rutinstyrda, eller som en paramedicinare uttrycker det, 
 

“Rutiner är det som handlar om hur dagen ser ut, rapport på 
morgonen och hur vi ska schemalägga patienterna, men just det 
jag gör med patienterna är inte styrt i någon större utsträckning, 
det bestämmer jag själv.” 

 
De flesta respondenter anser att deras ansvarsområden är tydligt 
definierade, det tycks inte råda något tvivel om vilka arbetsuppgifter 
de olika yrkesgrupperna är ansvariga för. Undantaget gäller det 
ledande ansvaret där antydningar ges om att det är svårt att skilja 
mellan det informella och det formella ledarskapet. Detta tror dock 
respondenten är något som kommer att klarna när den nya 
organisationsformen är fullständigt implementerad.  
 
På frågan huruvida det händer att respondenten tar sig an 
arbetsuppgifter utanför det egna ansvarsområdet svarar flera att de 
ibland utför uppgifter som egentligen inte tillhör det egna 
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ansvarsområdet, detta är dock mindre uppgifter men uppfattas av 
några som ett störande moment. 
 

 “Det kan vara såna saker som måste göras för att det ska fungera, 
sjuksköterskan ska vara som en spindel i nätet men ibland 
fungerar inte det och man gör sånt man inte ska göra, vilket mer 
är en nackdel, inget stort, mer små rutiner.”  

 
Det finns dock två undantag till det som sagt ovan. 
Undersköterskorna upplever att de ofta utför uppgifter som hör till 
sjuksköterskornas ansvar men anser detta vara naturligt. Vidare 
anser de anställda att när det gäller kontakten med patienten och 
dennes anhöriga kan det vara otydligt vems ansvar detta är. De är 
dock eniga om att den som har bäst kontakt med patienten också är 
ansvarig för kontakten med anhöriga, oberoende om det hör till 
dennes arbetsuppgifter eller inte. 
 

På kliniken finns en yrkesgrupp som kallas rehabassistenter, som är 
undersköterskor som är utbildade att utföra paramedicinarnas 
uppgifter vid behov. Deras uppgift är också att stötta 
omvårdnadspersonalen samt att fungera som en 
kommunikationslänk mellan de båda grupperna. 

 

Med avseende på maktfördelningen inom kliniken ges en bild av att 
makten är jämnt fördelad mellan yrkesgrupperna. Det är dock alltid 
de med den för stunden största medicinska kunskapen som har 
företräde i att ta beslut. Detta är något som även kan urskiljas inom 
ledningsgruppen som består av tre personer med olika 
yrkestillhörighet, sjuksköterska, arbetsterapeut samt läkare. Läkaren 
är den som har den största makten så väl formellt som informellt. En 
respondent anser att makten fördelas enligt den traditionella 
hierarkin, undersköterska, sjuksköterska samt läkare, i meningen att 
denne först vänder sig till sjuksköterskan som i sin tur vänder sig till 
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läkaren. Andra respondenter menar att de inte har något problem att 
söka hjälp från läkaren direkt.  

 

4.1.2 De anställdas syn på kompetenskrav i dag och i framtiden 
Generellt tycker respondenterna att det ställs höga krav på 
kompetens, det som nämns är bland annat kravet på en formell 
utbildning, erfarenhet samt personliga egenskaper som är 
nödvändiga för att kunna bemöta patienterna.  
 
Det faktum att Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en del av ett 
universitetssjukhus är något som de anställda anser påverka 
kompetenskraven. Det råder delade uppfattningar om 
kompetenskravens storlek inom enheten och flera av de anställda 
känner en press att ha en som de uttrycker det “spjutkompetens”, 
detta eftersom enheten är en specialistenhet som ska klara att ta sig 
an de patienter som andra kliniker inte kunnat behandla.  
 

“.... eftersom vi är en specialistklinik kommer det en hel del svåra 
patienter hit som varit på många andra kliniker men inte fått 
hjälp, då känner man ett outtalat krav att nu kommer de hit och 
nu måste vi göra något bra av det här, och då känner jag att jag 
inte vet vad jag ska göra.” 
 
”Vi ska vara en specialenhet och ta patienter från regionen och då 
kan jag känna att jag saknar kompetens. Visst man har 
kompetens att göra det man ska men man måste ändå få 
utbildning dels för att känna sig trygg i sig själv men även för att 
kunna bevisa att det här kan jag faktiskt.”  

 
Respondenterna framhäver vikten av att kunna känna igen 
skadeprofiler och att se mönster i patienternas reaktioner på en viss 
behandling som viktiga egenskaper. 
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Vidare är de anställda eniga om att arbetet med patienterna kräver en 
viss personlighet eftersom det ofta är svåra patientfall som kräver att 
den anställde kan visa empati samt kunna hålla en viss distans till 
patienten. 
 

”Med tanke på patienterna vi jobbar med måste man vara flexibel, 
man måste kunna lyssna och ha empati samtidigt som man inte 
kan vara för blödig. Det gäller att hela tiden tänka på vad man 
säger och gör.” 

 
Av de intervjuade är det endast en person som erbjudits 
kompetensutveckling inriktad på att utveckla den personliga 
kontakten med patienten medan de andra inte anser sig fått 
utbildning riktad åt det hållet. Två av de intervjuade tycker att detta 
är en nackdel medan de andra menar att ett sådant behov 
tillfredställs genom inform ella samtal med kollegor samt vid de 
reflektionsmöten som äger rum var fjortonde dag. En av de anställda 
poängterar även att vid tunga patienter finns det kuratorstöd att få. 
 
Vidare framhålls det att arbetet kräver en förmåga att samarbeta samt 
att kunna ta egna initiativ. Patienterna har ofta komplexa diagnoser 
och som tidigare nämnts består behandlingsteamet kring patienten 
av flera olika yrkeskategorier som tillsammans måste kunna ta fram 
en behandling anpassad till den specifika patienten.  
 

“Det som är speciellt här är att det är många olika 
personalkategorier, man jobbar kring en patient vilket gör att 
man måste vara mer flexibel samtidigt som man måste vara trygg 
i sin egen yrkesroll och ta och ge av varandra, man måste jobba 
tillsammans samtidigt som man måste ta ansvar för den egna 
delen av behandlingen.” 
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Flera av de anställda anser att patienterna blivit allt svårare, vilket 
lett till att det ställs högre krav på deras kompetens. Dels tror de att 
detta kan bero på som ovan nämnts att andra kliniker drabbats av 
nedskärningar, en annan andledning till att en ny typ av 
patientgrupp uppstått är att ambulansmännen idag räddar allt fler 
patienter med hjärtinfarkt och att dessa överlever med svåra 
hjärnskador. 
 
En annan möjlig förändring är att kravet på att behandlingen ska 
vara vetenskapligt förankrad förväntas öka. Som det är idag sker 
mycket av den paramedicinska behandlingen utifrån erfarenhet och 
provbehandlingar vilket respondenterna tror kommer förändras i 
framtiden. En sådan förändring skulle komma att innebära större 
krav på att hålla sig uppdaterad om de senaste 
behandlingsmetoderna. 
 

“Jag tror att det kommer bli högre krav på att allt man gör ska 
vara vetenskapligt bevisat och att man har fog för allt man gör. 
Det vi gör nu bygger mycket på erfarenhet och det finns inte så 
mycket studier gjorda, i och med det krävs det att vi har ökad 
kompetens, att vi hänger med i utvecklingen och läser artiklar.” 

 
Svaren skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna beroende på hur deras 
arbetsuppgifter ser ut men det verkar inte råda någon oro bland de 
anställda för att kompetenskraven drastiskt kommer att förändras. 
Majoriteten av de anställda menar att de kontinuerligt måste utveckla 
sin kompetens för att kunna bemöta nya situationer samt som en 
respondent uttrycker det, 
 

”Vi måste specialisera oss mer så att vi kan visa spjutspetsar 
utåt.”    

 
När frågan ställdes om den anställde anser sin utbildning vara 
tillräcklig svarar de flesta att de anser sig ha den nödvändiga 
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kunskapen. Flera tillägger dock att det finns områden som de skulle 
behöva höja kompetensen inom. 
 
 

4.1.3 Ledningens syn på kompetenskrav i dag och i framtiden 
I likhet med de anställda understryker ledningsrepresentanterna att 
kliniken är en specialistenhet och att arbetet med 
kompetensutveckling måste ske kontinuerligt för att kliniken ska 
kunna behålla sin ledande position inom området. Kliniken är fri att 
själv bestämma hur de ska hantera kompetensutveckling utan 
inblandning från central ledning, i detta fall Landstinget. Arbetet 
inom kliniken påverkas i stor utsträckning av förändringar i 
omvärlden och som en av ledningsrespondenterna uttrycker det, 
 

“Vi måste lyfta oss ett snäpp och vara vassare rent medicinskt än 
andra enheter inom vårt län, för annars kan vi inte hävda att vi 
ska vara en spjutspets.” 

 
Det finns ett antal omvärldsfenomen som ledningen måste ta hänsyn 
till i styrningen av verksamheten. Bland annat framhäver de hur de 
senaste årens fokus på att öka patientens delaktighet i behandlingen 
inneburit en stor förändring för kliniken. Tidigare var patienten 
endast mottagare av behandlingen medan de i dag ska vara med och 
planera för det egna tillfrisknandet. Det är patienten som ska sätta 
upp målen för behandlingen samt vara den som tar det slutgiltiga 
beslutet om dess art och utformning. Detta är något som har påverkat 
kompetenskraven för de anställda, det krävs att de kan förklara 
möjligheter och effekter av behandlingen samt vara lyhörd för 
patientens uttalade samt outtalade behov. Det krävs också att 
samtliga anställda tar ett ökat ansvar. Ledningen tror att den ovan 
beskrivna patientfokusen är något som kommer öka ytterligare vilket 
kan leda till förändrade kompetenskrav. 
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Förmågan att kunna förklara vad behandlingen innebär både för 
patienten samt för utomstående intressenter är ett behov som både 
ledningen och de anställda anser kommer att öka. Ledningen menar 
att de minskade nationella resurserna medför att kliniken måste bli 
bättre på att kunna argumentera varför deras verksamhet behöver 
resurser, med utgångspunkt i populationens behov snarare än 
klinikens behov. Vidare kommer den ökade internationella 
konkurrensen att skapa ett behov av att kunna uttrycka och 
kommunicera klinikens kvalitéer, detta för att kunna skapa sig en 
plats på den internationella marknaden. Ledningen ser hur dessa 
behov kommer att leda till ökad administrativ kompetens, vilket de 
kan uppleva som frustrerade. 
 

“Vi måste bli bättre på att tala om vad det är vi gör och effekterna 
av det för andra som inte är insatta och det har vi ingen vana av. 
Det är mycket nya uppgifter som väl är viktiga men som stjäl tid 
från klinikarbetet, det skapar ibland en känsla av konflikt.” 

 
På frågan hur kompetenskraven kommer att förändras beskriver 
ledningen ett nytt sätt att tänka kring effektivitet. De menar att de 
själva inom organisationen kommer bli tvungna att tänka i in- och 
utstatus, det vill säga att dokumentera på ett nytt sätt för att kunna 
återge behandlingsförloppet till en tredje person. Kravet på 
effektivitet kommer att öka vilket betyder att det blir viktigt att tala 
om prioritering av åtgärd samt effekt av åtgärd. I dag jämförs olika 
verksamheter inom landstinget men i framtiden tror ledningen att 
även aktiviteter inom den egna kliniken kommer att jämföras. Alla 
yrkesgrupper kommer att bli tvungna att ta fram en ny metod att 
arbeta med och lära sig tänka i termer av effektivitet. Vidare behöver 
samtliga medarbetare ha ett intresse av att lyfta effekten av det de gör.  
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“Personlighet, där tror jag att vi som personer måste vara mer 
utåtriktade än vad vi är idag, vi måste bli bättre på att tala om för 
andra runt omkring oss vad vi gör, att bli bättre på att utbilda 
och informera andra.” 

 
 

4.1.4 Möjligheter att utvecklas och lära i det dagliga arbetet 
Samtliga respondenter anser att det finns möjligheter att utvecklas 
och lära i sitt yrke och de är motiverade till detta. Som nämnts 
tidigare framhäver flera av respondenterna att erfarenhet är en av de 
viktigaste källorna till ökad kompetens. Det faktum att alla patienter 
har olika skador gör att behandlingen aldrig ser likadan ut för flera 
patienter. En av respondenterna menar att varje patient är en ny 
lärokälla som kan leda till en utvecklad kompetens. Som sagts 
tidigare skiljer sig dock handlingsutrymmet åt mellan 
yrkesgrupperna och det är endast paramedicinare och läkare som 
uttryckligen talar om erfarenhet som en stor lärokälla, vilket inte 
utesluter att resterande yrkesgrupper är av liknande uppfattning.  
 
Samtliga yrkesgrupper framhäver diskussioner och samtal med 
kollegor som en viktig källa till lärande. I första hand handlar det om 
att lära sig från kollegor inom den egna yrkesgruppen men ingen 
tycks vara främmande för att söka råd från andra yrkesgrupper. Här 
beskriver även respondenterna hur möjligheten att lära genom att 
diskutera med kollegor förbättrats sedan avdelningen fått 
förstärkning, tidigare fanns det inte tid att reflektera över en utförd 
uppgift innan nästa tog vid. 
 
En av respondenterna i ledningen påpekar att för att främja det 
informella lärandet är det viktigt att tillåta sig själv att bli ifrågasatt 
och att erkänna sina fel. Vidare menar respondenten att det är viktigt 
att prova sina tankar och att våga misslyckas. Enligt den intervjuade 
syftar organisationskulturen till att uppmuntra detta och den är 
utformad efter att finna gemensamma lösningar istället för att 
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beskylla en enskild individ. Detta återspeglas också i det öppna 
klimatet där ingen är rädd för att fråga någon annan. 
 
Vidare anser en av de anställda att mentorskap är en kritisk del av 
lärandet då det är viktigt att kunna vända sig till någon med större 
erfarenhet och kompetens.  
 

“Det bästa sättet för mig att lära tror jag är någon kombination 
av föreläsningar och någon sorts mentor. Så att jag har någon jag 
kan träffa regelbundet och diskutera med, det tror jag skulle vara 
bra.” 

 
Även en av ledn ingsrespondenterna påpekar att det är viktigt med 
mentorskap men att det existerar mer indirekt. 
 

“Arbetsrotation har det inte varit så mycket av men däremot blir 
det mentorskap i arbetet automatiskt. Om det kommer in någon 
ny så finns det någon äldre kollega som mentor. Vi har inte 
uttalat att det är på det sättet men det är på det sättet.” 

 
För att kunna beskriva hur de anställda söker kunskap ställdes 
frågan vad respondenten gör i de fall problem uppstår som denne 
saknar kunskap för att lösa. Majoriteten av respondenterna svarar att 
de i första hand vänder sig till sina kollegor eller den person de tror 
har kunskap inom området. Vidare använder de sig av Internet och 
böcker för att söka information. Det kan konstateras att respondenter 
oberoende av yrkestillhörighet söker råd och kunskap hos sina 
kollegor. De anställda känner sig heller inte hämmade att fråga eller 
erkänna att de saknar kunskap inom vissa områden. 
 

“Det finns ytterst lite prestige, man har inget problem att dela 
med sig av den egna kompetensen utan man ser det som en 
fördel.” 
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Respondenterna blev även tillfrågade om de anser att det finns några 
hinder för att lära i arbetet. Den faktor som framförallt anses hindra 
möjligheten att inhämta ny kunskap och att lära är bristen på tid. 
Flera respondenter tillägger dock att sedan de blivit tilldelade mer 
resurser i form av personal har det blivit mer tid över för att 
diskutera och att söka information på egen hand. När det handlar om 
att söka information genom böcker och Internet framkommer 
avsaknaden av ett ostört utrymme som ett hinder för lärande. 
 

“Det går lite i perioder, är det mycket att göra så tar vi inte så 
mycket del av varandras kunskap, är det lugnare så frågar man 
mer och tar hjälp hur man ska gå vidare med behandlingen.” 

 
 

4.1.5 Kompetensstrategi 
Inom organisationen finns det en nedskriven strategi för hur 
kompetensutveckling ska hanteras men en av respondenterna som 
varit mycket involverad i kompetensutveckling känner inte till att det 
existerar en sådan. Ledningen talar dock om relevansen av att ta fram 
en ny långsiktig strategi då de ser ett behov av att 
kompetensutvecklingen bli mer riktad än vad den är idag. Som det 
varit hittills har utbildningar tagits fram efter önskemål från de 
anställda. I framtiden menar ledningen att de istället måste utbilda i 
linje med de mål de satt upp, vad för slags verksamhet de vill ha 
samt vad som krävs för att nå dit. Vidare talar de även om vikten av 
att ta fram en strategi för hur den nya kunskapen som genereras ska 
kunna implementeras i verksamheten.  
 
I dagsläget finns det ingen rutin för hur de anställda ska rapportera 
eller informera sina kollegor efter de deltagit i kompetenshöjande 
aktiviteter, inte heller utvärderas de. De intervjuade påpekar att de 
ibland rapporterat om kursens innehåll på möten, ibland endast talat 
med sina kollegor under arbetets gång men att det ändå varit deras 
ansvar att meddela om de har något att delge sina kollegor.  
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De två ledningsrespondenterna talar om kompetensutveckling i 
något olika termer där en skillnad finns i vilken utsträckning de 
refererar till kompetensutveckling som kurser och konferenser eller 
som något som äger rum på den egna kliniken inom arbetsteamen. I 
dag arbetar yrkesgrupperna med kompetensutveckling i olika 
utsträckning. Framförallt är det arbetsterapeuterna och 
sjukgymnasterna som har funnit ett tillvägagångssätt för att säkra en 
kontinuerlig kompetensutveckling inom gruppen. De arbetar med 
något som kallas evidensbaserat lärande och som innebär att 
gruppen enas om ett ämne som de under en viss period ska 
koncentrera sig kring. Parvis skapar de frågeställningar som de söker 
svar på genom att ta del av tidigare forskning inom området. En 
frågeställning kan till exempel vara ”Vad finns det för metoder för att 
behandla svullna händer?”. Under ett visst antal veckor söker 
gruppmedlemmarna bevis för vad som anses det bästa sättet att 
behandla svullna händer för att senare dela med sig av detta till sina 
arbetskamrater på de yrkesträffar som äger rum varannan vecka. 
Respondenterna som talar om detta sätt att arbeta med 
kompetensutveckling är mycket positiva till det, men erkänner att 
disciplinen inte alltid är den bästa.  
 
Samtliga yrkesgrupper har återkommande yrkesträffar men det är 
endast arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med 
evidensbaserat lärande. De andra yrkesgrupperna saknar denna rutin 
att söka fakta men vi ges antydningar till att de gärna skulle se att en 
rutin för detta infördes. 
 

“Det går i perioder att man läser, ibland händer det ofta medan 
andra gånger ligger det helt nere. Vi har inget system för hur vi 
ska lägga upp det. Vi vet inte hur vi ska ordna det för att vi 
regelbundet ska läsa och söka.”  

 
Ledningsrespondenterna verkar vara medvetna om att det inte alltid 
är fallet att den kunskap som lärs in vid kurser eller konferenser  
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kommer till nytta i det dagliga arbetet. De talar om att skillnaden är 
stor mellan kunskap, kompetens och utnyttjad kompetens. Vidare 
berättar de hur de talat om att i framtiden skicka i väg anställda till 
andra sjukhus för att på så sätt lära sig på plats. De tror att genom att 
se hur kunskapen används i det dagliga arbetet samt kunna prova på 
under handledning ska det bli lättare för den anställde att använda 
den ökade kompetensen när denne återvänder till kliniken. 
 

”Konferenser har gett kunskap men det är tveksamt om de gett 
kompetens och ännu tveksammare om det gett effekt i 
verksamheten, kunskapen måste ner i fingertopparna.”  

  
Vid frågan om vilken effekt de anställda anser att de formella 
kompetensutvecklande åtgärderna har anser de i första hand att de 
ökar den egna motivationen och att det ger en nytändning. Det är 
endast en respondent som framhäver att kompetenshöjande åtgärder 
kan medverka till en snabbare behandling av patienterna. 
 

”Dels gör det att man får inspiration, man är borta en dag och 
sen har man mycket mer inspiration, vilket inte behöver bero på 
vad som sagts i kursen men kursen leder till ökad inspiration. 
Det gör att man tar tag i fler saker och söker information, sen gör 
den även att man kan mer saker vilket kan leda till att 
rehabiliteringen går snabbare för patienten.” 
 

“Många gånger ger det en aha-upplevelse, saker man inte tänkt 
på tidigare blir mer uppenbara, man förstår varför man gör si 
eller så när man vet bakgrunden.” 

 
I vissa fall verkar respondenterna dock tveksamma till hur de kan 
utnyttja den nya kunskapen i det dagliga arbetet. 
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När det gäller möjligheten att påverka utformningen och innehållet 
av kompetenshöjande aktiviteter är respondenterna inte lika säkra på 
sitt inflytande. Flera respondenter berättar att de kan lämna in 
önskemål om kurser de vill gå samt önska vilka ämnen som ska 
behandlas på interna kurser. Vissa respondenter är mer positiva till 
ledningens sätt att uppfylla önskemålen medan andra menar att det 
ibland inte blir något av de kurser som diskuterats. 
 
På frågan om hur de anställda upplever att kompetenshöjande 
aktiviteter fördelas mellan de olika yrkesgrupperna är det ingen som 
tycker att fördelningen är ojämn men å andra sidan verkar de inte 
riktigt säkra på hur den verkliga fördelningen ser ut. Vidare kan det 
utläsas ur svaren att paramedicinsk personal anser sig få ta del av en 
stor del kompetensutveckling, även andra yrkesgrupper anser att så 
är fallet. Det framkommer även att undersköterskor tycker att det 
finns väldigt lite utbildningar som är anpassade för dem, något som 
ledningen är medvetna om och därför försöker lyfta fram den 
gruppen.   
 

“Man vill gärna ha mer utbildning men det är lite svårt, det 
finns inte så mycket för oss undersköterskor känns det som.” 

 
På frågan om hur kunskapsspridning hanteras mellan individer på 
kliniken svarar ledningen att det i största utsträckning handlar om 
kunskap som är svår att nedteckna och som främst förmedlas via 
erfarenhet och genom att iaktta andra utföra sitt arbete. Därför börjar 
de flesta nya inom slutenvården där det alltid finns någon att fråga. 
Det finns även en del kunskap som är nedskriven i form av 
dokument och sammanställningar och som reglerar olika former av 
aktiviteter. Dessa dokument är under utveckling och kommer att 
ingå i ett IT-baserat dataprogram inom en snar framtid. Ledningen 
påpekar dock att det är det interdisciplinära teamarbetet som är den 
främsta arbetsmetodiken för kunskapsöverföring.  
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4.2 Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid North 
Staffordshire Hospital, England 

North Staffordshire Rehabilitation Centre har till uppgift att hjälpa 
patienter med svåra skador i hjärna samt ryggmärg med fysisk såväl 
som psykisk träning. I de fall patienten inte kan återgå till ett normalt 
liv strävar kliniken efter att på bästa möjliga sätt hjälpa patienten i 
den nya situationen. Verksamheten syftar till att, utifrån patientens 
tillstånd, maximera dennes oberoende. 
 
Kliniken tar emot cirka 60 nya patienter varje år och har karaktären 
av att vara en slutenvårdsavdelning, det vill säga de flesta patienter 
bor på kliniken under den tid de behandlas. 
 
Rehabilitation Centre har cirka 30 anställda och de olika 
professionerna består av undersköterska, sjuksköterska, läkare, 
arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, psykolog samt tal- och 
språkterapeut. Ledningen består av en rehabiliteringsansvarig som är 
specialistläkare och som har ansvar för flera av 
rehabiliteringsklinikerna på sjukhuset. När denne inte är närvarande 
vid kliniken är det en sjuksköterska som är ansvarig för patienterna 
såväl som för personalen. 
 
De anställda är inte indelade i specifika team, istället betraktas hela 
avdelningen som ett stort team. De paramedicinska grupperna 
arbetar dock mer i små team, varje yrkesgrupp för sig. När 
respondenterna talar om team menar de således både hela 
avdelningen som den egna yrkesgruppen. Vidare arbetar de 
anställda i skift, vilket innebär att de vanligtvis inte arbetar med 
samma personer varje dag. På varje skift måste det finnas ett visst 
antal sjuksköterskor, vanligen fyra stycken samt fyra 
undersköterskor. 
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4.2.1 Att arbeta på Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Arbetet på kliniken är enligt samtliga respondenter varierat vilket är 
en följd av att patienternas sjukdomsprofiler skiljer sig åt, 
behandlingarna ser olika ut och så även de individuella behoven. De 
anställda upplever att de själva får vara med och fatta beslut och att 
det alltid finns någon att rådfråga om tveksamhet uppstår. De flesta 
upplever arbetsklimatet som positivt och att det är lätt att 
kommunicera med varandra. Två av respondenterna beskriver 
avdelningen som integrerad och förklarar detta med att alla har sin 
bas här vilket gör att en känsla av tillhörighet uppstår som 
underlättar samarbetet. En annan respondent förklarar den täta 
sammanhållningen med att kliniken befinner sig en bit vid sidan av 
sjukhuset, vilket gör dem till en egen unik enhet. 
 
En respondent anser dock att det råder en negativ attityd bland 
medarbetarna för tillfället då sjukfrånvaron är hög och många har 
slutat. Trots detta upplever denne att klimatet inom enheten 
fortfarande är mycket positivt. Respondenten talar om hur den höga 
sjukfrånvaron och underbemanningen gör att vissa planerade 
förändringar är svåra att genomföra vilket upplevs som frustrerande.  
 

”At the moment it’s crap because there is no staff, a high ratio of 
sickness. The ward is still amazing, still positive, we’ve got all 
these changes coming up I think it’s quite frustrating because of 
the staff sickness. So we’ve got all these plans to improve but we 
can’t go forward really.” 

 
På frågan om hur de anställda upplever samarbetet inom 
avdelningen svarar de flesta att det fungerar bra och att alla hjälps åt. 
En respondent menar att samarbetet fungerar väl men att det kan 
förbättras betydligt. För tillfället är arbetet fortfarande uppdelat i 
ansvarsområden men respondenten menar att de istället borde arbeta 
mer för att dela rollerna sinsemellan. Detta gäller framförallt 
relationen mellan vårdpersonal och paramedicinsk personal. Enligt 
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de intervjuade samarbetar dessa två grupper inte i någon större 
utsträcknin g, de utbyter information om patienten men de arbetar 
inte direkt med varandra. En respondent menar att det ibland 
uppstår konflikter mellan dessa två grupper om hur behandlingen 
ska se ut. Men denne påpekar att kliniken arbetar med att förändra 
vårdperson alens roll så att de ska komma närmare 
paramedicingruppen och kunna assistera dem på ett bättre sätt.  
 

”There can be a conflict between the nurses providing their care 
and the therapists providing their treatment, we are overlapping 
each other. There are some changes going on in the ward, we are 
going to change the culture around the nursing role so that they 
can get closer to the therapists.” 

 
Ledningen förklarar att ett av målen med verksamheten är att 
producera mer rehabilitering för patienten och ett sätt att möjliggöra 
detta är att utbilda personalen så att alla kan lite mer om allt. 
Förändringen som nämnts ovan innebär därför att 
undersköterskorna kommer att utvecklas mer i linje med 
paramedicinarna så att de kan fungera som assistenter till dem och 
utföra deras arbetsuppgifter när de inte är där, till exempel kvällstid 
och helger. Detta kommer även att påverka sjuksköterskornas roll, då 
dessa kan ägna mer tid åt sina egna uppgifter. I dagsläget 
sammanställer paramedicinare och vårdpersonal separata rapporter 
om patienternas behandling, vilket enligt ledningsrespondenten 
innebär ett dubbelarbete. Tanken är att de båda grupperna ska 
utveckla ett närmare samarbete och dela mer information, gränserna 
mellan de två ska bli lösare. Ledningen understryker dock att det inte 
handlar om att utbilda undersköterskor till arbetsterapeuter 
respektive sjukgymnaster utan att det handlar om att lära sig hur 
behandlingen går till för att kunna assistera patienten i dennes 
träning. Den paramedicinska gruppen är till viss del orolig för vad 
förändringen kommer att innebära och tendenser till att de är 
motvilliga att dela med sig av den egna kunskapen finns. De tror 
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dock att förändringen kommer att vara positiv för kliniken då de 
anställda i större utsträckning måste lära av kollegor genom att 
observera och bli handledda.  
 

”That will have a greater effect on the more qualified nurses as 
well because they will become more skilled in the area and that 
will allow them some more time to do what they are supposed to 
be doing rather than just providing care. What you will get is 
that instead of two therapists working on one patient there would 
be a clinical support worker assisting them so that two patients 
can be seen at the same time.”  

 
Respondenterna anser inte att det finns några informella grupper 
inom enheten, detta verkar inte vara något de tänkt på. I de fall de 
anger att det eventuellt kan finnas sådana grupper anser de inte att 
det påverkar arbetet på kliniken. En respondent menar att det snarare 
ökar arbetsmoralen. Denna respondent relaterar begreppet 
informella grupper till den grupp av anställda som regelbundet 
träffas utanför arbetat för sociala aktiviteter. Alla är välkomna att 
delta men respondenten menar att det alltid är ungefär samma 
personer som kommer. De sociala aktiviteterna gör att de anställda 
känner att de har något gemensamt vilket gör att det blir roligare att 
arbeta och skapar en högre arbetsmoral. En annan menar att de 
gruppbildningar som finns härrör till yrkestillhörighet och att dessa 
grupper uppstår naturligt då det finns mer att diskutera inom den 
egna yrkesgruppen. 
 
Fikarummen för de olika yrkesgrupperna är åtskilda, något som dock 
inte uppfattas som negativt. Paramedicinarena har sina rum utanför 
avdelningen medan sköterskorna stannar på enheten. En av 
respondenterna menar dock att det inte finns några hinder för att fika 
med varandra, det skulle vara att rasterna inte ligger samtidigt eller 
att tiden är knapp. 
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Sjuksköterskor såväl som undersköterskor och paramedicinsk 
personal är överens om att arbetet inte är rutinstyrt i någon större 
utsträckning, de rutiner som dominerar är patienternas måltider. En 
respondent nämner att det är patientens behov och önskemål som 
styr arbetet och de upplever att de har frihet att behandla patienten 
på det sätt som verkar lämpligast. 
 
På frågan om de anställda anser att deras ansvarsområden är tydligt 
definierade är de flesta överens om att så är fallet, dock menar 
ledningsrespondenterna att de har någon slags mellanroll vilket 
innebär att de anser sina uppgifter vara något ospecificerade. En 
respondent menar att det förekommer att de anställda överlappar 
varandras områden, två medarbetare kan göra samma arbete men på 
olika sätt.  
 
De flesta respondenter menar att de vanligtvis inte tar sig an 
uppgifter som ligger utanför deras eget ansvarsområde. En 
respondent förklarar detta med att dennes ansvarsområde är så brett 
att det täcker det mesta. Det är endast två av de intervjuade som 
menar att de ibland tar sig an andras arbetsuppgifter.  
 

”Sometimes you have to do it. If you leave it to someone whose 
job it is and they are busy it wouldn’t get done so it is easier to 
take on tasks that are not actually yours.” 

 
På frågan om hur de anställda upplever att makten är fördelad på 
kliniken är flera respondenter överens om att det är de med högst 
utbildning och längst erfarenhet som fattar besluten. Sköterskorna 
har en egen chef och paramedicinarna en men de är mest involverade 
i personalfrågor, beslut som rör behandlingen av patienten fattas av 
sjuksköterskorna enligt de flesta respondenter. 
 

”Normally the nurses are in the charge of the ward and they tend 
to make the major decisions of the day.” 



Empiri 
 

90 

Även inom den paramedicinska gruppen är det de med längst 
erfarenhet som fattar de största besluten och som är ansvariga för att 
träna och utbilda de med mindre erfarenhet. Inom samtliga 
yrkesgrupper används titlar för att förmedla grad av erfarenhet och 
utbildning.  
 
En annan respondent menar att det är läkarna som har den största 
makten men att de dominerar mindre än på andra kliniker. 
Respondenten menar vidare att det finns en plan på att övergå till ett 
mer interdisciplinärt teamarbete där de anställda arbetar mer utanför 
sina gränser och tar del av varandras kunskap. Respondenten 
påpekar dock att det måste finnas en teamledare som är ansvarig för 
teamets handlingar och att detta ofta är läkaren.  
 
En av de intervjuade anser dock att det är patienten som har den 
största makten, vad patienten vill göra styr arbetet och personalen 
fungerar endast som rådgivare. 
 

”I think the patient has the most power. It is what the patient 
wants to do that decides what you’re doing, we are guided by the 
patient so merely what the team does is led by the patient.” 

 
Läkarna som arbetar vid klinken roterar vanligtvis mellan olika 
avdelningar, varför personalen kommer att arbeta med samma läkare 
endast under en begränsad tid. Detta medför enligt en respondent att 
maktfördelningen beror på vilken läkare som tillfälligt är vid kliniken. 
 

”The day to day decisions are made by the junior doctors and us. 
It depends on who the junior doctor is, not all of them know 
about rehab so we have to tell them.” 

 
En av ledningsrespondenterna arbetade tidigare som sjuksköterska 
och har i och med det två perspektiv på hur den hierarkiska 
ordningen inom kliniken ser ut. Respondenten betonar dock att det 
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inte finns någon skillnad i hur den ser ut nu jämfört med förut, 
hierarkin inom avdelningen är låg och det existerar inga hierarkiska 
nivåer vare sig neråt eller uppåt inom organisationen. Respondenten 
menar även att denne aldrig upplevt att det är några problem eller 
svårigheter att kommunicera med läkare. En av respondenterna 
menar dock att det är sällan denne går till en läkare för att fråga men 
att det händer att läkarna kommer till dem för att ställa frågor om 
patienten. Enligt de intervjuade finns det ingen tydlig hierarki mellan 
undersköterskor och sjuksköterskor.  
 
 

4.2.2 De anställdas syn på kompetenskrav i dag och i framtiden 
Vid frågan om vilka kompetenskrav de anställda upplever ställs på 
dem svarar de att en formell utbildning eller att ha nått upp till en 
viss intern utbildningsnivå är ett krav för att kunna arbeta på 
kliniken. Det är också nödvändigt att kunna bedöma patientens 
tillstånd på ett korrekt sätt samt att kunna planera och förstå 
rehabiliteringsprocessen. En respondent påpekar att det inte 
nödvändigtvis handlar om att veta alla svaren, det viktiga är att veta 
var de står att finna. Andra krav som nämns är grundläggande 
färdigheter inom omvårdnad samt att ha kunskap om många olika 
sjukdomstillstånd, detta eftersom patientgruppen är så varierande. 
 
Samtliga respondenter är överens om att arbetet med patienterna 
kräver en viss typ av personlighet. Flera respondenter nämner att det 
är viktigt att vara bra på att kommunicera, både med patienten och 
med dennes anhöriga. Det är också viktigt att vara flexibel, ha 
tålamod och att vara bra på att samarbeta. Att lyssna samt att kunna 
organisera är andra personliga egenskaper som anses betydelsefulla. 
 

 ”I think in this job you have to be a certain person, I think you 
need to be a natural carer, otherwise it’s not the right job.” 
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På frågan om de får något stöd för hur de ska agera mot patienten 
svarar en respondent att det finns en länk mellan den psykologiska 
avdelningen på sjukhuset där de kan få råd och stöd. 
 

”We have a link with the behavioral unit which is just across the 
road, if we have any issues we can’t handle. They’ll come over 
nine times of ten. It’s nice to know that you have someone that 
has the qualifications.” 

 
En annan respondent menar att detta stöd var något som saknades i 
början, denne menar att med tiden kommer erfarenhet men trots det 
behövs ibland kontakpersoner.  
 
De flesta respondenter anser att den grundutbildning de har är 
tillräcklig för att klara av arbetsuppgifterna men påpekar att det är 
viktigt att arbeta och få erfarenhet samt att tränas på jobbet. Flera 
anser även att utbildning är något som ständigt pågår, kollegor lär av 
varandra varje dag.  
 

”I’m always learning the role I do and the interactions that I have 
with all the disciplines, I’m always learning new things from all 
disciplines.” 
 
“There is always room for more, the more you know, the more 
you can give.” 

 
Ingen av respondenterna kan se några direkta förändringar i 
kompetenskrav i framtiden. I de fall respondenterna talar om 
förändringar är det ingen som tror att de kommer att påverka arbetet 
med patienten.  
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4.2.3 Ledningens syn på kompetenskrav i dag och i framtiden 
Den engelska enheten är fri att själv besluta om vilka 
kompetenssatsningar som ska göras. Ett av de största problem en 
ledningen ser i dagsläget är bemanningsproblemet. Detta beskriver 
de som en följd av att flera anställda slutat eller tagit tjänstledigt samt 
att sjukfrånvaron är mycket hög inom kliniken. En konsekvens är att 
de utbildningar och kurser som är tänkta att äga rum inte kan 
genomföras, då den personal som finns inte kan lämna avdelningen. 
Då det inte heller finns någon extra personal att tillgå blir det även 
svårt att ta in föreläsare till kliniken, då alla inte har möjlighet att 
lyssna.  
 
En av de förändringar ledningen kan se i den externa miljön är att 
den förbättrade medicinska teknologin leder till att fler patienter kan 
räddas ur svåra olyckor. För kliniken innebär det att de får ta emot 
fler patienter och ofta även sjukare patienter. Här är sjukfrånvaron 
återigen ett problem, en av respondenterna menar att kliniken skulle 
kunna förbättra sin behandling betydligt om de fick mer resurser i 
form av personal. Enligt ledningen ställer dock de förändrade 
förutsättningarna inga nya krav på kompetens eller färdigheter och 
de anser inte heller att de dagliga arbetsuppgifterna kommer att 
påverkas i någon större utsträckning. 
 
 

4.2.4 Möjligheter att utvecklas och lära i det dagliga arbetet 
Samtliga respondenter anser att det finns möjlighet att lära och 
utvecklas i sitt arbete och de är motiverade till detta. De flesta är 
överens om att det sker ett ständigt utbyte av kunskap och 
erfarenheter på kliniken och en respondent menar att de anställda 
inte alltid tänker på att de lär av varandra, men att så är fallet. En 
respondent anser dock att de anställda inte delar med sig av sin 
kunskap i någon större utsträckning men tror samtidigt att det 
varierar mellan de olika yrkesgrupperna. En av de intervjuade ser en 
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tendens till att de anställda vill skydda sitt område och inte dela med 
sig av sin kunskap för att kunna vara unik. 
 

”People are protecting their areas and I don’t think that all of us 
wants to give away our knowledge.” 

 
Det största hindret till utveckling och lärande är tid samt den höga 
sjukfrånvaron. Finansiella resurser ses inte som något hinder, finns 
det en önskan om att få gå en kurs är det oftast möjligt. En 
respondent menar att det finns en begränsad budget men att den 
mest är till för att hindra personal från att gå på kurser de egentligen 
inte vill gå, utan bara anmäler sig till för att komma ifrån 
avdelningen ett tag. I de fall kurserna är motiverade ser inte 
respondenten några finansiella hinder för att få delta. Flera 
respondenter menar även att de blir uppmuntrade och stöttade av 
teamet i de fall de vill gå en kurs, något som upplevs som positivt. 
 
De flesta nämner kurser och deltagande i externa events som ett av 
de bästa sätten till att lära och få kunskap inom ett nytt område. En 
respondent menar att dessa kurser innebär en chans att lära sig något 
nytt inom flera områden och att det ger en god möjlighet till att träffa 
andra för diskussioner och utbyte av information. Flera respondenter 
nämner just diskussioner med andra som en viktig källa till lärande. 
Paramedicingruppen förklarar att de ibland träffar paramedicinare 
från andra avdelningar vilket kan stimulera till nya idéer för 
behandlingsmetoder. Att praktiskt öva på plats är en annan viktig 
lärokälla och en respondent påpekar att denne lär sig något av varje 
ny patient. 
 

”That depends on the individual and what your preferences for 
learning are. I like doing more hands on while other people may 
learn better from a book or something.” 
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Ledningen beskriver hur de ett flertal gånger skickat iväg anställda 
på studiebesök till andra kliniker och att de i framtiden hoppas att 
dessa besök ska kunna utvecklas till att bli praktiktillfällen. 
 
Vidare har den paramedicinska gruppen något de kallar för 
yrkesutvecklingsdagbok, en individuell bok i vilken de nedtecknar 
vilka kurser de deltagit i och hur framgångsrika de varit i sin 
behandling. Boken är avsedd att motivera individen att samla på sig 
meriter och erfarenheter samt att vara en informationskälla för 
kommande arbetsgivare. 
 
På frågan om vad respondenterna gör när de står inför en uppgift 
som de saknar kunskap för att lösa svarar samtliga att de vänder sig 
till en kollega för att be om råd. De flesta säger att de kan vända sig 
till vem som helst oberoende av yrkestillhörighet.  
 
Enligt ledningen finns det planer på att inom några månader införa 
dagliga möten i slutet av varje arbetspass. Avsikten med dessa möten 
är att diskutera dagens händelser och eventuella problem som 
uppstått samt att ge de anställda en känsla av att ha slutfört arbetet så 
att de slipper ”ta med sig jobbet hem”. 
 
 

4.2.5 Kompetensstrategi 
Det finns ingen nedskriven policy om hur kompetensutveckling ska 
hanteras inom kliniken. En av ledningsrespondenterna ser 
kompetensutveckling som en kontinuerlig process som syftar till att 
utbilda anställda så att de ska följa med i utvecklingen. En av 
ledningsrespondenterna förklarar att de sätter upp en lista där de 
anställda kan skriva ner sina önskemål om vilka aktiviteter de vill ta 
del i. Respondenten menar också att rehabiliteringsansvarig 
(klinikchefen) är internationellt känd och att denne ofta föreläser vid 
internationella konferenser och kurser. Denne uppmuntrar sin 
personal och förser dem med nyhetsbrev om vilka 
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kurser/konferenser som kommer äga rum och som de kan delta i. 
Klinikchefen meddelar även hur många platser som finns på kursen 
men beslutar inte vem som ska åka, det är upp till teamet på 
avdelningen att fatta beslut om detta. Respondenten menar att de 
individer som har ett speciellt intresse eller önskemål som anses 
relevant och viktigt för individen och kliniken får delta. 
 
För att utveckla och förbättra klinikens sätt att arbeta har som 
tidigare nämnts studiebesök på andra kliniker runt om i landet gjorts. 
Syftet med detta är dels att jämföra och få idéer om hur andra arbetar 
men även för att se vilka problem dessa kliniker stött på vid 
utvecklingsarbete och hur dessa problem kan undvikas. Ledningen 
beskriver detta sätt att söka kunskap på i samband med att de 
berättar hur de vill integrera undersköterskorna mer i 
rehabiliteringsarbetet. De förklarar att planen till att ge 
undersköterskorna en mer uttalad roll tillkommit under en 
internationell konferens och att de för närvarande undersöker hur 
detta sätt att arbeta fungerar vid andra kliniker.  
 
Efter att de anställda har deltagit i kurser eller konferenser är det 
vanligt att de som varit iväg håller en presentation om innehållet i 
kursen samt vad denne lärt sig. Enligt ledningen sker ingen 
utvärdering av den kompetensutveckling som sker. 
 
En respondent anser att kompetensutvecklande aktiviteter hjälper till 
att inspirera till nya behandlingsmetoder och idéer. Det är även ett 
bra sätt att uppdateras om vad som händer inom forskningsområdet. 
En annan menar att kompetensutvecklande aktiviteter motiverar 
personalen och att det kan vara skönt att komma bort från 
avdelningen ett tag för att se på arbetet med nya ögon efteråt. 
Ytterligare en åsikt är att kurserna kan bidra till ett ökat 
självförtroende kring den egna kunskapen samt mer uppskattning 
från övrig personal. Sådana effekter kan enligt den intervjuade 
urskiljas i individens sätt att arbeta, det syns att denne är stolt i sitt 
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sätt att arbeta. Deltagande i externa utbildningar ger också en större 
möjlighet att diskutera problem och behandlingsmetoder med andra 
vilket ytterligare ökar självförtroendet. Respondenten påpekar att det 
inte alltid är innehållet i kursen som motiverar, det kan vara det 
faktum att överhuvudtaget få delta i kursen som bidrar till ett ökat 
självförtroende. 
 

”For me personally, it boosted my confidence. It’s not always the 
things that you learn, it’s the fact that you went, the 
environment.” 

 
En respondent menar att en del kurser och utbildningar kommer till 
nytta, andra inte.  
 

“I don’t think I’ve ever been to a conference were I find the entire 
conference useful but parts of it. I perhaps feel that at this stage of 
my career I have to be selective, I have to target what I want to 
learn.” 

 
Respondenten påpekar dock att det finns stora möjligheter till att 
själv välja specifika kurser och att det på det sättet blir lättare att 
styra kompetensen i önskad riktning. 
 
En av de intervjuade påpekar att aktiviteterna hjälper till att skapa 
nya idéer.  
 

”I think we all come back with wonderful ideas and I think that 
in a situation in where we had staff and the time we would put 
hem into practice. We are all open to the ideas. That’s 
frustration.” 

 
På frågan om hur de anställda upplever att kompetensutvecklande 
aktiviteter fördelas mellan olika yrkesgrupper menar flera att 
sjuksköterskor och paramedicinare har bättre möjligheter att delta 
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och att de har tillgång till fler kurser. En respondent förklarar detta 
med att deras arbetsuppgifter kräver kontinuerlig utbildning och 
träning. En av de intervjuade anser att det finns få möjligheter för 
undersköterskor att utvecklas.  
 
Två av respondenterna svarar dock att de upplever att det finns lika 
möjligheter för alla att delta i kompetensutvecklande aktiviteter. 
 

”They are open to anybody on this ward, everybody are able to go, 
the assistant and the juniors. We took a healthcare assitant to 
Prague last year.” 

 
En respondent förklarar att så länge individen visar ett intresse och 
motiverar varför kursen skulle bidra till ökad kunskap har alla 
samma chans att åka iväg.  
 
På frågan om hur kunskapsspridning hanteras mellan individer på 
kliniken svarar ledningen att kliniken inte använder sig av någon 
form av nedskrivna dokument eller datasystem, istället menar de att 
det är genom att fråga andra som det huvudsakliga kunskapsutbytet 
äger rum. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera den insamlade empirin utifrån de 
teorier vi tidigare presenterat i referensramen, detta för att kunna svara på 
de frågor vi ställde i det inledande kapitlet. Inledningsvis kommer vi att föra 
en diskussion kring klinikernas kompetensstrategier för att därefter redogöra 
för hur de båda klinikerna agerar för att utveckla, sprida och ta tillvara på 
kunskap och kompetens, det vill säga hur deras organisationskompetens ser 
ut.  
 

5.1 Kompetensstrategier 
Vi har i referensramen presenterat två teoretiska perspektiv som en 
organisations kompetensstrategi vanligen formas utifrån, ett rationellt 
perspektiv samt ett humanistiskt perspektiv. Nedan kommer vi att redogöra 
för hur dessa återfinns hos den svenska respektive den engelska kliniken 
genom att studera mål med kompetensutveckling samt hur dessa aktiviteter 
fördelas, detta då det avspeglar vilket perspektiv som tillämpas. 
Avslutningsvis kommer vi att behandla kulturens påverkan på val av 
strategi. 
 
 

5.1.1 Mål med kompetensutveckling 
Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är det viktigt att de anställda är 
medvetna om verksamhetens intentioner och mål för att kunskap ska 
kunna överföras utan hinder. Dessa mål grundas ofta i 
organisationens strategi och att ledningen skapar en uttalad vision. 
Ellström (1994) menar att det är viktigt att formulera mål för att 
uppnå ett kontinuerligt lärande då detta anger vad individen 
förväntas kunna. Med avseende på mål för kompetensutveckling har 
den svenska kliniken en nedskriven strategi för hur detta bör 
hanteras men då det endast är en av ledningsrespondenterna som 
känner till denna strategi och dessutom påpekar att den behöver 
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omformuleras anser vi inte att den kan ses som vägledande för vare 
sig ledning eller anställda. Den svenska organisationen befinner sig 
för tillfället i en förändringsfas och ledningen talar om vikten av att 
ha klara riktlinjer för målet med kompetensutveckling inför 
framtiden, vilka ännu inte är fastlagda och därför inte kan inkluderas 
i denna uppsats. Inte heller den engelska kliniken har någon 
nedskriven strategi eller någon uttalad policy för målet med 
kompetensutveckling. Då de anställda ändå tycks ha en god 
uppfattning om vad som krävs av dem kan det tänkas att målen 
kommuniceras på andra sätt. Både ledning och respondenter vid den 
svenska kliniken talar om hur viktigt det är att ha en spjutkompetens, 
vilket vi anser visar på att organisationen som helhet strävar mot 
samma mål, att vara ledande inom rehabilitering av skador på 
nervsystemet. 
 
Även då de båda klinikerna saknar en nedskriven kompetensstrategi 
finns det tecken som visar på vilka synsätt på kompeten sutveckling 
de har. Mintzberg & Walters (1985) menar att en strategi kan 
beskrivas utifrån i vilken grad den är planerad eller löst kopplad, det 
vill säga oberoende av central planering. Då både den svenska och 
den engelska kliniken själva bestämmer vilken kompetensstrategi de 
vill tillämpa utan inblandning från centrala aktörer, kan det därför 
sägas att de båda klinikerna har löst kopplade strategier. Strategier 
kan även beskrivas utifrån i viken utsträckning de är planerade eller 
framväxande (Mintzberg & Walters, 1985). Vi har funnit att de båda 
klinikerna har en framväxande strategi men att den svenska kliniken 
i framtiden har en önskan om att planera och skriva ned den framtida 
strategin.   
 
Enligt Rönnqvist (2001) påverkar såväl yttre som inre faktorer 
utformandet av en kompetensstrategi. Författaren menar att den inre 
faktorn som i första hand påverkar strategin är verksamhetens 
primära uppgift, vilket också återspeglas i den svenska klinikens 
kompetensstrategi då de påpekar att det är viktigt att utforma de 
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kompetensutvecklande aktiviteterna efter verksamhetens mål. Den 
svenska ledningens sätt att se på kompetensutveckling kan därför 
liknas vid det Ellström & Kock (1993) benämner det rationella 
perspektivet, vilket kännetecknas av att kompetensstrategin utformas 
efter verksamhetens mål där aktiviteterna är uppgiftsrelaterade och 
specifika snarare än generella.  
 
Till skillnad från den svenska kliniken kan ett rationellt perspektiv 
inte urskiljas hos den engelska enheten. Det finns inget uttalat mål 
med kompetensutveckling utan ledningen menar att utbildning är 
något som ständigt måste ske och som syftar till att utbilda generellt 
inom flera områden snarare än att öka individens kunskap inom ett 
specifikt område. Den engelska kliniken kan därför anses ha ett 
humanistiskt perspektiv, som enligt Ellström & Kock (1993) syftar till 
att tillfredsställa individernas mänskliga behov snarare än 
verksamhetens mål.  
 
 

5.1.2 Fördelning av kompetensutvecklande aktiviteter 
Vilken kompetensstrategi som tillämpas kan även avspeglas i hur 
kompetensutvecklande aktiviteter fördelas mellan yrkesgrupper. 
Ledningen vid den svenska kliniken menar att 
kompetensutvecklande aktiviteter tidigare fördelades på ett sådant 
sätt att alla fick delta, oavsett syftet med utbildningen. Detta 
humanistiska synsätt har övergått till ett mer rationellt perspektiv, då 
det numer är målet med aktiviteten som är det viktiga. För att få 
delta i en aktivitet måste de anställda noga motivera vad de tror 
utbildningen kommer att tillföra individen och framför allt kliniken. 
Detta ställs senare i relation till kostnaden för utbildningen. Dock 
verkar den nya fördelningspolitiken inte ha påverkat respondenterna 
i någon större utsträckning då de på det hela taget är nöjda med vilka 
aktiviteter de får delta i. Ledningen påpekar att de fortfarande 
försöker hitta utbildningar för alla då det är viktigt att samtliga 
yrkesgrupper får ta del i kompetensutvecklingen. De tar även hänsyn 
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till de anställdas önskemål om vilka aktiviteter de vill delta i vilket 
tyder på att de fortfarande har inslag av ett humanistiskt synsätt.  
 
Vid den engelska enheten är det klinikchefen som ger förslag på vilka 
aktiviteter de anställda kan delta i och hur många platser som finns 
men det är sedan upp till de anställda att tillsammans bestämma 
vilka som ska delta, vilket tyder på ett humanistiskt synsätt. Flera av 
respondenterna påpekar dessutom att de ofta får sina önskemål 
tillgodosedda, vill de gå en kurs får de nästan alltid göra det, oavsett 
yrkestillhörighet. Det finns dock vissa hinder för hur mycket 
kompetensutveckling de anställda kan delta i, till viss del 
ekonomiska hinder men framför allt brist på tid. Westerlund (1985) 
menar att det är vanligt förekommande att de som har högst 
utbildning är de som får mest kompetensutveckling vilket också är 
fallet vid de båda klinikerna. Både vid den svenska och vid den 
engelska kliniken anser ledning såväl som anställda att det finns fler 
kompetensutvecklande aktiviteter för dem med högre utbildning. 
Detta kan liknas vid det som Rönnqvist (2001) benämner 
lärandehierarkin, att de som befinner sig överst har störst möjlighet 
att lära och utveckla sig. Respondenterna vid den engelska kliniken 
anser detta naturligt och förklarar att de med längre erfarenhet och 
högre utbildning också behöver mer kompetensutveckling, det är 
dock inte något de svenska respondenterna påpekar. Vi vill dock 
påpeka att de med högre utbildning inte automatiskt deltar i fler 
aktiviteter, flera av de intervjuade som befinner sig högt upp i 
lärandehierarkin menar att de ofta inte har tid att delta i allt som 
erbjuds. 
 
Vi vill även påpeka att vad denna undersökning inte fångat är i 
vilken utsträckning de ekonomiska förutsättningarna påverkar 
klinikens perspektiv på kompetensutveckling. Vi anser det dock vara 
troligt att ett rationellt perspektiv i större utsträckning återfinns inom 
organisationer med knappa resurser. 
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5.1.3 Kulturidentitet och strategiperspektiv 
Organisationskultur kan enligt Schein (1985) avspeglas i ledarstil och 
organisationsstruktur. Enligt det rationella perspektivet fungerar 
verksamheter som hierarkiska strukturer där strategier planeras på 
ledningsnivå. Enligt Collins (1977) finns det i sjukhus vanligen en 
hierarki som grundar sig på utbildning och kompetens och Rönnqvist 
& Ellström (1992) menar att läkare är överst i denna hierarki medan 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden befinner sig nederst. Detta är 
också något som kan återfinnas hos båda klinikerna då de anställda 
är överens om att läkaren är den som fattar beslut och som har sista 
ordet. I likhet med det rationella perspektivet är ledningen vid den 
svenska kliniken ansvarig för planering av kompetensstrategin men 
även då det finns tydliga hierarkiska ansvarsområden är det inte 
någon av de anställda som upplever detta som ett problem. Vid den 
engelska kliniken är det, som tidigare nämnts, de anställda som 
tillsammans beslutar vilka som får delta, i likhet med det 
humanistiska perspektivet. Respondenterna vid de båda klinikerna 
menar att det aldrig är svårt att säga sin åsikt och att de kan fråga 
vem som helst, oavsett yrkestillhörighet. Detta kan förklaras med att 
de anser att ansvarsområdena är rättvist fördelade och att de 
accepterar den maktfördelning som råder.  
 
Hofstede (1991) menar att i starkt feministiska länder, såsom Sverige, 
läggs stor vikt vid relationer och intresse för andra. England däremot 
är enligt författaren starkt maskulint där arbete går före livskvalitet 
och prestation, ambition och konkurrens ses som något positivt. 
Enligt detta anser vi att ett humanistiskt perspektiv borde kunna 
urskiljas vid den svenska kliniken och ett rationellt synsätt vore att 
vänta vid den engelska kliniken. Vad som framkommit är dock att ett 
rationellt perspektiv i större utsträckning är att återfinna inom den 
svenska kliniken medan det vid den engelska kliniken främst går att 
urskilja ett humanistiskt synsätt. Vi ställer oss frågande till vad detta 
kan bero på. Enligt Schein (1996) kan det inom vissa verksamheter 
finnas yrkeskulturer som byggts upp kring de individer som har en 
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gemensam utbildning och samma funktion inom organisationen. En 
sådan kultur tar sig uttryck i gemensamma rutiner, värderingar och 
språk och sträcker sig enligt författaren vanligen utanför 
organisationens gränser och är ofta även landsgränsöverskridande. 
Enligt Berglind och Pettersson (1980) kännetecknas sjukvården av en 
stark yrkestillhörighet. Vi anser det därför troligt att yrkeskulturer 
kan tänkas uppstå och att det därmed inte går att förklara klinikernas 
perspektiv på kompetensutveckling utifrån Hofstedes dimensioner 
om nationella kulturer. Ghosn (2002) menar att på nationell nivå 
finns kulturella skillnader huvudsakligen i värderingar medan det på 
organisationsnivå är beteende och arbetsformer som skiljer olika 
kulturer åt. Enligt författaren är därför organisationskulturen den 
avgörande faktorn för hur ett företag styrs. Utifrån denna diskussion 
anser vi att de skillnader i perspektiv som ändå finns mellan de båda 
klinikerna kan förklaras med att de har olika organisationskultur. Vi 
vill dock understryka att detta inte är den enda förklaringsfaktorn. 
Tidigare har vi lyft fram vår teori kring att klinikens ekonomiska 
situation kan påverka perspektivet på kompetensutveckling, vilket är 
något vi vill tillägga även här.  
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5.2 Kompetensutveckling i praktiken 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring hur 
kompetensutvecklingen hanteras inom de båda klinikerna. Inledningsvis 
kommer vi att diskutera hur respondenterna beskriver vilken slags 
kompetens de anser krävs av dem. Vidare kommer vi att analysera vilka 
kompetensutvecklande åtgärder som vi funnit inom respektive klinik samt 
vilka dimensioner av kompetensbegreppet som dessa kan tänkas påverka. 
 

5.2.1 Individuell kompetens 
Vi har tidigare diskuterat att kompetens är ett komplext begrepp som 
består av flera dimensioner. Nedan kommer vi att lyfta fram de 
dimensioner som respondenterna talar om samt vilken vikt de 
tillskriver dessa. För att göra detta kommer vi att utgå från Keens 
(1991) modell (se figur 3). 
 
I Keens modell symboliserar tummen färdighet, vilket enligt 
författaren är en av de viktigaste delarna av handen. Färdighet är 
förmågan att tillämpa den kunskap som individen besitter och 
förvärvas främst genom övning. Vi tolkar detta som att det 
huvudsakligen handlar om tyst kunskap. Sådan kunskap är enligt 
Tell & Söderlund (2001) ofta omedveten samt svår att uttrycka i ord 
och förklara för andra. Endast en respondent talar om färdighet och 
denne menar att arbetet vid kliniken kräver grundläggande 
färdigheter inom omvårdnad. Vi anser att detta kan förklaras med att 
de färdigheter som krävs av de anställda tas för givna och att 
respondenterna är omedvetna om vilka färdigheter de besitter. 
Respondenterna framhäver dock vikten av att kunna känna igen 
skadeprofiler och se mönster i reaktioner på behandlingen. Därmed 
anser vi att de omedvetet talar om ett behov av så kallad perceptuell 
färdighet, vilket Ellström (1992) beskriver som förmågan att känna 
igen något eller att se mönster.  
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Kunskap utgörs i modellen av pekfingret. Ellström (1992) gör en 
åtskillnad mellan tyst och explicit kunskap och menar att explicit 
kunskap är att veta något, vilket stämmer in på pekfingret, medan 
tyst kunskap är att göra något, vilket kan liknas vid tummen. Vi 
anser att tyst kunskap till viss del även finns i ringfingret i form av 
social kompetens samt i lillfingret i form av personlighet, detta då 
dessa kompetensdimensioner handlar om känslor och 
förhållningssätt vilka kan vara svåra att beskriva i ord. Långfingret 
anser vi är en kombination av de båda kunskapsformerna, då 
erfarenhet förutsätter både vetande som praktiskt kunnande. Enligt 
Sahlqvist & Jernhall (1998) inhämtas explicit kunskap vanligen på 
teoretisk väg och vi har i denna uppsats sett att detta främst sker 
genom formella kompetensutvecklande åtgärder men även genom 
självstudier. Vid den svenska kliniken talar såväl ledning som 
respondenter om att kliniken måste ha en spjutkompetens, vilket vi 
tolkar som att de är väl medvetna om att de kontinuerligt måste 
utveckla den teoretiska kunskapen. Respondenterna talar även om 
att kompetensutvecklande aktiviteter ger bevis på den egna 
kunskapen vilket vi ser som tecken på att de anställda behöver 
kunskap för att försvara sin profession. Vid den engelska enheten 
anser respondenterna att den grundläggande utbildningen är 
tillräcklig för att utföra arbetet men de menar att det är viktigt att få 
träning i arbetet vilket leder oss in på nästa finger. 
  
Erfarenhet symboliseras av långfingret vilket tillsammans med 
personlighet är den dimension av kompetens som respondenterna 
talar mest om. I Keens modell utgör erfarenhet länken mellan 
kunskap och färdighet vilket vi anser kan avspeglas i 
respondenternas uttalanden om att erfarenhet är det bästa sättet att 
utveckla kompetensen i det dagliga arbetet. Keen beskriver hur 
tummen, (färdigheter) och pekfingret (kunskap) tillsammans utgör 
en gripfunktion vilket kan ses som att de står i ett 
beroendeförhållande till varandra. Detta illustrerades tidigare med 
Sahlqvist & Jernhalls (1998) exempel på hur en läkare behöver både 
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kunskap och färdigheter för att ta ett benmärgsprov. Respondenterna 
talar dock inte direkt om ett behov av kunskap och färdighet i en 
kombination, vad de betonar är istället behovet av erfarenhet för att 
utveckla den egna kompetensen. Vi anser att erfarenhet är den del av 
kompetensen som kombinerar tyst och explicit kunskap och som 
därför gör kunskap tillgänglig för organisationen. Vi ställer oss 
därmed frågande till om Keens modell kräver en revidering för att 
förtydliga långfingrets betydelse för att gripfunktionen mellan 
tummen och pekfingret ska komma till stånd. Istället för att 
erfarenhet ska utgöra ett eget finger ser vi det som att det borde 
utgöra en muskel mellan tummen och pekfingret, detta för att 
tydliggöra erfarenhetens betydelse.  
 
Social kompetens återfinns i ringfingret medan lillfingret utgör 
personlighet. Dessa två fingrar anser vi innehållsmässigt ligga mycket 
varandra nära och även respondenterna talar om dem i samma 
betydelse. Social kompetens handlar om, som tidigare beskrivits, hur 
individen förhåller sig till och samarbetar med andra, i detta fall 
såväl arbetskollegor som patienter. Enligt respondenterna är den 
sociala kompetensen inte något som fokuseras i de 
kompetensutvecklande aktiviteterna. Detta anser vi kan bero på att 
de anställda redan förutsätts ha denna kompetens när de börjar 
arbeta vid kliniken men även att det är en dimension av 
kompetensutvecklingen vilken respondenterna anser utvecklas utan 
att organisationen planerar för det. Personligheten i lillfingret berör 
individens inställning, självkänsla samt motivation till 
arbetsuppgiften. Enligt Ellström (1992) kan personligheten ses som 
den faktor som avgör om kompetensen blir fullständig, vilket 
stämmer överens med uttalandet vid den engelska kliniken om att 
det krävs en viss personlighet för att kunna arbeta med så svåra 
patienter. Personlighet är vidare den kompetensdimension som 
enligt respondenterna påverkas mest av kompetensutvecklande 
aktiviteter, samtliga respondenter talar om att motivationen ökar vid 
deltagandet i dessa. Keen (1991) menar att om de personliga 
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värderingarna inte uppfylls så kan en individ med i övrigt goda 
kunskaper och färdigheter sakna kompetens. 
 
Den sista delen i Keens modell är handflatan, vilken författaren 
beskriver som förutsättningen för att fingrarna eller 
kompetensdimensionerna ska kunna fungera tillsammans. Enligt oss 
skulle handflatan kunna liknas vid de möjligheter som 
organisationen skapar för individen att använda sin kompetens. Med 
detta menar vi att faktorer såsom kultur och arbetsuppgifter kan 
påverka i vilken utsträckning de olika fingrarna kan utvecklas. Enligt 
detta synsätt skulle handflatans utseende bero av 
organisationskompetensen och således kan vi återigen konstatera att 
den individuella kompetensen är beroende av 
organisationskompetensen för att utvecklas på bästa sätt.  
 
 

5.2.2 Organisationskompetens 
Ledningen vid den svenska kliniken menar att den kompetens som 
finns inom enheten i huvudsak utgörs av kompetens vilken är svår 
att nedteckna och som främst erhålls genom erfarenhet och att iaktta 
andra. Även ledningen vid den engelska kliniken anser att denna 
form av kompetens är dominerande. Enligt vad vi diskuterat ovan 
anser vi att pekfingret utgörs av explicit kunskap medan tyst 
kunskap återfinns i de övriga fingrarna. Detta skulle enligt oss 
innebära att organisationskompetensen, de förutsättningar kliniken 
har för att sprida och ta tillvara på kunskap, främst skulle behöva 
bestå av kollektiv kompetens. Detta antagande grundar vi på att vi 
tidigare funnit att den kollektiva kompetensen kännetecknas av tyst 
kunskap. Enligt Tell & Söderlund (2001) är arenor, mentorskap samt 
arbetsrotation, det vill säga sådant som Rönnqvist (2001) benämner 
icke-formella samt informella aktiviteter, exempel på metoder för att 
sprida tyst kunskap. Dessa aktiviteter förbättrar också 
förutsättningarna för de anställda att lära i det dagliga arbetet 
(Rönnqvist, 2001). Hansen et al (1999) menar att i de fall erfarenhet 
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spelar en stor roll vid överföring av kunskap bör organisationen 
tillämpa en personaliseringsstrategi. Enligt ovan skulle detta betyda 
att icke-formella samt informella utbildningsaktiviteter är de former 
för kompetensutveckling som har störst betydelse för att sprida och 
ta tillvara på kunskap vid såväl den svenska som vid den engelska 
kliniken.  
 
Utifrån denna diskussion kommer vi att analysera i vilka former 
kompetensutveckling förekommer vid de båda klinikerna, i syfte att 
närma oss hur deras organisationskompetens ser ut. De former som 
behandlas är formella utbildningsaktiviteter, icke-formella 
utbildningsaktiviteter samt informellt lärande i det dagliga arbetet. 
Vi vill dock påpeka att i vår modell är de formella 
utbildningsaktiviteterna inte en del av organisationskompetensen, 
det är förmågan att ta tillvara på och sprida den kunskap som 
inhämtats vid dessa aktiviteter som  är viktigt. Denna förmåga utgörs 
av icke-formella och informella aktiviteter men också genom att 
använda datasystem eller nedskrivna dokument. De formella 
utbildningsaktiviteterna är dock en del av kompetensstrategin och 
beroende på vilken kunskap som inhämtats påverkar de också det 
interna arbetet med kompetensutveckling.  
 
 

5.2.3 Formella utbildningsaktiviteter 
Inom såväl den svenska som den engelska kliniken utgör formella 
utbildningsaktiviteter den största delen av kompetensutvecklingen. 
Skillnaden mellan de båda klinikerna är vilken form av formella 
utbildningsaktiviteter de använder sig av, vilket enligt oss påverkas 
av kompetensstrategin. Respondenterna vid den engelska kliniken 
talar främst om utbildningar i form av närvaro vid konferenser, såväl 
nationella som internationella. Den svenska enheten använder sig i 
större utsträckning av interna och externa kurser, detta då de finner 
konferenser allt för generella och i likhet med det rationella 
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perspektivet avser den svenska kliniken att utforma de 
kompetensutvecklande aktiviteterna efter verksamhetens mål. 
 
I första hand syftar formella utbildningsaktiviteter till att öka 
individens kunskap, det vill säga den explicita kunskapen som 
symboliseras av pekfingret. Vi har dock funnit att aktiviteterna har 
flera effekter. Den effekt som respondenterna vid de båda klinikerna i 
första hand framhåller är motivationseffekten, vilken påverkar 
personligheten i lillfingret. De engelska respondenterna talar även 
om att konferenser fungerar som ett forum för att utbyta idéer och 
erfarenheter med representanter från andra kliniker. Detta handlar 
om att utbyta explicit kunskap som uppkommit ur erfarenhet samt 
att utveckla ett kontaktnätverk vilket vi tidigare beskrivit som en del 
av den sociala kompetensen i ringfingret. 
  
Båda enheterna har en strävan efter att de som deltagit vid formella 
utbildningar ska dela med sig av sin nyvunna kunskap till kollegor 
när de kommer tillbaka till kliniken. Det är dock ingen av klinikerna 
som har några bestämda rutiner för hur detta ska gå till. Inte heller 
utvärderar de i vilken utsträckning den nya kunskapen omvandlas 
till kompetens som omsätts i det dagliga arbetet eller hur denna 
påverkar klinikernas effektivitet. Ledningen vid den svenska enheten 
uttrycker en viss oro för att kunskapen som inhämtas vid de formella 
utbildningarna inte fullt ut implementeras i verksamheten, vilket 
enligt Rönnqvist & Ellström (1992) benämns transferproblemet. Den 
svenska kliniken har dock arbetat i linje med Rönnqvist och Ellströms 
(1992) rekommendationer för att övervinna problemet då de låtit de 
anställda vara med och påverka utbildningens innehåll. Det är dock 
inte alla anställda som anser sig kunna utöva denna påverkan. I 
intervjuerna framkommer det inte att utbildningarna är direkt 
knutna till faktiska problem i verksamheten vilket enligt Rönnqvist 
och Ellström (1992) är ett annat sätt att förhindra svårigheter med att 
implementera och sprida kunskapen. Vid den engelska kliniken kan 
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vi inte finna någon oro för transferproblemet och heller inte några 
åtgärder för att förhindra dess uppkomst. 
 
Som ovan angivits framhäver respondenterna vid de båda klinikerna 
motivationseffekten som ett resultat av formella 
utbildningsaktiviteter. De anser att utbildningarna höjer 
självförtroendet genom det faktum att den anställde blir utvald att 
åka men även genom att denne får en bekräftelse på den egna 
kunskapen. Endast en av samtliga respondenter talar om att 
utbildning kan leda till att patientens behandling blir effektivare. Vi 
anser dock att detta inte behöver betyda att det råder ett 
transferproblem eller att utbildningen inte leder till ökad effektivitet, 
utan det kan tänkas att motivation är den effekt som är mest tydlig 
för de anställda.  
 
I ett initialt skede anser vi att fokus bör läggas på att den nya 
kunskapen ska implementeras i det dagliga arbetet för att senare 
underlätta spridandet av den samma. Ellström (1990) belyser vikten 
av autonomi i arbetsuppgiftens utformning för att den anställde ska 
motiveras. Enligt intervjuerna framkommer det att merparten av de 
anställda anser sig fria att utföra arbetsuppgiften på valfritt sätt. 
Detta tolkar vi som att det finns en autonomi i arbetsuppgiften och 
att denna därför inte hämmar individens möjligheter att använda den 
nya kunskapen. Enligt Aronsson (1987) är det viktigt att skilja på det 
objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet men då det är svårt 
att mäta det subjektiva handlingsutrymmet anser vi det relevant att 
diskutera hur organisationskulturen påverkar detta 
handlingsutrymme. 
 
Helleloid & Simonin (1994) beskriver organisationskulturen som en 
del av den kollektiva kompetensen och därmed återkommer vi till att 
organisationskompetensen påverkar möjligheterna att ta tillvara på 
den individuella kompetensen samt dess förutsättningar att 
utvecklas. Det är svårt att uttala sig om organisationskulturen inom 
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de båda enheterna eftersom det är ett komplext begrepp. Det enda vi 
säkert kan uttala oss om är att samtliga respondenter inom de båda 
enheterna upplever arbetsklimatet som öppet och de menar att de 
inte är främmande för att söka råd av varandra. Vidare beskriver de 
även sin möjlighet att påverka beslut som stor. Här vill vi dock 
reservera oss för att läsaren kan uppfatta det som om möjligheten att 
påverka beslut vid de båda klinikerna är lika stor, istället vill vi 
understryka att huruvida medbestämmandet är stort är relativt vad 
det jämförs med och respondenterna vid de båda klinikerna har olika 
referensramar. Vi anser dock att det viktigaste är att respondenterna 
anser sig kunna påverka beslut eftersom individens känsla av 
delaktighet och engagemang enligt Sahlqvist & Jernhall (1998) är en 
förutsättning för att kompetensutveckling ska komma till stånd 
(jämför Axelsson, 1996). 
 
I linje med Senges (1994) teori kring organisatoriskt lärande 
uppmuntrar inte bara den svenska ledningen en öppen dialog utan 
de betonar även vikten av att de anställda ska utsätta den egna 
kunskapen för ifrågasättande och att de uppmuntrar de anställda till 
att prova och experimentera med den nya kunskapen. Det är dock 
värt att notera att detta inte är något som de anställda talar om. Vi 
anser att det kan finnas två förklaringar till detta, dels att de tar för 
givet att de har utrymme att prova sina nya kunskaper eller att de 
inte är medvetna om detta utrymme. Denna uttalade policy att de 
anställda ska våga prova sig fram är inte något vi återfinner vid den 
engelska kliniken. Något som kan leda till en förändring av det 
svenska förhållningssättet är den förändring som flera av de 
anställda och även ledningen talar om, att det finns en trend att 
tillvägagångssätt och behandlingar ska vara vetenskapligt beprövade 
innan de tas i bruk. Om ett sådant krav blir allt vanligare anser vi att 
det på sikt kan utgöra ett hinder för de anställdas möjligheter att 
prova sig fram till nya behandlingsmetoder, det borde dock inte 
hindra den anställde att ta i bruk nya kunskaper så länge dessa är 
vetenskapligt beprövade.  



Analys 
 

113 

Sammanfattningsvis anser vi att arbetsuppgiftens utformning, kultur 
och handlingsutrymme är faktorer som påverkar den anställdes 
möjlighet att implementera den nya kunskapen och således utveckla 
den egna kompetensen. Dessa är även faktorer som vi tidigare 
liknade vid handflatan i Keens (1991) modell. När transferproblemet 
diskuteras anser vi det viktigt att påpeka det vi tidigare framhållit, att 
erfarenhet kan ses som länken mellan kunskap och färdighet. Vi 
anser att erfarenhet kan vara den del som saknas för att kunskap ska 
implementeras och med tiden bli till färdighet. Vi inser dock 
svårigheten med att förmedla erfarenhet vid formella kurser och 
ställer oss därför frågande till om detta är den form av aktivitet som 
är mest lämpad med avsikt på att det individen lär sig ska komma 
organisationen till godo. 
 
 

5.2.4 Icke-formella utbildningsaktiviteter 
Icke-formella utbildningsaktiviteter har vi beskrivit som aktiviteter 
som inte är planerade i någon större utsträckning och som inte 
föregås av något antagningsförfarande. Dessa kan bland annat 
utgöras av föredrag vid personalmöten samt självstudier. Enligt 
definitionen anser vi även att personal- och reflektionsmöten som 
avser att diskutera till exempel arbetsformer och förhållningssätt 
tillhör denna kategori av kompetensutvecklande aktiviteter. Vi vill 
betona att de icke-formella utbildningarnas betydelse som form för 
kompetensutveckling inte bara varierar mellan klinikerna utan stora 
skillnader återfinns även mellan yrkesgrupperna. Detta är speciellt 
tydligt med avseende på yrkesträffar och självstudier.  
 
Vi anser att dessa aktiviteter, liksom de formella aktiviteterna, 
påverkar de anställdas explicita kunskap. Då det skiljer sig åt i hur de 
är utformade anser vi det svårt att uttala sig generellt om deras 
effekter. Sahlqvist och Jernhall (1998) understryker betydelsen av 
engagemang för att kompetensutveckling ska vara effektiv, vilket vi 
anser vara extra viktigt när det handlar om ickeformella aktiviteter. 



Analys 
 

114 

Detta stödjer vi på det faktum att den anställde har en mer aktiv roll i 
dessa aktiviteter och i det fall denne inte känner sig delaktig eller 
saknar motivation att delta finns det risk att mötena blir innehållslösa. 
Vidare anser vi att dessa aktiviteter kan främja självkänslan hos de 
anställda genom att de får bekräftelse på vad de erfarit, vilket även 
kan användas till att lära andra och på så sätt verka motiverande.  
 
Vi har tidigare diskuterat erfarenhetens betydelse för förhållandet 
mellan kunskap och färdighet. Vi anser att möten som ger tillfälle att 
reflektera kan påskynda processen att omsätta kunskapen till 
färdighet, detta genom att de anställda vid utbyte av erfarenhet och 
reflektion kring det egna arbetet blir mer medvetna om den egna 
erfarenheten samt att dess värde blir bekräftat. 
 
Båda klinikerna är medvetna om vikten av att ha möten för att ge de 
anställda tillfällen att diskutera och reflektera över arbetet. Vid den 
svenska enheten finns inte alltid tid för detta under de ordinarie 
mötena och kliniken har därför ett system att anordna så kallad 
reflektionsfika för vissa yrkesgrupper. Detta kan liknas vid det 
Rönnqvist och Ellström (1992) talar om, att det krävs en balans 
mellan handlande och reflektion för att en organisation ska kunna 
lära samt anpassa sig till ändrade förhållanden. Tidsbrist och 
underbemanning är något båda klinikerna talar om, de anställda vid 
den svenska kliniken beskriver hur situationen har blivit betydligt 
bättre medan den engelska kliniken befinner sig mitt uppe i 
problemet. De sistnämnda talar om en frustration av att inte ha 
tillräckligt med tid, de anser att de skulle kunna göra ett betydligt 
bättre arbete med patienterna om de var fler anställda vid kliniken. 
De talar även om hur tidsbristen gör att de inte kan genomföra 
planerade förändringar utan att de endast kan fokusera på det allra 
nödvändigaste. En planerad förändring är att införa ett kort 
reflektionsmöte efter varje skift, något som enligt oss torde vara än 
mer viktigt när det råder tidsbrist eftersom de anställda då inte har 
tid att reflektera under det pågående arbetet. 
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Vid den svenska kliniken förekommer en slags informell 
gruppbildning, vilken skiljer vårdpersonal från paramedicinare. 
Detta är något vi anser skulle kunna stå i vägen för 
kunskapsspridning vid fikaraster och reflektionsmöten. Vidare anser 
vi att den engelska kliniken har gått miste om ett naturligt tillfälle att 
sprida kunskap, då de olika yrkesgrupperna har avskilda fikarum. Vi 
har dock inte givits någon indikation på att den informella 
gruppbildningen skulle vara så stark att den enskilda individens 
åsikt skulle förringas till förmån för gruppens åsikt, det vill säga 
förekomsten av defensiva rutiner. Vi är dock medvetna om att det 
kan vara svårt att uttala sig om fenomenet då vi inte intervjuat alla 
vid kliniken, för detta krävs mer djupgående och återkommande 
intervjuer samt eventuellt observationer. 
 
Yrkesträffar är något som finns vid båda enheterna och utformningen 
av dessa skiljer sig åt beroende på yrkesgrupp snarare än klinik. Vi 
ser en tendens till att de paramedicinska yrkesgrupperna inkluderar 
aktiv kompetensutveckling i större utsträckning än andra grupper, 
vilket gäller för båda klinikerna. Detta stödjer vi dels på att 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster på den svenska kliniken arbetar 
med evidensbaserad informationssökning vilket enligt Rönnqvist och 
Ellström (1992) är ett sätt att minska transferproblemet. De anställda 
är med och bestämmer vad de tycker är intressant och oftast är det 
undersökta problemområdet hämtat från någon händelse i det 
dagliga arbetet. Vid den engelska kliniken berättar sjukgymnaster 
och kuratorer hur de deltar vid yrkesträffar som sträcker sig utanför 
kliniken, det vill säga att de tar del och utbyter kunskap och 
erfarenhet med kollegor verksamma inom andra områden. 
 
Vi anser att ovanstående resonemang tyder på att det vid båda 
klinikerna finns en organisationskompetens i form av rutiner för att 
överföra och söka kunskap inom de paramedicinska yrkesgrupperna 
men som inte är lika utvecklad inom den resterande organisationen. 
Vid den svenska enheten uttrycks en vilja av andra yrkesgrupper att 
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även de ska arbeta med evidensbaserad forskning men att de anser 
sig sakna rutiner och kunskap för detta. Detta kan liknas vid Tell & 
Söderlunds (2001) beskrivning av att det är vanligt att kunskap blir 
institutionaliserad inom vissa kunskapsdomäner. För att kunskap ska 
anses institutionaliserad krävs dock att den tas för given, vilket det 
evidensbaserade arbetssättet ännu inte är, enligt respondenterna. De 
anställdas vilja att detta ska ske kan anses vara en bra förutsättning 
för att rutinen med tiden kan bli institutionaliserad, dock krävs det 
att det ges utrymme för aktiviteten. Vid den engelska kliniken är det 
svårt att urskilja några direkta rutiner för kunskapsutbyte eller 
kunskapssökande vilket vi tror beror på den underbemanning som 
råder. Flera av respondenterna talar om att de för tillfället inte har tid 
för annat än den de primära uppgifterna. 
 
En annan form av icke-formellt lärande är självstudier, vilket är 
något som det inte talas mycket om vid den engelska enheten men 
desto mer om vid den svenska. Enligt Mintzberg (1983) är det 
vanligare att professionella yrkesgrupper, i detta fall de med högre 
teoretisk utbildning, bedriver självstudier. Detta överensstämmer till 
viss del med den svenska kliniken, alla yrkesgrupper påpekar vikten 
av att följa med i utvecklingen och hålla sig uppdaterade men det är 
främst läkare och paramedicinsk personal som anger att de ägnar sig 
åt självstudier. Respondenterna beskriver hur de tar del av 
vetenskapliga tidskrifter samt litteratur som behandlar intressanta 
områden. En annan form av självstudier, som även den endast nämns 
av de svenska respondenterna, är att de använder sig av Internet för 
att finna svar på problem de står inför.   
 
Hur det kommer sig att det lärande som Ellström (2002) benämner 
utvecklande lärande, är vanligare vid den svenska kliniken än vid 
den engelska är det svårt att uttala sig om. Ellström anser att det 
utvecklande lärandet undermineras vid högt effektivitetstryck och 
tidsbrist vilket skulle kunna vara en förklaring till att självstudier inte 
tycks förekomma vid den underbemannade engelska kliniken. 
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Vidare kan både organisationskulturen samt den nationella kulturen 
påverka förekomsten av utvecklande lärande. Ellström (2002) menar 
att individen måste känna att denne kan tänja på gränserna för att bli 
motiverad till ett utvecklande lärande, något vi uppfattar att den 
svenska kliniken ger mer utrymme för då de uppmuntrar till 
experimenterande. För att se hur den nationella kulturen påverkar 
förekomsten av utvecklande lärande skulle Hofstedes (1991) 
kulturdimension osäkerhetsundvikande kunna användas. I figur 8 
(Hofstedes dimensioner) framkommer det att Sverige har en något 
lägre grad av osäkerhetsundvikande än England, dock är skillnaden 
så låg att vi ställer oss tvekande till om detta fenomen kan bidra till 
en ökad förståelse.   
 
 

5.2.5 Informellt lärande i det dagliga arbetet 
Kompetensutvecklande aktiviteter som påverkar det informella 
lärande i det dagliga arbetet har vi tidigare beskrivit som till exempel 
mentorskap, arbetsrotation och studiebesök.  
Förekomsten av mentorskap anser vi kunna påverka alla 
dimensioner av kompetensbegreppet men framför allt anser vi det ha 
effekter på färdighetsfingret. Då färdigheter handlar om tyst kunskap 
krävs det att individen får möjlighet att arbeta nära sin mentor för att 
lära genom observation och direkt handledning. Dock bör det 
tilläggas att det krävs en viss social kompetens av båda parter för att 
aktiviteten ska ha önskad effekt. Vidare krävs det även en viss 
personlighet, båda parter måste vara motiverade att genomföra 
mentorskapet, villiga att lära samt lära ut (Senge, 1994; Layder, 1995). 
Under intervjuerna framkommer det att mentorskap är vanligare vid 
den engelska enheten än vid den svenska. En förklaring till detta 
anser vi kan vara att det existerar en tydligare hierarki inom 
yrkesgrupperna vid den engelska kliniken än vid den svenska, där 
det är vanligt att de med längre erfarenhet lär de andra. Flera 
respondenter vid den svenska kliniken nämner att de saknar just 
mentorskap, vilket vi anser tyder på att färdighet och erfarenhet inte 
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inkluderas tillräckligt i de kompetensutvecklande aktiviteter som 
används. 
 
Arbetsrotation är ett annat sätt att främja lärandet i det dagliga 
arbetet vilket i direkt form inte återfinns inom någon av klinikerna. 
Vid den engelska enheten finns dock en form av arbetsrotation 
genom att läkare och paramedicinsk personal roterar mellan kliniker 
inom sjukhuset de första åren av sin tjänstgöring. Denna form av 
arbetsrotation återfinns även till viss del inom den svenska kliniken 
som ibland tar emot praktikanter från andra avdelningar. Detta kan 
ses som ett sätt att ta in kompetens utifrån, dock är denna 
arbetsrotation mer till för att praktikanten ska få tillfälle att lära sig av 
de kliniker denne arbetar på och inte att klinikerna ska lära av 
praktikanten. De engelska respondenterna beskriver hur det ibland 
kan komma läkare till kliniken som inte är vana vid att arbeta med 
rehabilitering och att de då måste guida läkaren i arbetet. Detta kan 
enligt oss skapa tillfälle att reflektera över det egna förhållningssättet 
vilket enligt Ellström (1996) ökar möjligheten att sprida kunskap 
inom organisationen.  
 
Båda klinikerna uttrycker en vilja av att förvärva kunskap utifrån 
genom att skicka i väg de anställda för att praktisera på andra 
kliniker. Den engelska kliniken talar om ett utbyte med andra 
kliniker där åtgärden skulle få dubbel effekt, dels att en anställd 
skickas iväg samt att kunskap kommer till kliniken utifrån. Detta 
anser vi vara ett sätt att påverka kunskapen och färdigheten på 
samtidigt som det erbjuder ett tillfälle för erfarenhet, genom att lära i 
kombination med att inhämta erfarenhet kan kunskap och färdighet 
länkas samman så att dessa kan implementeras när den anställde 
återvänder till kliniken.  
 
Under arbetets gång har vi kommit att se den svenska klinikens 
interdisciplinära teamarbete som ett sätt att öka det informella 
lärandet i det dagliga arbetet. Detta är också enligt den svenska 
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ledningen den främsta källan till lärande. Även då lärandet inte är 
det primära syftet med att arbeta i interdisciplinära team så anser vi 
att det ändå är en positiv effekt. Sahlqvist & Jernhall (1998) menar att 
en individ tillgodogör sig kompetens genom att tillsammans med 
andra använda sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att 
lösa en uppgift, vilket enligt oss är en beskrivning på teamarbete. 
Dock uttrycker respondenterna vissa svårigheter med samarbetet 
mellan de olika teamen då de menar att det saknas kontaktytor för 
detta. Detta anser vi kan medföra att kunskap och kompetens som 
finns om en viss behandlingsmetod inom ett team inte sprids till 
andra team. Respondenterna menar också att kommunikationen 
fungerar dåligt mellan yrkesgrupperna, men då detta baseras på 
historiska grupperingar anser vi att ett interdisciplinärt teamarbete i 
längden skulle kunna förbättra kommunikationen, då det 
uppmuntrar till dialog mellan medlemmarna. Vid den engelska 
kliniken förekommer inget interdisciplinärt teamarbete, varför vi 
anser att de därmed också går miste om denna möjlighet till 
kunskapsutbyte. 
 
Vi anser att det interdisciplinära teamarbetet vid den svenska 
kliniken skulle kunna liknas vid en form av arbetsrotation. Detta då 
de anställda ibland byter team och arbetar med nya individer. 
Genom att se till att de anställda cirkulerar och arbetar med individer 
från olika yrkesgrupper anser vi att de kan få kunskap inom flera 
områden samt även få en ökad kunskap om kliniken i sin helhet, 
vilket kan leda till en öka känsla av delaktighet som vi tidigare 
identifierat som en faktor som påverkar lärandet. Erfarenhet är en 
aspekt av kompetens som respondenterna tillskriver stor betydelse 
och vi anser att detta arbetssätt kan påverka erfarenheten på ett 
mycket positivt sätt.  
 
Enligt Mintzberg (1983) kännetecknas professionella organisationer 
av att de anställdas arbetsuppgifter är tydligt avgränsade och det är 
inte vanligt att utföra uppgifter som ligger utanför det egna 
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arbetsområdet. Detta överensstämmer också med vad vi funnit vid 
de båda klinikerna. Vi vill dock understryka att en anledning till att 
de anställda inte utför varandras uppgifter till viss del beror på regler 
och förordningar. Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver att 
överlappande arbetsuppgifter skapar ett överflöd av kunskap inom 
organisationen. Genom att de anställda delar tyst kunskap och 
skapar en gemensam förståelse menar författarna att 
kommunikationen och framtida kunskapsutbyte mellan 
yrkesgrupperna underlättas. Vi har funnit att klinikerna i vissa fall 
strävar efter att de anställda ska bredda sin kunskap för att vid behov 
kunna utföra varandras arbetsuppgifter. Vid den svenska kliniken 
har det under flera år funnits så kallade rehabassistenter vilkas roll är 
att utföra paramedicinarnas uppgifter vid behov. Detta är inte något 
som tidigare funnits vid den engelska kliniken men som de planerar 
att införa inom en snar framtid. 
 
Ledningen vid den svenska kliniken talar om att det kommer att 
ställas nya krav på att dokumentera för att på ett mer effektivt sätt 
kunna återge behandlingsförloppet till en tredje part. Enligt oss 
skulle detta innebära att den del av organisationskompetensen som 
består av explicit kunskap, den administrativa kompetensen, skulle 
öka. Detta anser vi skulle kunna leda till att det Hansen et al (1999) 
kallar kodifiering, där kunskap och erfarenheter skrivs ner för att 
lättare kunna överföras till andra, skulle få en mer framträdande roll. 
I dag finns inom den svenska kliniken inslag av en 
kodifieringsstrategi då de i viss utsträckning använder sig av 
dokument och sammanställningar för att reglera olika former av 
aktiviteter. Dessa dokument kommer inom en snar framtid att 
överföras till ett IT-baserat dataprogram. I dagsläget anser vi dock att 
personaliseringsstrategin är den mest dominerande, detta då de 
anställda i första hand söker kunskap hos varandra samt att vi som 
ovan beskrivit identifierat att kompetensen som efterfrågas på 
kliniken är svår att uttrycka i ord.  
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Med undantag för sjukgymnasternas dagböcker  använder den 
engelska enheten vare sig datasystem eller dokument i vilka de 
anställda kan söka kunskap. Således anser vi att 
personaliseringsstrategin även dominerar vid den engelska kliniken. 
Detta stämmer öv erens med Hansen et als (1999) teori om att 
personaliseringsstrategin är vanligast hos organisationer som har en 
hög specialisering med kundunika lösningar.  
 
Under intervjuerna framkommer det att de anställda inom de båda 
enheterna inte är främmande för att söka råd av varandra. 
Respondenterna beskriver hur de söker kunskap hos den person de 
vet innehar den eftersökta kunskapen. För att kunskap ska spridas på 
detta sätt krävs dock att de anställda vet vilken kunskap deras 
kollegor besitter. Vid den engelska enheten anser vi att de dagböcker 
som sjukgymnasterna använder kan utgöra en källa för kunskap om 
kollegornas kompetens, med förutsättning att de är tillgängliga för 
samtliga och att alla yrkesgrupper använder sig av denna form av 
dokumentering. Med avseende på den svenska kliniken anser vi att 
det datasystem som ska utvecklas kan användas för att ta reda på 
vem som kan vad så att de anställda vet vem de ska fråga. Det skulle 
också kunna användas till att söka efter en viss skadeprofil för att få 
svar på vem som behandlat liknande skador tidigare. Då vi anser att 
det inte löper någon större risk för att konkurrenter ska kopiera 
information, anser vi att kodifiering inte innebär någon nackdel i 
detta fall. Vi vill dock tillägga att eftersom patienterna har så olika 
behov kan det vara svårt att återanvända kunskapen samt att det i 
likhet med Tell & Söderlund (2001) finns en risk för att kunskap 
urlakas vid generalisering. Vi anser också att endast en viss aspekt av 
behandlingen kan fångas i en beskrivning, själva förhållandet med 
patienten och varför denne reagerar som den gör är svår att beskriva 
i ord. Detta ligger i linje med det som båda klinikerna påpekar, att 
den största delen av kompetensen består av tyst kompetens. Dock 
anser vi att genom att använda ett datasystem skulle klinikerna 
kunna kombinera kodifierings- och personaliseringsstrategin, en del 
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av informationen görs därmed tillgänglig i systemet medan de 
anställda fortfarande vet vem de ska fråga angående den tysta 
kunskapen. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel avser vi att sammanfatta de slutsatser vi kommit fram till i 
analysen. Detta gör vi genom att använda oss av de inledande 
frågeställningarna. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på vidare 
forskning inom området kompetensutveckling.  
 
 

6.1 Vad finns det för strategier för 
kompetensutveckling samt vilka faktorer påverkar 

utformandet av dessa? 
I denna uppsats har vi tidigare presenterat två perspektiv för 
utformandet av en kompetensstrategi, ett rationellt samt ett 
humanistiskt perspektiv. Vi är medvetna om att det finns flera 
faktorer som påverkar vilket perspektiv en organisation har men de 
vi har valt att studera närmare är mål med kompetensutveckling, hur 
utbildningsaktiviteter fördelas samt kultur. I de fall en organisation 
strävar efter att utforma kompetensutvecklande aktiviteter efter 
verksamhetens mål är det rationella perspektivet dominerande. Detta 
perspektiv kännetecknas också av principen mesta möjliga 
måluppfyllelse till minsta möjliga kostnad, det vill säga ledningen 
beslutar vem som får delta baserat på ovanstående princip. Det 
humanistiska perspektivet syftar istället till att förverkliga individens 
mål och på lång sikt även klinikens, genom att utbilda de anställda. 
Perspektivet betonar ett samspel mellan individ och organisation där 
medlemmarnas behov av delaktighet och självförverkligande står i 
fokus. 
 
Vi har funnit att den svenska kliniken huvudsakligen har ett 
rationellt perspektiv, då de strävar efter att utforma de 
kompetensutvecklande aktiviteterna med avseende på att uppfylla 
verksamhetens mål. Det är också ledningen som beslutar vem som 
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får delta och de anställda måste noggrant motivera vad utbildningen 
kommer att tillföra individen men främst kliniken. Vid den engelska 
kliniken återfinns ett humanistiskt perspektiv, detta då målet är att 
utbilda generellt inom de områden vilka de anställda önskar fördjupa 
sig inom, det vill säga kompetensutvecklingen sker utifrån de 
anställdas mål snarare än organisationens. Till skillnad från den 
svenska kliniken är de anställda själva ansvariga för vem som får 
delta.  
 
Som tidigare nämnts påverkas kompetensstrategin utformande av 
vilket perspektiv verksamheten har. I denna uppsats har vi sett att 
ingen av klinikerna har någon explicit utformad kompetensstrategi, 
men genom att studera vilka kom petensutvecklande aktiviteter de 
använder sig av kan strategin ändå urskiljas. Båda klinikerna 
använder sig huvudsakligen av formella utbildningsaktiviteter, men 
de skiljer sig åt i vilken form de förekommer. Den svenska kliniken 
använder interna och externa kurser som främst är inriktade på att 
utbilda inom ett specifikt område, i likhet med det rationella 
perspektivet. De anställda vid den engelska enheten tar del i 
konferenser med ett mer generellt innehåll som syftar till att motivera 
individen, i likhet med det humanistiska perspektivet. 
 
 

6.2 Hur utvecklar, sprider samt tillvaratar 
organisationen de anställdas kompetens? 

Vi har tidigare nämnt att det finns tre former av 
kompetensutvecklande aktiviteter, formella, icke-formella samt 
informellt lärande i det dagliga arbetet. Både den svenska och den 
engelska kliniken använder sig huvudsakligen av formella 
utbildningsaktiviteter, vilka vi också anser är nödvändiga för att 
inhämta ny kunskap. För att organisationen ska ha nytta av denna 
kunskap måste den dock kunna tas tillvara och spridas när individen 
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kommer tillbaka från den formella utbildningen. Vi har identifierat 
erfarenhetsdimensionen av kompetensbegreppet som en faktor som 
är underrepresenterad vid båda klinikerna för att kunskapen ska 
kunna användas och bli till färdighet. Erfarenhet anser vi att de 
anställda främst inhämtar genom att lära i det dagliga arbetet. Vidare 
har vi ställt oss frågan om tillfällen för reflektion kan påskynda att 
kunskap omsätts till färdighet. Vi anser att den nya kunskapen som 
inhämtas vid formella aktiviteter kan spridas via icke-formella 
aktiviteter samt genom informellt lärande i det dagliga arbetet eller 
genom dokumentering och datasystem.  
 
Vi har i denna uppsats funnit att det vid de båda klinikerna finns en 
viss brist på rutiner för att sprida och ta tillvara på den kunskap de 
inhämtas genom formella aktiviteter. Enligt vår modell är därmed 
organisationskompetensen i behov av att utvecklas. Då de båda 
klinikerna främst avser att sprida och ta tillvara på tyst kunskap i 
form av färdigheter men även social kompetens, anser vi att icke-
formella aktiviteter samt lärande i det dagliga arbetet är de former 
som främst främjar detta. Genom att explicit formulera en strategi för 
kompetensutveckling kan målen med denna förmedlas till de 
anställda samt vilka tillvägagångssätt de bör tillämpa för att uppfylla 
dessa. Detta kan medföra att organisationen på ett effektivare sätt 
kan ta tillvara och sprida såväl den explicita som den tysta 
kunskapen. Vidare har vi kommit fram till de båda klinikerna 
huvudsakligen använder sig av en personaliserinsstrategi för att 
sprida kunskap, då de frågar varandra vid behov. Genom att 
använda datasystem och dokument kan de båda klinikerna förmedla 
vilken kunskap en viss individ besitter och på så sätt göra det lättare 
för anställda att söka upp rätt person att fråga.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att organisationskompetens handlar om 
att skapa förutsättningar för de anställda att använda den egna 
kompetensen samt att sprida och inhämta ny kunskap. 
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Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på vilken strategi för 
kompetensutveckling organisationen har.  
 

6.3 Finns det några likheter och skillnader med 
avseende på kompetensutveckling mellan de 

undersökta organisationerna och i så fall, hur kan 
dessa förklaras? 

Genom att studera hur kompetensutveckling hanteras vid de båda 
klinikerna har vi kunnat identifiera likheter och skillnader. Vi har 
inte bara funnit att aktiviteterna skiljer sig åt mellan klinikerna utan 
även att de skiljer sig åt mellan de olika yrkesgrupperna.  
 
De skillnader som vi funnit på kliniknivå och vad dessa beror på 
anser vi i första hand kan härledas ur det perspektiv på 
kompetensutveckling som vi funnit inom klinikerna, vilket vi 
redogjort för ovan. 
  
Med avseende på de formella aktiviteterna är den största skillnaden 
att den engelska kliniken i större utsträckning väljer att delta vid 
konferenser medan den svenska enheten främst använder sig av 
kurser, ett fenomen som vi även det anser kan förklaras utifrån 
klinikens perspektiv på kom petensutveckling. Vi vill dock tillägga att 
det även kan finnas andra orsaker som resulterat i detta, till exempel 
ekonomiska förutsättningar eller tillgång till kurser samt konferenser. 
 
Personalmöten eller reflektionsmöten som syftar till att utbilda har vi 
kallat icke-formella utbildningsaktiviteter och vi har funnit att dessa 
spelar en avgörande roll inom båda enheterna. De anställda såväl 
som ledningen är medvetna om vikten av att stanna upp och 
reflektera för att lärande ska komma till stånd. Vi har funnit att 
tidsbrist är ett hinder för kompetensutveckling inom de båda 
enheterna, detta gäller framförallt den engelska kliniken. 
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Yrkesträffar återfinns inom de båda klinikerna och de skillnader som 
finns existerar snarare mellan yrkesgrupperna än mellan klinikerna. 
Vi har funnit att de paramedicinska yrkesgrupperna mer aktivt 
använder dessa träffar till kompetensutveckling än andra 
yrkesgrupper. 
 
En stor skillnad mellan klinikerna är i vilken utsträckning 
självstudier bedrivs. Vid den svenska kliniken är denna form av 
lärande vanligt förekommande medan de engelska respondenterna 
inte talar om självstudier. Vi har tidigare förklarat detta utifrån 
skillnader i organisationskultur. 
 
Med avseende på hur de informella aktiviteterna är arrangerade 
återfinns de största skillnaderna i hur arbetet är strukturerat. Då den 
svenska kliniken arbetar i interdisciplinära team anser vi att de har en 
bättre förutsättning för kunskapsutbyte mellan yrkesgrupperna än 
den engelska kliniken där en sådan arena saknas. Vid den senare 
enheten har de istället fördelen med ett väl fungerade mentorskap 
vilket vi tidigare redogjort för kan vara följden av en högre grad av 
hierarki mellan yrkesgrupperna. 
 
En framträdande likhet vi funnit vid klinikerna är frånvaron av 
rutiner för tillvaratagandet av ny kunskap som uppkommer vid 
formella utbildningsaktiviteter. Detta har vi tidigare beskrivit som 
transferproblemet, att omvandla individuell kunskap till individuell 
kompetens och i förlängningen även till organisationskompetens. Vi 
har därför identifierat denna avsaknad av rutiner som en bristande 
organisationskompetens. Vi reserverar oss dock för att det kan finnas 
informella sätt att sprida och ta tillvara på kunskap som inte 
framkommer under intervjuerna. Det kan också existera rutiner i 
organisationen som inte är medvetna eller observerade och som vi 
således inte kan uttala oss om.  
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6.4 Avslutande kommentarer 
Denna uppsats inleddes med en diskussion kring hur viktigt det är 
för en organisation att utöka sin kompetens för att förbli 
konkurrenskraftig. Vi har konstaterat att de båda klinikerna främst 
tillämpar en personaliseringsstrategi, vilket skulle innebära en 
betoning på icke-formella samt informella aktiviteter. Enligt 
intervjuerna använder dock de båda klinikerna huvudsakligen 
formella utbildningsaktiviteter för kompetensutveckling. Vi anser att 
sådana aktiviteter är nödvändiga för att inhämta ny kunskap men vi 
menar att det kan vara farligt att förlita sig allt för mycket till denna 
form av kompetensutveckling. Om verksamheten inte har några 
rutiner för att ta tillvara på eller sprida den nya kunskapen som 
inhämtats kan formella utbildningsaktiviteter vara verkningslösa 
med undantag för eventuella motivationseffekter, vilka dock inte är 
att förringa. Om organisationen istället har en väl utvecklad 
organisationskompetens för hur de ska få individen att använda den 
nya kompetensen så kan denna spridas och komma till nytta i det 
dagliga arbetet. På lång sikt anser vi därför att det är oroväckande 
om klinikerna inte skulle förmå den nya kunskapen att bli 
implementerad i verksamheten, då denna måste användas för att 
kunna ligga till grund för färdighet samt för att kunna spridas.  
 
Vår åsikt är att genom att utveckla en explicit kompetensstrategi och 
förmedla denna till de anställda kan ledningen vid de båda 
klinikerna klargöra för vilka rutiner som gäller efter deltagande i en 
kurs såsom rapporteringssystem och informationsmöten. Vidare 
anser vi att den svenska kliniken borde lägga större vikt vid 
informella utbildningsaktiviteter såsom mentorskap, detta för att 
sprida och ta tillvara på kunskap samtidigt som det möjliggör att 
erfarenhet skapas. Vi anser också att de båda klinikerna med fördel 
skulle kunna använda sig av utbyte med andra kliniker som en 
kompetensutvecklande aktivitet. Vi ser även att klinikerna genom 
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användandet av en kombinationsstrategi av kodifiering och 
personalisering skulle kunna underlätta kunskapsspridning. 
 
Genom att studera hur kompetensutveckling hanteras vid de båda 
klinikerna har vi ökat vår förståelse för fenomenet. Den empiri vi 
insamlat har vi applicerat på vedertagna teorier inom ämnet vilket 
har ett oss en djupare insikt i förhållandet mellan individuell 
kompetens och organisationskompetens. Detta förhållande har visat 
sig vara av största vikt för att kompetensutvecklande aktiviteter fullt 
ut ska komma organisationen till godo. Vi anser att det främsta 
bidraget från denna studie är att göra organisationer medvetna om 
relevansen av att ta fram en strategi för kompetensutveckling. Vi har 
valt att framhäva beroendeförhållandet mellan individ- respektive 
organisationskompetens samt beskriva hur 
organisationskompetensens påverkas av vilken kompetensstrategi 
som väljs. Vidare har vi delat in begreppet organisationskompetens i 
två delar, kollektiv respektive administrativ kompetens vilka vardera 
har olika betydelse för implementeringen samt spridandet av ny 
kunskap, såväl tyst som explicit. 
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att uppsatsen ska inspirera 
organisationer till att utvärdera sitt perspektiv på 
kompetensutveckling och utifrån det arbeta fram en strategi vilken 
inkluderar en balans mellan individuell kompetensutveckling samt 
organisationens kompetens.  
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6.5 Vidare forskning 
Under arbetets gång har en frågeställning utformats angående i 
vilken utsträckning den individuella kompetensen kommer 
organisationen till godo, det vill säga om organisationen har den 
kompetens som krävs för att ta tillvara på individens kunskap samt 
att sprida denna. I linje med detta anser vi att ett intressant område 
att utforska vidare vore frågeställningar kring det så kallade 
transferproblemet. Detta ligger nära det i denna uppsats fokuserade 
fenomenet organisationskompetens. En inledande fråga skulle kunna 
vara om problemet existerar och i sådana fall i vilken utsträckning.   
 
Vi tror även att det finns mycket att lära av att göra en jämförande 
studie av hur kompetensutveckling hanteras mellan olika branscher, 
detta även med avseende på transferproblemet.  
 
Under arbetets gång har vi flertalet gånger återkommit till kompetens 
i form av erfarenhet som en avgörande faktor för att kunskap ska 
omvandlas till färdighet. Vi anser att det finns mycket forskning att 
göra kring detta begrepp så som att utreda vad erfarenhet är, när det 
uppstår samt om det finns möjlighet att påskynda uppkomsten av 
erfarenhet och i sådana fall hur. 
 
Med dessa frågor avslutar vi denna uppsats och önskar den som 
griper sig an frågetecknen lycka till! 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till ledning 
 
Vilken befattning har du? 
Hur många år har du tjänstgjort? 
Vad har du för grundutbildning? 
Vilka är dina ansvarsområden? 
 
Hur är verksamheten organiserad?  
Hur ser ledningen ut, vilka ingår, vad har de för uppgifter? 
I vilken grad får de anställda ta del i ledarskapsarbetet? 
 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet inom organisationen?  
 
Vilka förändringar ser du i omvärlden, till exempel politiska, 
ekonomiska, medicinsk/tekniska som kan komma att påverka 
kliniken inom den närmsta framtiden?  
 
Hur tror du dessa förändringar kommer att påverka verksamheten? 
 
Upplever du att kompetenskraven för olika yrkesgrupper 
förändras/kommer att förändras i framtiden och i så fall hur? 
 
Hur ser du på kompetensutveckling, vilka är motiven till denna? 
 
Finns det någon nedskriven kompetensutvecklingsstrategi inom 
verksamheten?  
 
Har de olika yrkesgrupperna några utvecklingsmöjligheter och i så 
fall vilka? 
 
I vilken utsträckning anser du att de anställda har möjlighet att 
utnyttja sin kompetens i det dagliga arbetet? 



 
 

 

 
Hur hanteras kompetensutveckling i praktiken på er klinik? 
 
Arbetar ni med att hantera bemötandet av svåra patienter och i så fall, 
hur? 
 
Hur fördelas kompetensutveckling mellan olika yrkesgrupper? 
 
Utvärderas kompetensutvecklingsinsatserna och i så fall hur? 
 
Hur hanteras kunskapsspridning mellan individer och 
yrkesgrupper? 
 
Vilka kompetenskrav upplever du att det ställs på dig? 
 
Tror du att dessa krav kommer att förändras och i så fall hur? 
 
Upplever du att din utbildning är tillräcklig för att klara av dina 
arbetsuppgifter? 
 
Känner du att det finns möjlighet att utvecklas och lära i ditt arbete? 
Ser du några hinder för detta? 
 
Om du blir konfronterad med något du inte vet hur du ska hantera, 
vad gör du då? 
 
Hur anser du att du på bästa sätt erhåller ny kunskap inom ett 
område? 
 
 



 
 

 

Intervjufrågor till anställda 
 
Vilken befattning har du? 
Hur många år har du tjänstgjort? 
Vad har du för grundutbildning? 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Hur upplever du arbetets variation och komplexitet?  
I vilken utsträckning är ditt arbete styrt av regler och rutiner? 
Händer det att du tar dig an uppgifter som ligger utanför ditt eget 
område? 
Hur är ditt arbete organiserat? 
 
Hur upplever du att makten är fördelad mellan olika yrkesgrupper 
generellt på kliniken? 
 
Hur mycket anser du att du får vara med i beslutsprocessen? 
 
Hur skulle du beskriva organisationsklimatet? 
 
Hur skulle du beskriva samarbetet mellan yrkesgrupper? 
 
I vilken utsträckning upplever du att anställda ger råd och lär av 
varandra? 
 
Upplever du att det finns någon informell gruppbildning inom 
kliniken och i så fall, hur ser den ut? 
 
Vilka kompetenskrav upplever du att det ställs på dig? 
 
Tror du att dessa krav kommer att förändras och i så fall hur? 
 
Upplever du att du får något stöd i hur du ska agera som person i 
kontakt med patienterna? 
 



 
 

 

Upplever du att din utbildning är tillräcklig för att klara av dina 
arbetsuppgifter? 
 
Känner du att det finns möjlighet att utvecklas och lära i ditt arbete? 
Ser du några hinder för detta? 
 
Om du blir konfronterad med något du inte vet hur du ska hantera, 
vad gör du då? 
 
Hur anser du att du på bästa sätt erhåller ny kunskap inom ett 
område? 
 
Har du deltagit i några kompetensutvecklande aktiviteter och i så fall, 
kan du ge exempel på dessa? 
Hur ofta har du deltagit? 
Vilka effekter upplever du att dessa aktiviteter har haft? 
Är du motiverad att delta i dessa aktiviteter? 
Till vilken grad får du vara med och bestämma vilka aktiviteter som 
ska ingå i utbildningen? 
 
När du kommer tillbaka från en utbildning, delar du då med dig av 
din nya kunskap och i så fall hur? 
 
Hur anser du att kompetensutvecklande aktiviteter fördelas mellan 
olika yrkesgrupper? 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 

Questions to management 
 
What is your position?  
How many years have you worked? 
What is your education ? 
What are your responsibility areas? 
 
How is the clinic organised?  
How is the management organized, who are the managers, what are 
their tasks?  
To what extent are the staff members involved in the management 
work? 
 
How would you describe the climate within the organisation? 
 
What changes can you see in the external environment, i.e. political, 
economical, medical/technical that could affect the organisation in the 
nearest future?  
 
How do you think these changes will affect the organisation? 
 
Do you believe that the competence requirements for different 
professions is changing/will change and in that case, how? 
 
What is your view on competence development? What are the 
motives to this, according to you? 
 
Is there a written document of how competence development is to be 
handled at the clinic? 
 
Do the different professions have any development opportunities 
and in that case, how? 



 
 

 

 
To what extent do the staff members have the ability to use their 
competence in the daily work? 
 
How is competence development handled in practice at your clinic? 
 
Do you support your staff how to handle the patients from a personal 
aspect and in that case, how? 
 
How is competence development activities divided between different 
professions? 
 
Is the competence development evaluated and in that case, how? 
 
How do you handle the transfer of knowledge between individuals? 
 
What kind of competence requirements do you feel is expected from 
you? 
 
Do you believe that these expectations will change over time and in 
that case, how? 
 
Do you feel that your education is enough to handle your tasks? 
 
Do you feel that you have the opportunity to learn and develop? 
Can you see any restrictions for this? 
 
If you get confronted with a task that you don’t know how to handle, 
what do you do? 
 
How do you think is the best way to gain new knowledge within an 
area? 
 
 



 
 

 

Questions to staff members 
 
What is your position?  
How many years have you worked? 
What is your education? 
What are your tasks? 
How would you describe the variation and complexity of your work?  
To what extent is your work directed by rules and routines? 
Does it happen that you take on tasks that are outside your area of 
duty? 
How is your work organised? 
 
How would you describe the distribution of power between different 
professions at the clinic? 
 
To what extent are you able to take part in the decision process? 
 
How would you describe the climate within the organisation? 
 
How would you describe the cooperation between different 
professions? 
 
To what extent do you feel that staff members give each other advice 
and learn from each other? 
 
Are there any informal groups between staff members and if that is 
the case, can you describe them? 
 
What does the term competence development mean to you? 
 
What kind of competence requirements do you feel is expected from 
you? 
 



 
 

 

Do you believe that the expectations in competence will change over 
time and in that case, how? 
 
Do you feel that you get support from the organisation how to act as 
a person? 
 
Do you feel that your education is enough to handle your tasks? 
 
Do you feel that you have the opportunity to learn and develop? 
Can you see any restrictions for this? 
 
If you get confronted with a task that you don’t know how to handle, 
what do you do? 
 
How do you think is the best way to gain new knowledge within an 
area? 
 
Have you taken part in any competence development activities and 
in that case, could you describe them? 
How often have you taken part in such activities? 
What effects do you believe these activities have had? 
Are you motivated to take part in these activities? 
To what extent are you allowed to take part in the decision process of 
what is to be included in these activities?  
 
When you come back from a course, do you share your new 
knowledge and in that case, how? 
 
How do you think competence development activities are divided 
between different professions? 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 
 
Hej Per, 
 
Vi har nu tittat igenom vår uppsats och identifierat följande 
nyckelfaktorer.  
 
Sjukgymnasterna i England använder dagböcker i vilka de 
nedtecknar allt de lärt sig på kurser samt hur de har lyckats med 
behandlingen av patienterna, vad som har gått bra, mindre bra osv. 
Är detta något ni använder er av? 
 
Vid den engelska kliniken finns planer på att utbilda 
undersköterskorna så att de kan utföra paramedicinarnas uppgifter 
vid behov, till exempel på kvällar och helger. Lena och Lotta sa att 
det finns något liknande hos er, hur fungerar det? 
 
Den engelska kliniken arbetar med andra kliniker inom sjukhuset, till 
exempel får de stöd av den psykologiska avdelningen. Det 
förekommer även yrkesträffar mellan olika kliniker, till exempel 
träffar kuratorer från olika avdelningar varandra. Förekommer detta 
hos er? 
 
Vid den engelska kliniken kommer läkare in och jobbar en kortare tid, 
förekommer det hos er? 
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Anna och Camilla 



 
 

 

Bilaga 4 
 
Dear Miss Landers, 
 
We have now identified some key factors for competence 
development that we have found at your clinic and at the clinic in 
Sweden. We are aware that some of the factors that we have found in 
Sweden but not at your clinic could exist without us knowing. Due to 
this we would like you to confirm if following activities are to be 
found at your clinic.  
 
In Sweden the occupation teams are working with evidence based 
medicine, which means that they are meeting regularly to discuss 
problems or areas of specially interest. Through discussion they agree 
upon which area to research in order to find best practice. Is this a 
way of studying / working that you are used to at your clinic? 
 
To which extent would you say that the employees at the clinic are 
using the Internet for research related to work issues? 
 
 
Thanks for your cooperation 
 
Regards 
 
Anna and Camilla 
  
 
 


