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For every ailment under the sun 

There is a remedy, or there is none 

If there be one, try to find it 

If there be none, never mind it 

 

(Mother Goose rhyme - 1695) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Att ha rätt kompetens på rätt plats är i många fall en avgörande utgångspunkt för 

att en större organisationer ska kunna drivas framgångsrikt. Dagens 

organisationer verkar i en mer föränderlig vardag än den som rådde för 50 år 

sedan. Att hålla sina medarbetares kunskaper aktuella och dessutom avgöra vad 

som kommer att vara viktigt i framtiden har blivit essentiella frågor. Det är 

ingen slump att många organisationer idag avsätter betydande resurser för 

kompetensutveckling. Detta är vanligtvis även en del av deras långsiktiga 

strategi. Problemet är att kompetensutveckling inte alltid nödvändigtvis behöver 

vara lika lätt att realisera i det praktiska arbetet inom verksamheten. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera enhetschefers syn på sina 

medarbetares kompetensutveckling för att sedan kunna ställa detta i relation till 

hur det praktiska kompetensutvecklingsarbetet faktiskt går till. Detta gjordes 

genom en intervjustudie som inkluderade sju semistrukturerade intervjuer med 

enhetschefer inom en avdelning i Östergötlands Landsting.  

 

Studien redogör för såväl skillnader som likheter i uppfattningar dem emellan 

och också mellan vad som sägs och vad som görs. Slutligen visar det sig att det 

inom ett antal frågor förekommer en diskrepans mellan vad som sägs, och vad 

som görs. Det studerade centrat visade upp en idealisk och föredömesenlig syn 

gällande kompetensutvecklingsfrågor och satsade även stora resurser inom detta 

område. Detta resulterade bland annat i ett framgångsrikt delaktighetsarbete, 

med medarbetarsamtalet som främsta verktyg. Det visade sig dock även finnas 

stora förbättringsområden inom centrat. Frågor som visade sig vara 

inkongruenta återfanns bland annat inom ledarskapsområdet, kartläggnings- och 

uppföljningsområdet samt personalpolicyområdet. 

Denna inkongruens problematiserades och härleddes sedan till möjliga 

orsaksfaktorer vilka i sin tur utgör potentiella förbättringsområden i en 

optimering av verksamhetens kompetensutvecklingsarbete. 
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt har vi som avsikt att ge en bakgrund till vår studie och vad vi har 

för intention när det gäller framställandet av denna uppsats. Vi kommer att ta 

upp en kort bakgrund som ringar in vårt problemområde och bidra med en 

förklaring till varför vår problemställning är relevant att utforska. Vi kommer 

även att klargöra begrepp och bidra med definitioner, samt ge en beskrivning av 

den studerade verksamheten och hur vi har valt att avgränsa oss. 

 

1.1 Bakgrund 

Kompetens är ett hett modeord inom organisationer idag. Att arbeta med 

kompetensfrågor ses idag som en nödvändighet för de flesta organisationer och 

behovet av att arbeta med kompetensfrågor ökar också i takt med att antalet 

kunskapsintensiva företag blir fler och fler för var dag som går (Allvin, 1997). 

Kompetensbegreppet är dock långt ifrån entydigt och klart definierat. Det tycks 

istället finnas nästan lika många definitioner av begreppet som det finns forskare 

inom området (Nonaka, 2008). Lindelöw (2008) framhåller att detta är ett 

problem då en grundförutsättning för ett effektivt kompetensarbete är att 

samtliga berörda samarbetsparters lägger samma innebörd i begreppet så att 

dessa inte riskerar att ”prata förbi varandra” i processen. I kontrast till ett 

industriföretag som erhåller sina konkurrensfördelar genom teknik och 

maskinprocesser, skapar ett kunskapsintensivt företag konkurrensfördelar och 

mervärde genom sina anställda (Hansen & Orban, 2002).   

Det gamla talesättet ”kunskap är makt” känns en aning överexploaterat, men 

inom den nämnda kontexten är den trots allt en passande slogan. Dessa 

organisationer är således extremt beroende av kompetens och för att kunna 

konkurrera om marknadsandelar måste de kontinuerligt anskaffa, vårda samt 

utveckla sin kompetensinventering inom organisationen (Hansen & Orban, 

2002). Även andra studier inom ämnet visar ett tydligt samband mellan just 

kompetensutveckling och produktivitet inom företag (Kock, 2010). Därmed blir 

tidigare luddiga idéer om ”sund personalpolitik” förankrade i siffror som kan 

härledas till ekonomisk tillväxt samt marknadsfördelar för företaget i fråga. 

En studie från Svenskt Näringsliv (2005) visar att mer än hälften av alla företag 

som har ambitioner att anställa medarbetare har svårt att hitta den specifika 

kompetens som krävs för arbetet. Här kan kompetensutveckling fungera som ett 

strategiskt verktyg i ledet att skifta fokus från inhämtande av ny kompetens 

utifrån, till att istället utveckla denna kompetens inifrån den egna 

organisationen. Då en organisations omgivning blir alltmer föränderlig och 

oförutsägbar, måste organisationer också anpassa sig efter dessa nya villkor. 

Den kompetens som efterfrågas idag kan vara inaktuell redan imorgon 

(Lindmark, 2006). En organisation vars enda strategi för att tillfredsställa det 
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konstanta behovet av förändring och innovation, är att nyrekrytera, måste 

antingen bestå av en extremt flexibel arbetsstyrka eller inneha resurser till att 

kontinuerligt bedriva en otroligt effektiv rekryteringsprocess. Ett modernt 

företag, som inte aktivt satsar på kompetensutvecklingsaktiviteter för sina 

medarbetare kan därför ha svårt att upprätthålla en konkurrensmässig nivå på 

marknaden. Organisationer lägger därför idag ofta stor vikt vid 

kompetensutveckling av sina medarbetare vilket kan ske såväl formellt som 

informellt. Ingen organisation är den andra lik och som ett resultat av detta kan 

således även implementering av kompetensutvecklingsarbete se väldigt olika ut 

(Granberg, 2009). Även förutsättningar och villkor varierar, vilket i sin tur 

innebär att det kan skilja sig enormt mycket mellan olika organisationer i frågor 

kring hur de strukturerar och planerar sitt kompetensutvecklingsarbete. 

Kompetensutvecklingsarbete är minst sagt ett komplext fenomen och många 

olika aspekter och faktorer måste samverka för att ett framgångsrikt 

kompetensutvecklingsarbete ska kunna ta form (Ellström, 1997). Optimalt sätt, 

borde en organisations uppsatta policys och styrmedel, och vad dess chefer har 

för syn på olika verksamhetsfrågor, reflektera hur organisationen även bedriver 

sitt arbete med kompetensfrågor, men så är inte alltid fallet. Skillnaden mellan 

teori och praktik, mellan vad som sägs och vad som görs, är ofta relativt stor och 

Rynes et, al (2002) samt Carless et, al (2009) har i sina studier uppmärksammat 

att kompetensutvecklingsarbete många gånger inte praktiseras på fasta och 

“evidensbaserade” grunder, utan mer är ett resultat av diverse missförstånd eller 

okunnighet, gällande vad som kännetecknar framgångsrikt strategiskt 

personalarbete och kompetensutvecklingspraktiker. De kom fram till att det gap 

som existerar mellan vad som borde göras, och vad som faktiskt görs, ofta är 

större än vad många tror. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är; 

Att beskriva och analysera hur ledningen vid en avdelning inom Landstinget i 

Östergötland ser på, och arbetar med, frågor som rör medarbetarnas 

kompetensutveckling. 

Detta syfte mynnar ut i nedanstående frågeställningar: 

1. Vad karaktäriserar ledningens syn på frågor som rör medarbetarnas 

kompetensutveckling 

2. Vad karaktäriserar ledningens arbete med frågor som rör medarbetarnas 

kompetensutveckling 

3. Vilka skillnader och likheter kan urskiljas vad gäller frågeställning 1 och 2? 

Vi har valt att avgränsa vår studie till en avdelning inom den studerade 

organisationen. Den avdelning vi studerat är indelad i sju enheter och det är 

chefer för dessa sju enheter som har deltagit i denna studie.  
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1.3 Den studerade verksamheten 

Ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige delas mellan stat, landsting och 

kommun (Hälso- och sjukvården i Sverige, 2007). Staten är den instans som har 

det högsta ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken. Vad som är landstingens 

respektive kommunernas uppgifter regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Denna 

lag är relativt öppen, vilket innebär att landstingen och kommunerna har stor 

frihet, när det gäller hur de vill organisera sina respektive verksamheter. 

Socialstyrelsen, som all hälso- och sjukvårdspersonal står under tillsyn av, är en 

myndighet som lyder under socialdepartementet. Det finns 21 landsting i 

Sverige, vars främsta ansvarsområde är hälso- och sjukvården. 

Landstinget i Östergötland består av nio olika centra med olika inriktningar och 

ansvarsområden (Årsredovisning, LiÖ, 2008, 2009). Vår studie ägde rum på ett 

av dessa centra, vilket i sin tur består av sju olika mindre enheter. 

Centrumchefen har det övergripande ansvaret för hela centrumet. Varje enhet 

har en enhetschef vardera, som har yttersta ansvar för just detta område. 

Enheterna kan variera mellan allt från 20 till 80 medarbetare. Det studerade 

centrat har totalt 186 heltidsanställda medarbetare. Centrat omfattas av 

kommunallagen vilket innebär att uppdrag inte går direkt ut på den öppna 

marknaden. Däremot har verksamhetens kunder fria möjlighet att köpa uppdrag 

av andra aktörer. I kampen för att få de interna kunderna att använda sig av 

centrats tjänster, utgör således den kompetens som finns inom verksamheten en 

central konkurrensfördel. 

1.4 Kompetensutveckling - ett centralt begrepp 

Axelsson (1996) ger exempel på vad han beskriver som planerad 

kompetensutveckling. Den planerade kompetensutvecklingen införs från en 

strategisk nivå och innebär bland annat planerade event såsom kurser, 

föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Här ingår även mer 

processliknande, kontinuerliga moment såsom arbetsrotation och införandet av 

naturliga mötesplatser inom verksamheten där idéer och kunskap kan utbytas. 

Däremot finns det alltid uttalade motiv från ledningen eller den styrande enheten 

med bestämmelser om vilken kunskap som ska utväxlas och vilken kompetens 

som skall förmedlas. 

Ellström (1992) har i sin definition avgränsat sig ytterligare och menar att 

kompetensutveckling är  

 
”olika typer av planerade åtgärder, som kan nyttjas för att påverka utbudet av 

kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden” (Ellström, 1992, s 

106) 

och det är även denna definition vi valt att gå på i vår studie.  Ellström (1992) 

poängterar att denna definition är organisationsrelaterad och syftar till att 

inkludera ett brett spektrum av processer inom organisationen som påverkar dess 

kompetensinnehav. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att beskriva tidigare forskning som är kopplad till 

kompetensutveckling inom organisationer. Vi har dock ingen ambition om att ge 

en heltäckande beskrivning av forskning inom området. Tanken är snarare att 

ge exempel på aspekter som ofta lyfts fram i samband med forskning kring 

kompetensutveckling. 

2.1 Kompetensutvecklingssatsningar 

Satsningar på kompetensutveckling kan ta vitt skilda former och utgöras av allt 

från deltagande i utbildningar och föreläsningar till problemlösning i det dagliga 

arbetet och att rådfråga kollegor. I tidigare forskning kategoriseras de vanligtvis 

utifrån formella, icke-formella och informella aktiviteter (Borgström, 1988; 

Rönnqvist, 2001). 

2.1.1 Formella och icke-formella satsningar 

Det formella lärandet är organiserat och såväl avsikterna som inlärningsmålen är 

på förhand uppsatta och tydligt definierade (Werquin, 2007). Det sker oftast 

inom ramen för det formella utbildningssystemet och det leder nästan alltid 

också till formella kvalifikationer (Werquin, 2007). Det formella lärandet 

kännetecknas alltså av att vara planerat och utformat av en utbildningsinstitution 

eller annan formell aktör. Det finns dessutom en uttalad plan för vad som ska 

läras och hur detta ska uppnås. Dessutom leder det formella lärandet i regel till 

en bekräftelse på nådd kunskap i form av betyg, examensbevis, legitimering 

eller liknande (Werquin, 2007). På detta vis skiljer det sig från icke-formella 

läraktiviteter som i detta avseende istället kan ses som aktiviteter som ligger en 

nivå närmare informella läraktiviteter (Rönnqvist, 2001). I likhet med mer 

formella satsningar utgörs även icke-formell utbildning av förhållandevis 

avsiktliga satsningar med mer eller mindre tydliga avsikter. En icke-formell 

satsning leder däremot mycket sällan till mer formella kvalifikationer i form av 

en formell bekräftelse på uppnådd kunskap (Werquin, 2007) och skiljer sig på 

denna punkt markant från mer renodlade formella satsningar (Rönnqvist, 2001). 

Utbildning kan till exempel bestå i föreläsningar och kurser som antingen är 

anordnade internt, inom företaget, eller externt, genom någon inhyrd 

samarbetspartner eller konsult. Formellt lärande associeras istället ofta med 

skolmiljöer och andra former av planerade utbildningar.   

Harris och DeSimone (1994) menar att fördelarna med ett mera formellt upplägg 

är att lärandemiljön kan anpassas efter deltagarna och att det dessutom finns mer 

utrymme för mer avancerade och heterogena undervisningstekniker. Då 

problematiska faktorer från det dagliga arbetet kan undkommas, kan större fokus 

läggas på det avsedda inlärningsmomentet och mer utrymme kan då ges för en 

stegvis lärandeuppbyggnad. Dessutom finns det i dessa sammanhang ofta större 
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möjlighet att involvera fler lärandeobjekt i processen och detta upplägg 

uppfattas ofta som mer pragmatiskt jämfört med det informella lärandet, som 

ofta sker mer i anslutning till det dagliga arbetet.  

Rönnqvist och Ellström (1992) ifrågasätter däremot antagandet om att så länge 

formella strategier för kompetensutveckling använts, kan det som förvärvats via 

kurser förhållandevis enkelt överföras till den aktuella arbetssituationen. 

Ellström (1992) uppmärksammar vidare de svårigheter som kan finnas i att 

överföra kunskap i formella utbildningssatsningar till det dagliga arbetet. Han 

poängterar därutöver att organisationer måste finna sätt att utveckla det formella 

utbildningsinnehållet. Detta kan till exempel göras genom att utgå mer utifrån 

utvecklingsbehov och praktiska problemsituationer inom det dagliga arbetet och 

bygga mer av lärandet på dialog och diskussion (Marking & Abrahamsson, 

1992). Även Felstead et, al (2005) konstaterar att det är svårare att överföra 

kunskap som lärts in under formella aktiviteter, till den praktiska situationen och 

att det därmed finns en inneboende risk i formella 

kompetensutvecklingssatsningar. Bara det faktum att någonting har studerats i 

en formell utbildningssituation behöver alltså inte betyda att det alltid kan 

appliceras på, eller ligga till grund för, fortsatt lärande i den verkliga 

arbetssituationen (Rönnqvist & Ellströms, 1992). De anställda bör ha 

möjligheten att vara med och påverka utbildningens innehåll och även en 

formell utbildning bör, i den grad det är möjligt, integreras och baseras på ett 

problem som existerar i den verkliga arbetssituationen. (Rönnqvist & Ellströms, 

1992).  

2.1.2 Informella aktiviteter 

Det informella lärandet kan ske på såväl ett medvetet som omedvetet plan. 

Avsiktligt planerade former av informellt lärande kan till exempel bestå av ett 

självstyrt lärande eller genom andra former av erfarenhetsbaserat lärande såsom 

deltagande ibland annat utvecklingsprojekt och nätverk (Werquin, 2007). 

Ellström (1996) betonar däremot att den största delen av informellt lärande sker 

för individen omedvetet och spontant som en ”sidoeffekt” av andra aktiviteter. 

Med detta resonemang belyser Ellström (1996) det faktum att vi även lär oss 

saker när vi inte avser att lära eller när vi inte ens är medvetna om att vi lär. 

Detta lärande kan däremot bli uppenbart för individen långt senare genom till 

exempel reflektion. Vid informellt lärande har huvudfokus flyttats från en 

formell satsning till vad som lärs vid samspel med arbetskamrater eller vid 

utförande av arbetsuppgifter, konferenser och seminarier (Rönnqvist 2001, s. 

16ff; Davidsson 1999, s. 23; Ellström m.fl. 1996, s. 13).  

Docherty (1996) menar att informellt lärande kan integreras i verksamheten av 

ledningen genom olika slags metoder. Att konstruera en arbetsutformning som 

inkluderar arbetsuppgifter och uppdrag som i sig är utvecklande och som leder 

till kontinuerligt lärande i arbetet är en metod som organisationer kan använda 

sig av och detta är antagligen en av de mest effektiva metoderna, då den inte 
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kräver några större insatser eller uppföljningar. Docherty (1996) argumenterar 

för att företag och organisationer borde lägga extra fokus på informella 

aktiviteter, då han anser att denna del bidrar till den största lärandeprocessen på 

arbetsplatsen. Författaren menar att kompetensutvecklingsarbete måste 

integreras i verksamheten och göras till en del av de dagliga processerna 

(Docherty, 1996). Risken är annars stor att kompetensutvecklingsarbetet 

förvandlas till en egen sfär, frikopplad från den övriga verksamheten och dess 

krav och att korrelationen däremellan då kan gå förlorad. 

Samspel mellan olika personer och utbyte i form av erfarenheter och kunskap i 

det dagliga arbetet är en sorts informell aktivitet som många organisationer 

försöker att främja. Med hjälp av erfarenhetsutbyte och observation av kollegor 

kan en organisation i högre grad än vid formella kompetensutvecklingsinsatser 

komma åt kunskap och kompetens som inte är så lätt att uttrycka i tal eller skrift. 

Det kan till exempel handla om kompetens som till stor del är situationsbaserad 

och som är väldigt svår att lära ut med hjälp av formella insatser. O´Brien (1995) 

poängterar att en verksamhet måste etablera ett högt förtroende och en trygghet 

inom organisationen för att detta kunskapsutbyte ska fungera optimalt. Risken är 

annars att medarbetare börjar se kunskap och kompetens som en 

konkurrensfördel och på så sätt drar sig för att dela med sig av denna, till 

kollegor och närmaste chefen. 

Lärande i informella sammanhang kan dock ha sina brister då det på 

arbetsplatsen kan existera vissa begränsningar, som förhindrar en optimal 

lärandeeffekt (Harris & DeSimone, 1994). Det informella lärande, som är 

kopplad till arbetsplatsen och det dagliga arbetet, saknar i mångt och mycket den 

kontrollerbara och neutrala miljö som skapas vid en organiserad och planerad 

kompetensutvecklingsaktivitet. Det kan till exempel handla om att det uppstår 

vardagliga distraktioner i arbetet, såsom att det dagliga arbetets krav blir alltför 

påträngande och att de organisationsrelaterade produktionskraven därför bidrar 

till att motverka lärandet. Informellt lärande, och lärande som är sammanknutet 

med det dagliga arbetet, innebär också att misstag kan bli mer kostsamma, då de 

är kopplade till verksamhetsnära produktion. Det finns också en risk i att 

kvalitén i den dagliga produktionen kan bli lägre under denna lärprocess och i 

extrema fall kan detta till och med innebära fara för andra individer på 

arbetsplatsen (Harris & DeSimone, 1994).  

2.1.3 Integrerade satsningar 

Ellström (1996) menar att det aldrig bör röra sig om ett “antingen eller”-

resonemang utan att både formellt och informellt lärande har sin roll i 

lärandeprocessen och att de fungerar i symbios med varandra. Att integrera 

planerade kompetensutvecklingsaktiviteter med mer informella former av 

kompetensutveckling är enligt Ellström (1996) något eftersträvansvärt för 

organisationer idag. Han menar att den vanligaste formen av lärande i de flesta 

fall är de informella formerna, till exempel när en individ diskuterar uppkomna 
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arbetsrelaterade problem med en kollega. Kring detta lärande måste det dock 

också finnas ett stödjande ramverk, med kompetens som har erhållits genom 

planerade aktiviteter och som bidrar till att medarbetarna kan lösa sina uppgifter 

inom arbetet på ett mer effektivt sätt. Ellström (1996) efterlyser här planerade 

kompetensutvecklingsaktiviteter som är mer kopplade till problem och 

situationer som uppstår i det dagliga arbetet och som den berörda individen kan 

relatera till genom sina praktiska arbetserfarenheter. Dessa aktiviteter måste 

också ske inom ett forum där det finns möjlighet till dialog mellan medarbetare, 

chef och eventuellt andra kunniga inom det aktuella området. Att medarbetaren 

får vara aktiv både i utformningen och i genomförandet av aktiviteten är här 

väldigt viktigt för ett framgångsrikt resultat. För att uppnå detta understryker 

Rönnqvist (2001) ledningens roll. Här handlar det mest om att utveckla 

strategier för kompetensutveckling som bygger på en integration mellan 

formella utbildningsinsatser och informellt lärande i det dagliga arbetet 

(Rönnqvist, 2001). Även Felstead et, al (2005) tar upp fördelarna som finns med 

integrativa aktiviteter, som de menar är mer anpassade efter de 

verksamhetsbehov som existerar inom organisationen. Dessa aktiviteter leder 

ofta till ett mer effektivt lärande, än strikt formella aktiviteter, menar författarna. 

 

2.2 Policy och strategisk planering 

Axelsson (1996) menar att en organisation måste ha mål och strategier för att 

kunna länka samman personalhanteringen med företagets övergripande 

ledningsprocesser. Han menar vidare att en organisations personalstrategi är det 

som koordinerar och samordnar samtliga kompetensutvecklingsaktiviteter och 

som bidrar med mening till verksamheten. 

2.2.1 Personalpolicy 

Det synsätt en organisation har relaterat till sin personal påverkar dess 

kompetensutvecklingsstrategi (Axelsson, 1996). Om en organisation har en syn 

som poängterar utveckling och tillit kommer denna organisation med största 

sannolikhet inneha en positiv inställning till kompetensutveckling och en vilja 

att hjälpa sina medarbetare att växa inom sina yrkesroller. Detsamma gäller även 

då scenariot är omvänt. En organisation som inte värderar personalutveckling 

och inte litar på att deras medarbetare har de resurser som krävs för att nå sin 

fulla potential, kommer troligtvis inte heller att åsidosätta några större resurser 

för kompetensutveckling (Pattersson, 2010). En personalpolicy eller en 

personalidé ingår vanligtvis i en organisations affärsidé och vision och den ska 

säga någonting om vilket förhållningssätt organisationen i fråga ska ha till sina 

mänskliga resurser, hur dessa resurser ska behandlas för att komma till sin fulla 

rätt. Axelsson (1996) menar att personaliden måste vara i samklang med resten 

av företagsstrukturen för att den ska få möjlighet att verka på bästa sätt. 

Personalidén måste därför i hög grad spegla organisationens affärsidé och det 
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som är syftet med verksamheten. Den pekar ut vilka kompetenser som bör 

värderas och belönas i relation till den övergripande affärsidén och även vilka 

värderingar samt vilken kultur som eftersträvas på arbetsplatsen. Personalidén 

säger någonting om vart företaget ska lägga sitt fokus och sin energi, relaterat 

till sin personalstyrka och understryker samtidigt det förhållande som råder 

mellan företaget och dess medarbetare. Axelsson (1996) ställer upp några 

allmänna kriterier för en effektiv och fungerande personalidé. Den bör enligt 

honom vara begriplig, styrande och realistisk men samtidigt innehålla en 

motiverande dimension och inneha en personlig prägel som ger den en viss 

identitet.  

2.2.2 Kompetenskartläggning 

Enligt Axelsson (1996) är kompetenskartläggning en förutsättning för 

kompetensutveckling då en organisation måste anpassa sina 

kompetensutvecklingsmetoder och tillvägagångssätt efter vilken sorts kunskap 

eller kompetens som ska läras in. Strategierna och metoderna kan till exempel 

varieras beroende på om det rör sig om en förändring av skickligheter, 

värderingar eller förståelse. Han menar vidare att en långsiktig 

kompetenskartläggning går ut på att matcha organisationens affärsidé och vision 

med dess innehav av resurser i form av personal och medarbetare. Det gäller helt 

enkelt att hitta rätt kompetens till rätt områden. En organisations marknad och 

dess kunder bestämmer vilken produkt eller tjänst organisationen i fråga 

kommer att utveckla och detta i sin tur bör bestämma vilken sorts kompetens 

som personalstyrkan innehar. Enligt Axelsson (1996) är en överensstämmelse 

mellan dessa tre led essentiell för företaget och inom denna kontext fungerar 

kompetenskartläggning som ett verktyg som organisationen kan använda sig av 

för att försäkra sig om att de behåller den “röda tråden” inom verksamheten och 

se till att deras innehavande kompetensregister speglar deras vision och uppgift 

på marknaden.  

Effektiva kartläggningar analyserar både uppgiftsaspekten samt individaspekten 

relaterat till kompetensutveckling. Dels måste det fastställas vad uppgiften i 

fråga kräver för nivå av kompetens och sedan, som en logisk följd av detta, 

kartläggs vilken nivå av kompetens som den existerande medarbetarskaran 

redan innehar (Axelsson, 1996). En variant av detta är en så kallad “SWOT-

analys” där ett företags interna styrkor och svagheter analyseras, samtidigt som 

dess externa kontext i form av möjligheter och hot tas i beaktande. Den externa 

kontexten är nödvändig att analysera för att kontrollera utvecklingen på 

marknaden och för att dirigera organisationens framtidsinriktning. Den strategi 

som här läggs upp påverkar hela företagets verksamhet, inklusive vilken 

kompetens som värderas och satsas på hos dess medarbetare. Den interna 

analysen handlar mer om att etablera en nulägesrapport där den nuvarande 

kompetensen inom organisationen kartläggs och fastställs. Dessa två aspekter 
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sammanförs sedan för att detektera vad organisationen behöver göra för att hålla 

sig a´jour med utvecklingen inom området (Axelsson, 1996).  

 

Vikten av kompetenskartläggning kan inte betonas nog ofta, men trots detta 

menar Harris och DeSimone (1994) att många organisationer och arbetsgivare 

förbiser denna vitala del av kompetensutvecklingsprocessen. Anledningarna kan 

vara många, men ofta är de ett resultat av kortsiktigt ekonomiskt tänkande. 

Arbetsgivare och ledning kan till exempel hävda att kompetenskartläggningar är 

för tidskrävande och kostsamma, att kartläggningsprocessen är onödig då det 

redan existerar dokument och riktlinjer för vad som behöver utvecklas inom 

verksamheten eller så kan det bero på att organisationer generellt är mer 

handlingsinriktade och inte lägger lika mycket tid och kraft på utforskande av de 

bakomliggande behoven i verksamheten. Kompetenskartläggningar, menar 

Harris och DeSimone (1994) brukar vanligtvis göras om en organisation märker 

att den lider av någon sorts verksamhetsrelaterad brist, till exempel om 

produktionen haltar efter eller om medarbetarnas prestation inte håller måttet. 

Det kan också ske vid stora verksamhetsförändringar, till exempel vid en 

skiftning i kundfokus eller vid intagandet av nya marknader. Axelsson (1996) 

menar att problematiken gällande tillvägagångssättet i kartläggning av 

kompetensbehov är en av de tuffaste utmaningarna för företag och 

organisationer. Han menar också att en kompetenskartläggning till stor del 

förutsätter att någon kan tillhandahålla svaret kring vad som är “rätt” kompetens 

och hur denna ska utnyttjas på bästa sätt, vilket inte alltid är fallet. På grund av 

denna mångbottnade problematik får organisationer ofta nöja sig med relativt 

grova uppskattningar kring en individs kompetens och utvecklingsbehov. 

Lundmark (1998) menar att organisationer ofta påbörjar en 

kompetenskartläggning för att kunna ha som grund i en framtida 

utbildningssatsning och menar också att planeringssamtal eller 

medarbetarsamtal här fungerar som en del i kartläggningsarbetet, då chef och 

medarbetare i detta samtal får möjlighet till att diskutera det nuvarande 

utvecklingsbehovet.  

2.2.3 Medarbetarsamtal 

Bra medarbetarsamtal förbättrar kommunikationen mellan verksamheten och 

individen. Väl underbyggda och kompetent genomförda medarbetarsamtal blir 

således ett nyckelverktyg i kompetensutvecklingsprocessen (Lindelöw, 2008). I 

syfte att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen bör samtalet koppla 

verksamhetsplanen, och de kompetensbehov den ställer, till den enskilda 

medarbetarens kompetensprofil samt vilka krav på utveckling som här fordras 

(Lindelöw, 2008). Medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtalet “bygger broar 

för samarbete” menar Valpola (2006). Han menar att medarbetarsamtalet som 

funktion bland annat finns till för att båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, 

ska få lägga fram sina behov och önskningar, för att sedan diskutera fram en 
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lösning som är fördelaktig för båda parter, och som samtidigt gynnar 

organisationen i stort. Hos många arbetsgivare är medarbetarsamtalet den 

främsta, och ofta också den enda, funktionen som existerar inom organisationen 

där medarbetarnas behov och kompetensutvecklingsmöjligheter kan tas upp och 

diskuteras. Enligt Valpola (2006) är det i ett medarbetarsamtal vanligt att 

ledningen först tar upp sin syn på organisationens kompetensbehov för att sedan 

kunna fokusera på medarbetaren och identifiera dess kompetens och 

utvecklingsmöjligheter. Ofta används kompetensprofiler där medarbetaren får 

bedöma sig själv och sin kompetens på olika sorts skalor.  I och med detta 

fungerar medarbetarsamtalet som en del av kompetenskartläggningen inom 

organisationen och fungerar också indirekt som ett forum där medarbetaren får 

göras delaktig och delvis påverka sin egen kompetensutvecklingsprocess. Just 

denna sista aspekt menar Valpola (2006) är något som är essentiellt då detta gör 

att medarbetare känner sig värdefulla och uppskattade i arbetet. Det existerar 

också många alternativa varianter av medarbetarsamtalet och dessa kan 

användas i olika organisationskontexter. En variant är att två medarbetare får 

fråga ut varandra om dess styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter och på 

så sätt göra “chefens jobb”. En annan involverar flera medarbetare och utgår 

från en gruppdiskussionsaspekt (Valpola, 2006). Kinlaw (1995) skriver att en 

organisation som inte lyckas införliva ett effektivt medarbetarsamtal och en 

medarbetaranda inom organisationen “slösar på kompetens”. En organisation 

måste göra kompetens synlig och här har medarbetarsamtalet en stor roll. 

Samma författare skriver också att organisationen måste se till så att 

medarbetarsamtalet uppfattas som en demokratisk funktion, och inte som ett 

styrmedel som finns till för att kontrollera medarbetarna. 

 

2.3 Delaktighet 

Granberg (2009) tar i sin bok upp det faktum att medarbetare måste få möjlighet 

till inflytande över sin lärprocess. Delaktighet i lärandet leder till att individer får 

en inre tillfredsställelse och ser denna tillfredsställelse som en belöning. För att 

behålla en nyfikenhet och ett engagemang i lärprocessen så menar han att 

deltagarna måste ha möjlighet att styra sitt deltagande. Guthrie & Schwoerer 

(1994) poängterar också aspekten med deltagande inom 

kompetensutvecklingsarbetet och pekar på forskning som visar att medarbetare 

generellt är mer belåtna med kompetenskartläggningar som tar med deras åsikt i 

beaktande och att de då blir mer engagerade i processen samt att motivation till 

att ingå i de framtida utvecklingssatsningarna skapas. En fördel med delaktighet 

i lärandet som Kock (2010) pekar på är det faktum att dessa lärandeaktiviteter 

ofta ligger närmare arbetet och de arbetskrav en individ möter i sin vardag. Han 

menar att formella aktiviteter som använder ett överföringsperspektiv ofta 

resulterar i kunskap och kompetens som ligger relativt långt ifrån den verkliga 

arbetssituationen. Förutom det faktum att organisationer måste lägga ned mycket 
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tid och kraft på kompetensutvecklingsarbete menar Kock (2010) att 

framgångsrika satsningar även är väldigt beroende av medarbetarnas delaktighet 

i detta arbete och utfallet påverkas i hög grad av hur pass mycket medarbetarna 

har fått möjlighet att vara med och påverka innehållet i satsningen. För att säkra 

att innehållet och designen är “rätt” menar Kock (2010) att personalen måste 

involveras på grund av att varje individ känner sig själv bäst och kan utvärdera 

sina styrkor och utvecklingsområden i förhållande till designen i arbetet. 

Dierdorff (2008) är inne på samma linje och menar att det är strategiskt 

välmotiverat för organisationer att involvera sina medarbetare i 

kompetensutvecklingsarbetet, speciellt i kompetenskartläggningsfasen av 

processen, då självutvärderingar från medarbetare är en väldigt smidig och 

resurssnål kompetenskartläggningsmetod. 

Ellström (1992) menar att delaktighet i form av autonomi och 

handlingsutrymme i förhållande till en uppgift ökar graden av lärandepotential. 

Två aspekter av delaktighet pekas här ut. Dels måste det ges utrymme för 

individen att vara med och påverka utformningen av uppgiften och dels så sker 

ett mer effektivt lärande om individen får möjlighet att välja metod eller 

tillvägagångssätt när denne sedan ska ta och lösa uppgiften i fråga.  Det är alltså 

essentiellt för en organisation att involvera, och göra sina medarbetare delaktiga, 

under hela lärandeprocessen, och inte endast under en del av processen. Sättet 

för organisationer att göra detta på är, enligt Ellström, att utveckla 

organisatoriska system som tillåter deltagande och experimenterande från 

individens håll. Seligman (1975) tar upp fenomenet “inlärd hjälplöshet”, som 

innebär att en individ ger upp sina försök till att påverka sin omgivning, och 

pekar på att det är ett scenario som kan realiseras om inte företagsledningen tar 

sitt ansvar och konstruerar system som tillåter de anställda att komma med 

förslag och idéer. Beidas, et al (2011) visade på att delaktighet i 

organisationsprocesser leder till att medarbetare innehar ett bättre initialt 

omdöme relaterat till kompetensutvecklingsinsatsen, samt att de blev mer 

mottagliga för information och uppnådde en högre nivå av lärande, jämfört med 

medarbetare som inte var delaktiga i dessa processer. 

Hällsten & Tengblad (2006) tar upp vikten av att inneha ett delaktigt 

medarbetarskap i sin organisation, där medarbetares relation till arbetsgivaren 

och närmaste chefen karaktäriseras av gemensam respekt och förtroende för 

varandras insatser. De menar att arbetsgivaren ofta ses som den ansvarige part 

som ska bidra med utveckling för sin personal, men enligt författarna har 

medarbetare ett lika stort ansvar, och dessutom är medarbetarna ofta i en bättre 

position att granska sig själva och vad de behöver utveckla för kompetens inom 

sin yrkesroll. När denna relation fungerar och ansvar gällande 

kompetensutveckling delegeras till medarbetarna så stimuleras och främjas 

organisationen. Dock får den så kallade “ansvarströskeln”, det vill säga den nivå 

av ansvar som en medarbetare känner sig klara av, aldrig överstigas.  För då 
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börjar medarbetaren känna sig obekväm med ansvaret och kompetensutveckling 

hindras då istället. Olika medarbetare har olika ansvarströsklar och det är upp till 

arbetsgivaren att ta reda på var varje enskild medarbetares gräns går (Hällsten & 

Tengblad (2006). 

2.4 Uppföljning 

Att utvärdera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser är en väsentlig del av 

processen som ofta glöms bort i organisationer idag. Utvärderingar kan ses som 

ett steg i att kontrollera att en viss nivå av kompetens har uppnåtts och att den 

genomförda insatsen har haft den effekt som var avsedd. De kan också ses som 

en del i det fortsatta fortbildningsarbetet då en organisation måste veta vad en 

individ har lärt sig för att kunna bygga vidare på detta, kanske genom utvidgat 

uppgiftsansvar eller genom fortsatta formella insatser. Vilka 

kompetensutvecklingsinsatser som utvärderas och hur denna utvärdering går till 

bottnar i varför utvärderingen har skapats, alltså syftet med att den har 

uppkommit (Lundmark, 1998). Det är väldigt viktigt med ett uttalat syfte då en 

utvärdering som inte resulterar i ny kunskap och en bättre grund för framtida 

beslut kan anses vara relativt meningslös. Utvärderingar bör anpassas efter syftet 

och det kan till exempel handla om att vidareutveckla en utbildningsinsats, att 

säkerställa att de individer som har genomgått en insats också har tagit till sig en 

viss nivå av kompetens eller så kan det handla mer om att kontrollera att 

lärinnehållet är på rätt nivå i förhållande till de medverkande deltagarna. Ett 

annat syfte med en utvärdering kan vara att kontrollera om den angivna 

kompetensutvecklingsinsatsen har varit ekonomiskt lönsam för organisationen. 

Utvärderingar bör också se olika ut beroende på om det är första gången en 

utbildningsinsats ges eller inte och en organisation bör satsa på att kontinuerligt 

utveckla sina utvärderingsmallar relaterat till en specifik insats (Lundmark, 

1996). 

Det finns flera olika sätt att utvärdera en kompetensutvecklingsinsats på. 

Dimensionen av subjektivitet samt hur pass tidskrävande de olika metoderna är 

påverkar i hög grad valet av utvärderingsverktyg. Harris och DeSimone (1994) 

menar att en organisation kan satsa på att utvärdera en insats genom intervju- 

eller enkätmetoder som främst tar medarbetarnas åsikter i beakt, eller så kan 

organisationen på olika sätt försöka mäta de effekter som har kommit utav 

kompetensutvecklingsinsatserna genom observationsanalyser, simuleringstest 

eller användandet av organisationsrapporter. Lundmark (1998) menar att 

intervjuer och observationer leder till mer detaljrik och relevant information och 

därför kan vara att föredra under vissa omständigheter. Dock bör metoden alltid 

anpassas efter syftet, och några allmänna, vedertagna riktlinjer för när 

kvalitativa samt kvantitativa metoder bör användas är svåra att ge. Aspekter som 

företag väger in i valet av utvärderingsmetod kan enligt Harris och DeSimone 
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(1994) vara hur tillförlitligt instrumentet är, i vilken utsträckning det mäter vad 

det är utsett för att mäta samt hur praktiskt tillämpbart det är.  

Lundmark (1996) menar att det dock inte finns ett behov av att grundligt 

utvärdera samtliga utbildningsinsatser. Däremot, menar författaren, är det alltid 

motiverat och viktigt att ha en enklare form av utvärdering kopplat till 

kompetensutvecklingsinsatser och det är också essentiellt att denna används på 

något sätt, om inte annat som ett underlag för diskussion i medarbetarsamtalet. 

Att genomförda utvärderingar följs upp och att de berörda individerna sedan 

återkopplas, är något också som betonas i litteraturen. Shortland (2010) visar i 

sin forskning att uppföljning och återkoppling, i detta fall från kollegor och 

arbetskamrater, ledde till att individer uppvisade en betydelsefull 

utvecklingskurva inom sina professioner. Detta berodde på att återkopplingen 

inom arbetsrollen gjorde att dessa individer kunde ta större kontroll över sin 

lärandeprocess och dirigera sin personliga utveckling i högre utsträckning än 

innan. 

2.5 Reflektion 

Docherty (1996) menar att en individ måste få en möjlighet att reflektera kring 

hur dennes arbete bidrar till att lösa en uppgift. Reflektion anses här essentiellt 

för att en lärandeprocess ska uppstå, och ju mer utrymme det finns för individen 

i det dagliga arbetet, desto bättre och mer effektivt är det för lärandeprocessen. 

Författaren menar alltså att det inte endast är “aktiv” tid som påverkar i vilken 

utsträckning en kompetensutvecklingsinsats blir lyckad eller ej, utan även den 

“passiva” tidsdimensionen, då en individ tänker tillbaka på vad han eller hon har 

lärt sig och vilka lärdomar de kan urskilja, är extremt viktig. En medarbetare 

behöver alltså inte vara direkt involverad i en kompetensutvecklingsaktivitet för 

att denne ska lära sig någonting, utan kompetensutveckling kan också handla om 

att erbjuda tid inom arbetets ramar så att medarbetarna får möjlighet att tänka 

tillbaka och reflektera. 

Ellström (1992) menar också att reflektion är ett nödvändigt moment för att en 

lärprocess ska kunna ta plats. En individ måste få ifrågasätta de ramar som han 

eller hon tar för givet i sin vardag och detta innebär en process där dennes 

implicita föreställningar görs explicita, och föremål för kritisk granskning. 

Aspekter inom en organisation som kan ifrågasättas genom reflektion kan till 

exempel vara verksamhetens mål eller värderingar, organisationens 

rutinbaserade procedurer samt vilken överensstämmelse som finns mellan 

företagets uppställda mål och dess handlingsplaner (Marking & Abrahamsson, 

1992).  Ollila (2000) betonar att tid för reflektion i arbetet är en förutsättning för 

att främja kreativt lärande och innovation inom sin verksamhet. Kock (2010) 

menar att det i många organisationer råder ett motsatsförhållande mellan 

kompetensutveckling och produktion. Krav på effektivitet gör att många företag 

inte anser sig ha tid till lärandeinsatser samt reflektion. Kock (2010) menar att 
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organisationer här borde tänka om och detta på grund av att 

kompetensutveckling har visat sig förbättra produktiviteten samt att effektivisera 

processer inom företag. Därför borde kompetensutvecklingsinsatser istället ses 

som en förutsättning för effektiva och produktiva organisationer och inte 

tvärtom. Rönnqvist och Ellström (1992) understryker på ett liknade vis vikten av 

att organisera verksamheten både för produktion och för lärande. Ett allt för 

starkt “produktionsfokus” kan på lång sikt leda till att verksamheten fastnar i 

rutiner, vilket på grund av brist på tid till reflektion kan skapa ett mönster där 

erfarenheter, men inte lärandet, utvecklas (Rönnqvist & Ellström, 1992). 

 

2.6 Avslutande kommentarer 

För att ett kompetensutvecklingsarbete ska fungera i en organisation och för att 

ge medarbetarna de förutsättningar som de behöver för att växa och utvecklas, 

krävs att samtliga organisationsprocesser koordineras så att de samverkar med 

varandra. Aspekter i form av delaktighet, uppföljning och reflektion kan inte 

existera på separata plan utan måste planeras och dirigeras så att de sedan leder 

till en ömsesidig effekt för organisationen i fråga. Förutsättningar i form av tid 

och pengar blir i detta sammanhang viktiga. Till exempel pekar Kock (2010) på 

tidigare forskning som visar på ett starkt samband mellan hur pass mycket tid 

organisationer spenderar på kompetensutvecklingsarbete och vilken effekt dessa 

satsningar resulterade i. Kvalitén i kompetensutvecklingsarbetet var alltså 

beroende av hur mycket tid som lades undan för planering, kartläggning och 

genomförande av insatser inom kompetensutvecklingsområdet. 

Även den ekonomiska aspekten har naturligtvis betydelse.  En organisations 

ekonomiska ställning påverkar väldigt många aspekter inom en verksamhet och 

en av dessa aspekter är hur mycket tid som kan läggas undan, samt hur mycket 

finansiella resurser som kan avläggas för just kompetensutveckling (Anttila, 

1999). Goldstein & Ford (2002) betonar även betydelsen av en väl genomförd 

ekonomisk planering relaterat till kompetensutvecklingsarbete och Johansson & 

Skoog (2007) spinner vidare på detta resonemang och pekar också på bristerna i 

vad de kallar den “traditionella ekonomistyrningen”, som de menar är alltför 

detalj- och kostnadsinriktat och som ofta innebär att en organisation stirrar sig 

blind på kostnadskalkyler istället för att fokusera på vad som på lång sikt bidrar 

till dess framgång. Detta kortsiktiga tänkande menar dem bidrar till en ineffektiv 

verksamhet och också till att ett gap skapas mellan ledning och medarbetare då 

organisationen blir alltför centralt styrd. Istället betonar de vikten av att ändra 

fokus i sin ekonomiska planering till att se personal och personalutveckling som 

investeringar istället för kostnader. Personalekonomiska kalkyler, intellektuellt 

kapital och hälsobokslut kan här vara styrmedel och tillvägagångssätt för att 

förändra relationen mellan kompetensutveckling och ekonomisk planering. 
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3 METOD 
Tillvägagångssätt och databehandling i en studie styrs av forskningsstrategin 

och de vetenskapliga grundantaganden som författarna utgår ifrån. I detta 

kapitel redogörs för dessa antaganden och själva genomförandet av studien. 

Valet av metod har styrts av studiens syfte och frågeställningar.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Forskning definieras enligt Bell (2006) som ett metodiskt sökande i syfte att 

utöka en individs kunskaper genom upptäckt av fakta och icke-triviala insikter. 

Kvale (2009) menar att en forskare alltid bör väga olika alternativ och 

tillvägagångssätt mot varandra, för att se vilken av dessa som kan besvara 

dennes forskningsfråga bäst. För att klassificera olika metoder och 

tillvägagångssätt används ofta termerna kvalitativ och kvantitativ (Bryman, 

2011). Denna studie ämnar belysa hur ledningen vid en avdelning inom 

Landstinget i Östergötland ser på, och arbetar med, frågor som rör 

medarbetarnas kompetensutveckling.  

Valet av problemområde togs till stor del fram i samspråk med kontaktpersoner 

vid den studerade verksamheten. Då studien inte uteslutande fokuserar på frågan 

“vad”, fann vi det lämpligt att lägga huvudfokus på innehåll och mening, snarare 

än rent kvantifierbara aspekter.  Fokus har i denna studien lagts vid att tolka och 

förstå deltagarnas uppfattningar. Fokus ligger alltså snarare på ord och 

förståelse, än insamling av kvantifierbar information. Intentionen var även att 

tolka fenomen och aspekter inom organisationen. För att ha möjlighet att 

utforska dessa, bestämde vi oss för att kartlägga de uppfattningar och tolkningar 

som fanns inom organisationen. För att möta studiens syfte fastställdes i denna 

fas även att intervjuer lämpar sig bäst som huvudsaklig metod för datainsamling. 

Individens subjektiva åsikter om ämnet är av intresse och stor vikt läggs därför 

på hur individen själv tolkar och uppfattar sin verklighet. I detta avseende har 

denna studies utförande således hämtat inspiration från vad Bryman (2011) 

benämner som en kvalitativ utgångspunkt. En kvalitativ forskningsstrategi 

skiljer sig från en kvantitativ både vad gäller förhållandet mellan teori och 

praktik samt epistemologisk respektive ontologisk inriktning (Bryman, 2011). 

Patel och Davidson (2011) menar att det finns fördelar med att initialt bekanta 

sig med det avsedda ämnesområdet via teori, för att därigenom få bredare 

förkunskaper inom det aktuella området. I konstruktionen av intervjuguiden (se 

Bilaga 2) har i stor utsträckning redan befintlig teori använts. Epistemologi är 

läran om kunskap och dess frågeställningar berör således vad som ses som 

kunskap inom ett ämnesområde (Bryman, 2011). Ontologi behandlar 

verklighetsbetraktning och inom vetenskapsteori delas den vanligtvis in i 

objektivism samt konstruktionism (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att 
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kvantitativa forskare ofta lutar åt en objektivistisk syn. Den sociala verkligheten 

uppfattas då som en yttre och objektiv verklighet som existerar helt oberoende 

av sociala aktörer. Kvalitativa forskare tenderar däremot att ha en 

konstruktivistisk syn på verkligheten, vilket innebär att aktörer istället skapar 

sociala företeelser via socialt samspel (Bryman, 2002). Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar blir det problematiskt att granska mycket av den insamlade 

datan som en direkt avbild av verkligheten. I studien kommer istället mycket av 

dessa data att analyseras och tolkas innan vidare användning för att på så vis 

göra det möjligt att vidare kartlägga fakta och förhållanden inom själva 

undersökningsområdet. 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde vår kontaktperson ut 

samtliga sju, på förhand informerade (se Bilaga 1) personer för intervju. Då 

huvudfokus lagts på ledningen, hade samtliga intervjupersoner ledande 

positioner inom den studerade verksamheten. Verksamhetens olika enhetschefer 

utgjorde studiens huvudsakliga målgrupp, dock var en av de intervjuade 

enhetscheferna därutöver även affärsområdeschef och en annan av 

intervjupersonerna hade rollen som HR-chef. Enhetschefernas arbete med 

kompetensutveckling är i huvudsak operativt knutet till respektive enhet, medan 

affärsområdeschefen har ett aningen mer strategiskt och enhetsöverskridande 

fokus. Målet med själva urvalet var att skapa förståelse för det studerade 

fenomenet. Samtidigt kan studiens teoridel ge läsaren grundläggande förståelse 

för- och kunskaper om fenomenet kompetensutveckling. I den mån att detta 

skulle kunna utgöra en grund för fortsatta studier kan studien även sägas 

innehålla, vad Patel & Davidson (2011) beskriver som en explorativ 

beståndsdel. Studien var knuten till en avdelning, och samtliga av avdelningens 

enhetschefer tillfrågades. Urvalet har hämtat inspiration från vad Goetz och 

LeCompte (Merriam, 1998) beskriver som ett kriterierelaterat urval. Kriteriet för 

att inkluderas i studien var i det här fallet enhetsansvar på den aktuella 

avdelningen. Samtliga av de tillfrågade enhetscheferna tackade ja och studien 

har således inget bortfall. Då begreppen enhet och avdelning kan sägas vara 

närbesläktade har vi i de fortsatta avsnitten valt att benämna den studerade 

avdelningen som centrat. 

3.3 Datainsamling  

För att erhålla en bild över vad den rådande forskningen hade att säga om 

problemområdet utforskades tidigare forskning och teori som kunde relateras till 

vårt syfte. Då en allmän bild gestaltats, strukturerades den teoretiska 

referensramen upp i fem olika områden; kompetensutvecklingssatsningar, policy 

och strategisk planering, delaktighet, uppföljning samt reflektion.  Ovanstående 

områden utgjorde grunden för denna studies intervjuguide, vilket slutligen 

resulterade i 23 huvudfrågor, med tillhörande följdfrågor.  
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För att erhålla data och empiri som skulle hjälpa oss angripa vår forskningsfråga 

valde vi att göra sju semi-strukturerade intervjuer. Graden av strukturering i en 

intervju påverkar hur pass stort svarsutrymme som intervjupersonen erhåller och 

i vilken grad olika intervjupersoner har möjlighet att tolka frågan på olika vis 

(Patel & Davidsson, 2008). Vår intention var att få fylliga beskrivningar om 

arbetsgång och organisationsprocesser, men som samtidigt förhöll sig till teman 

som speglade vårt syfte och frågeställningar. På grund av detta valde vi ett semi-

strukturerat förhållningssätt i intervjuförfarandet. Graden av standardisering styr 

hur mycket utrymme som lämnas åt forskaren omdöme att bestämma 

ordningsföljd samt frågeformulering (Patel & Davidsson, 2011). Vi valde att 

dels försöka ge samtliga intervjupersoner ungefär samma förutsättningar i 

relation till de frågor som ställdes, men samtidigt lämnade vi utrymme i denna 

process som forskaren då skulle kunna utnyttja för att navigera intervjun i den 

riktning som denna ansåg vara lämplig, med grund i den aktuella situationen och 

de rådande omständigheterna. 

Patel & Davidsson (2008) menar att begreppet ”kvalitativa intervjuer” har en 

väldigt vidsträckt innebörd kopplad till sig och att olika forskare kan utföra 

kvalitativa intervjuer på flera olika sätt. Det som är gemensamt för kvalitativa 

intervjuer är att de ger respondenten utrymme i sin svarsvidd så att de kan 

formulera sina egna svar samt att denna intervjuprocess har som syfte att få fram 

respondenternas synsätt och tolkningar, i förhållande till vissa frågeställningar. 

Detta gör att den kvalitativa intervjun kan sägas vara mer flexibel i sin 

utformning, jämfört med den kvantitativa intervjun, just på grund av att den 

lägger fokus på den framtagna empirin, och inte på hur denna empiri har tagits 

fram (Bryman, 2011). På grund av att vi var intresserade av att undersöka hur 

intervjupersonernas själva såg på frågor som rörde kompetensutveckling, och då 

vi dessutom efterfrågade fylliga beskrivningar av intervjupersonernas arbete 

med kompetensutvecklingsfrågor, valde vi en intervjumetod som inspirerats av 

det kvalitativa angreppssättet. Intervjuguiden strukturerades utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar och, i stor utsträckning, i enlighet med våra 

kategoriseringar inom den teoretiska referensramen. Dock inleddes intervjuerna 

med ett par bakgrundfrågor som hade två syften, dels att få lite 

bakgrundinformation om intervjupersonen och dennes arbetssituation, men 

frågorna konstruerades även för att på ett tidigt stadium vänja intervjupersonen 

vid situationen, och få denne att bli någorlunda ”varm i kläderna”. 

3.4 Genomförande 

Då syftet är ökad förståelse bör intervjufrågor till en början hållas förhållandevis 

öppna (Starrin & Renck, 1998). På grund av att vi till stor utsträckning var 

intresserade av att få spontana svar, följer våra huvudfrågor, i den mån det är 

möjligt, detta mönster. Av samma anledning tilläts inga av respondenterna att på 
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förhand ta del av intervjuguiden. Följdfrågor användes endast om 

intervjupersonen ej fullt besvarade huvudfrågans avsedda frågesyfte. I detta fall 

fanns alltså möjlighet att, med hjälp av de på förhand bestämda följdfrågorna, 

bryta ner och specificera frågan ytterligare (se Bilaga 2). Denna process kan 

sägas ha likheter med den metod som Patel & Davidsson (2011) benämner som 

”tratt-tekniken”. Då tid var en begränsande faktor valde vi att dela upp 

intervjuerna mellan oss. Vi diskuterade på förhand kring intervjuguiden för att, i 

så stor utsträckning som möjligt, kunna skapa ett gemensamt synsätt inför 

intervjuerna. När det gällde att bedöma svarsvidden och huruvida följdfrågor var 

nödvändiga och i så fall, vilka följdfrågor som skulle användas, valde vi att lita 

på respektive forskares omdöme.  

Kvale (1997) anser en pilotintervju kan bidra till de kommande intervjuernas 

kvalité. Studiens intervjumall testades genom två pilot-intervjuer vars främsta 

syfte var att testa begripligheten i frågorna samt att få en uppfattning om 

intervjuns tidsmässiga omfattning. Efter pilot-intervjuerna omformulerades ett 

par av frågorna, för att minska risken för missförstånd och feltolkningar. Vi lade 

också till ytterligare några “specificerande frågor” (Kvale & Brinkmann, 2009) 

då dialogen ibland tenderade att bli något för generell och övergripande. 

Kontakten med intervjupersonerna förmedlades av vår initiala kontaktperson, 

som i samband med ett möte informerade samtliga enhetschefer. Därefter sköttes 

kontakten med varje individuell chef via mail [Se bilaga 1]. Intervjuer bokades 

inom ramen för två veckor, då intervjupersonernas enhetsposter innebar att de 

hade ett ganska pressat arbetsschema och då de hade ganska specifika önskemål 

om dag och tid för intervjuerna. I en dialog med enhetscheferna bestämdes det 

att intervjuerna skulle ske på deras enskilda arbetskontor. Vi gav ett löfte om att 

uppta deras tid högst en timme, då detta hade preliminärprövats genom våra 

pilotintervjuer. Samtliga intervjuer bandades och genomsnittstiden för samtliga 

intervjuerna slutade på omkring 45 minuter. Intervjuerna transkriberades med 

hjälp av programmet Express Scribe, varpå den färdiga produkten tillsammans 

och ljudupptagningen delades med den forskare som inte närvarat vid själva 

intervjutillfället. 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och med stor noggrannhet då vi inte 

endast var intresserade av vad intervjupersonen svarade på en vis fråga, utan 

även till viss del, hur denne strukturerade och la upp sina svar. Vi bestämde oss 

alltså på förhand för att transkribera företeelser som till exempel ironi, pauser 

och tveksamhet. Under själva transkriberingen förde vi även en kontinuerlig 

inbördes dialog. Kvale & Brinkann (2010) menar att sättet på vilket en 

intervjuperson strukturerar och konstruerar sina svarsformuleringar även kan 

bidra mycket till intervjumaterialets dynamik, men att mycket av detta riskerar 
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att gå förlorat i transkriberingsprocessen. Vi tog detta resonemang i beaktning 

och försökte vara så utförliga som möjligt, för att på så sätt även kunna fånga 

”känslan” i intervjuförfarandet. När det gäller bearbetningen av data valde vi att 

båda gå igenom samtliga intervjuutdrag för att på så sätt göra våra egna 

tolkningar och analyser av texterna. Då studien i stor utsträckning kan sägas 

bottna i en kvalitativ ansats, innehar mycket av materialet inte någon “absolut 

sanning” utan kan påverkas av forskarens egen betraktelse (Bryman, 2011). I ett 

försök att öka dynamiken och stärka validiteten i studien, gick således båda 

igenom texterna och bearbetade dem självständigt, samt gjorde separata analyser 

och konstruerade egna kategoriseringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

analysen av materialet har inspiration hämtats av vad Bryman (2011) benämner 

som “meningskoncentrering”. Meningskoncentrering innebär att stora mängder 

textstycken reduceras till små meningsenheter som uttrycker essensen eller 

kärnan i innehållet, och dessutom det som är relevant i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar (Kvale, 2009).  

När detta var gjort kategoriserades meningsenheter inom relevanta områden i 

programmet Microsoft OneNote 2010. Denna indelning följde i stor utsträckning 

grupperingen som gjorts redan i den teoretiska referensramen. Efter att 

meningsenheterna var kategoriserade inom olika ramområden fick vi en 

överblick av vad de olika intervjupersonerna sagt i relation till varje område. 

Efter detta diskuterades det fortsatta upplägget och strukturen som skulle 

komma att ta form i resultatdelen. För att belysa vissa aspekter av resonemanget 

och öka tydligheten, används citat, löpande i texten. I syfte att minimera 

feltolkningar har samtliga citat presenterats ordagrant och vid eventuella 

nedskärningar har lämpligt tecken använts. När en citat har redigerats har detta 

gjorts i syfte att belysa innebörden och göra det mer tydligt för läsaren vad 

intervjupersonen menar och vad denne belyser för fenomen. Vid dessa 

nedskärningar av citat har förordade tecken använts, som följer (...). När ett 

tillägg till ett citat har gjorts har vi skrivit detta tillägg inom en parantes, som 

följer (tillägg).  I ett försök att tydliggöra vilken intervjuperson som uttalat sig 

benämns enhetscheferna som ”IP1-IP7”.  

3.6 Etiska aspekter 

Med individskyddskravet som utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden, ställs fyra övergripande krav på samhällsvetenskaplig forskning 

(Forskningsetiska principer, 2002). Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kortfattat 

innebär dessa att forskaren måste informera intervjupersonerna om studiens 

syfte, att intervjupersonerna själva får bestämma om de vill vara med eller inte, 

att personuppgifter ska behandlas varsamt och med skonsamhet samt att de 

uppgifter som framkommer om enskilda personer endast får användas för 

studiens syfte. Vi tog hänsyn samt informerade om dessa aspekter innan varje 
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intervju. Intervjupersonerna informerades också om att det var frivilligt att 

besvara samtliga intervjufrågor och att de när som helst under intervjun hade 

möjlighet att avbryta, om de så ville. Vi beskrev även inspelningsförfarandet och 

klargjorde kortfattat för intervjupersonerna hur intervjun skulle gå till. Då vi fått 

tillåtelse av Landstinget i Östergötland att använda deras namn i studien väljer vi 

inte att fullständigt anonymisera organisationen. Vi väljer däremot att ej 

redogöra för vilket specifikt centra inom organisation som studien utförts på. 

Citerade respondenter benämns inte heller med namn, utan har tilldelats ett 

slumpmässigt nummer, som ej baserades på den ordningsföljd som intervjuerna 

gjordes i. Detta i syfte att öka konfidentialiteten. 

3.7 Metoddiskussion 

Teorimaterialet utgjorde till en början grunden för vår inriktning när det gällde 

utformandet av intervjufrågorna. Efter att samtliga intervjuerna var genomförda, 

och då vi påbörjat bearbetning och analys av materialet, märkte vi att det 

framkom vissa andra aspekter, som förklaringar till fenomen, som vi ej initialt 

inneslutit i vår teoretiska referensram. Ett par av dessa aspekter visade upp 

väldigt tydliga tendenser i förhållande till dess påverkan på 

kompetensutvecklingsarbetet inom den studerade verksamheten. Detta 

resulterade i att dessa aspekter anammades och beskrevs ytterligare i vår 

resultatdel, vilket medförde att resultatdelen tog upp vissa fenomen och 

ämnesområden som inte från början inneslutits i den teoretiska referensram, och 

som det därmed fanns bristfällig förkunskap om i det initiala skedet. Detta 

innebar att vi var tvungna att återigen fördjupa oss i teori och litteratur för att på 

så sätt erhålla en mer grundlig förståelse för dessa områden, så att vi sedan 

kunde tolka, samt dra valida slutsatser i relation till dessa kunskapsfenomen. 

Detta är även förklaringen till att ett antal nya referenser introduceras i 

diskussionsavsnittet. Patel & Davidsson (2011) beskriver detta förfarande och 

menar att en av de största utmaningarna i en vetenskaplig process är just att 

relatera teori och empiri till varandra.  

De menar även att forskaren måste vara ytterst försiktig så att denne inte låter 

sina tidigare personliga erfarenheter och upplevelser styra i vilken riktning 

forskningsprocessen tar vägen.  

En vanlig kritik som riktas mot intervjuundersökningar är bristen på möjligheter 

till generalisering (Kvale, 1997). I denna studie är inte heller syftet att 

generalisera resultatet till andra verksamheter utan snarare att få en förståelse för 

det studerade fenomenet. Kvale (1997) menar att det alltid är problematiskt att 

välja ut hur många respondenter som ska ingå i urvalsgruppen. För få 

respondenter kan leda till att det inte går att generalisera samtidigt som för 

många kan leda till att de tolkningar som görs av materialet inte blir djupgående 

nog (Kvale, 1997). Vår urvalsgrupp bestod av sju chefer, vilket vi anser vara 

tillräckligt stort för att resultatet ska fånga situationen på det studerade centrat 
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och även kunna användas som underlag vid antaganden om andra chefer inom 

den studerade verksamheten.  En aspekt som kan problematiseras är graden av 

anonymitet i studien. Då centrat endast har sju enhetschefer och dessa i stor 

utsträckning har helt avskilda ansvarsområden, råder begränsade möjligheter att 

helt anonymisera de medverkande intervjupersonerna. Även om anonymisering 

har varit studiens intention skulle en insatt medarbetare eventuellt kunna härleda 

enskilda citat till ett visst ansvarsområde och på så vis även kunna gissa sig till 

vilken av enhetscheferna som står bakom citatet i fråga. Då dessa citat hade 

avgörande betydelse för studiens resultat och risken för att ovanstående scenario 

skall inträffas dessutom är minimal, gjordes emellertid bedömningen att inte 

utelämna omnämnda citat.  

Då studien har genomförts av två forskare, separat från varandra, kan det alltid 

diskuteras huruvida dessa intervjuer varierade från varandra, och huruvida dessa 

variationer berodde på individfaktorer eller omgivningsfaktorer. I jämförelse 

med de kriterier som är lämpliga för en mer kvantitativ intervju, ställdes få krav 

på struktur. Avsikten var däremot att frågorna ändå skulle beröra samma 

fördjupningsområden och samtliga intervjupersoner gavs, i den mån det var 

möjligt, en rättvis chans att uttrycka sina åsikter och förmedla sin kunskapsbas, 

inom dessa områden (DePoy & Gitlin, 1999). Ett kvalitetskriterie som Bryman 

(2011) anser kan vara relevant i kvalitativa forskningsmetoder är så kallad 

“intern validitet” som innebär att det bör finnas en överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och dess teoriförankring. I intervjuer kan detta ha en 

påverkan på det sätt att en forskare kanske väljer att följa upp en fråga eller ett 

område, som en annan forskare väljer att ignorera. Vi försökte att komma 

underfund med en del av denne problematik genom konstruerandet av specifika 

följdfrågor och strukturerade ramar för när dessa skulle användas. DePoy och 

Gitlin (1999) menar att fördelarna i många fall överväger nackdelarna med vad 

de benämner som forskartriangulering, användning av flera olika undersökare. 

Forskartriangulering avser att uppnå en högre trovärdighet och relevans i 

forskningen (DePoy & Gitlin, 1999). Avvägningen gjordes i det här fallet att 

fördelarna överväger nackdelarna. Dock finns det aldrig några garantier, och 

minst så i kvalitativt inspirerad forskning där en forskares synsätt och diverse 

tolkningar både har kapaciteten att förgylla samt fördärva en studies validitet 

(Bryman, 2011). 
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4. RESULTAT  
I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som genomförts med 

företagets enhetschefer. Inledningsvis ges en redogörelse för chefernas egen syn 

på ”medarbetarnas förutsättningar för kompetensutveckling”. Vidare 

presenteras sedan hur cheferna ser på företagets arbete med 

kompetensutveckling. Likheter och skillnader mellan deras egen syn och hur de 

faktiskt arbetar med kompetensutvecklingsfrågor i praktiken, kommer även att 

redogöras för. 

4.1 Kompetensutvecklingssatsningar 

Samtliga av de intervjuade enhetscheferna betonar vikten av 

kompetensutveckling och belyser begreppet som en essentiell och absolut 

nödvändig del i organisationens arbete. Enhetscheferna säger sig arbeta mycket 

med kompetensutveckling och menar att de lägger väldigt stor vikt vid denna 

aspekt. De menar att kompetensutveckling är en nödvändig del av en 

organisation som verkar i en föränderlig bransch och att nya arbetsuppgifter och 

förbättrade procedurer på ett naturligt sätt bidrar till utvecklande av 

verksamheten och dess medarbetare. Centrat fungerar även som en 

kunskapsverksamhet och intervjupersonerna menar att kompetensen som finns 

inom varje affärsområde är vad som gör dem konkurrenskraftiga på marknaden. 

Sålunda bör kompetensutveckling alltid stå högt upp på prioriteringslistan. Det 

är viktigt för centrats medarbetare att ha såväl generell som specifik kompetens 

som hela tiden hålls aktiv och vidareutvecklas. 

Det är viktiga frågor. Det är det vi jobbar med, vi jobbar med målkompetens och det 

är den vi erbjuder ute i organisationer. Vi måste hela tiden tänka fram och tänka nytt. 

Se till att vi har medarbetare som har rätt kompetens och som också hela tiden 

utvecklar sin kompetens och som också tar till sig, inte minst tar till sig ny kompetens. 

Det är jätte viktigt för oss. Det är det vi lever på. (IP 7) 

4.1.1 Intern- respektive externutbildning 

Samtliga enhetschefer tycks dela uppfattningen att den interna utbildning som 

ges till medarbetarna håller en förhållandevis hög kvalité och är uppskattad av 

medarbetarna. Samtidigt varierar synen på externrelaterad utbildning mellan 

enhetscheferna. Många anser att internutbildning alltid är att föredra då den löst 

”lärar-frågan” på ett bra sätt. Här kan de som är ansvariga för de olika systemen 

vara med och lära ut, men också medarbetare som har kommit på ett bra sätt 

eller en bra idé att göra något på, ges möjligheten att vara med och instruera sina 

kollegor.  Många av enhetscheferna understryker att man inom verksamheten är 

väldigt bra på att utbilda medarbetare internt och menar att internutbildning 

alltid bör prioriteras framför extern.  Några av enhetscheferna menar att externa 

alternativ bör övervägas först då inga interna alternativ finns. Ett skäl som anges 

för detta är att många externutbildningar är för generella och vissa av 
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enhetschefer upplever att det därför alltid är lite av en chansning att använda sig 

av externutbildning.  

”Det kan finnas en stor problematik med att överföra det medarbetarna lärt sig på 

utbildning, till det dagliga arbetet.”(IP 5) Även om dessa problem övervinns 

kvarstår eventuellt fortfarande en viss problematik, nämligen att om en 

medarbetare lärt sig något som inte går i linje med hur centrat redan arbetar, 

måste medarbetaren dessutom övertyga sina kollegor och sin chef om att det är 

någonting som bör appliceras inom verksamheten.  

 

Andra enhetschefer har en mer positivförhållning till externutbildning och ser 

inte heller någon konflikt mellan organiserad kompetensutveckling och det 

dagliga lärandet utan ser snarare att de kompletterar varandra i sina strukturer. 
”Lärande i det dagliga arbetet är det bästa, men ibland behöver man lite påfyllning 

utifrån”. (IP 6) 

Majoriteten av intervjupersonerna ställer sig positiva till universitetsutbildningar 

men belyser samtidigt att den typen av kompetensutveckling är inte är speciellt 

vanligt förekommande. De flesta satsningar som enhetscheferna benämner som 

”organiserad kompetensutveckling” är av icke-formell karaktär och det är enligt 

enhetscheferna inte speciellt vanligt att en medarbetare genomgår någon formell 

satsning, genom till exempel att ta en universitetskurs. “Universitetsutbildningar 

är inget jag är främmande för, men jag kan inte säga att det är något vi jobbar 

med.”(IP 7) 

Överlag tycks samtliga enhetschefer vara överens om att, så länge det finns ett 

behov som kan knytas till en medarbetares arbetsuppgifter så är organisationen 

frikostig med såväl intern- som externkompetensutveckling.  

 

4.1.2 Organiserad kompetensutveckling 

Verksamheten har i sina styrdokument klargjort att fem procent av en 

medarbetares arbetstid ska vigas åt kompetensutveckling, vilket enhetscheferna 

menar är klart mer fördelaktigt än på de flesta andra företag. De olika 

enhetscheferna har däremot olika syn på huruvida exempelvis nätverksträffar 

och seminarium bör räknas in i dessa fem procent. Det råder också tydliga 

skillnader mellan verksamhetens olika enheter när det kommer till huruvida fem 

procent av medarbetarnas tid används till kompetensutveckling eller ej. I en 

jämförelse mellan två av centrats enheter ser vi till exempel att en av enheterna 

lägger betydligt mindre tid per anställd, på kompetensutveckling, än den första. 

En enhetschef menar dock att vissa medarbetare har större förutsättningar till att 

lära i det dagliga arbetet än vad andra har, på grund av arbetets natur, och att de 

då inte i lika hög utsträckning är i behov av organiserade 

kompetensutvecklingsaktiviteter.  
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Många av intervjupersonerna lyfter emellertid upp en del undantag där 

kompetensutveckling kan leda till såväl olika typer av certifieringar som 

utbildningssatsningar inom formella ramar. Inom en av enheterna har 

medarbetarna till exempel fått möjlighet att certifieras inom olika personlighets 

och rekryteringstester. Påfyllnad är ett återkommande begrepp. 

Intervjupersonerna betonar hur viktigt det är att organiserad utbildning anordnas 

för att på så sätt följa trenderna och signalerna från branschen de verkar i. ”Vi 

jobbar i en sådan typ av verksamhet att det är tacksamt med utveckling. Det är viktigt 

att vi är kompetenta nog för att ge bra hjälp. Kunderna kan gå på stan och köpa en 

konsult annars”(IP 6) 

Förutom den kompetensutvecklingstid som ska uppta fem procent av en 

medarbetares arbetstid, ska även medarbetaren ägna ytterligare fem procent av 

sitt dagliga arbete åt så kallad utvecklingstid. Vad som är skillnaden här emellan 

är dock inte helt glasklart, inte ens för enhetscheferna. ”Det är så svårt att dra 

gränsen mellan utvecklingstid och kompetensutveckling också, för mig är det ganska 

lika”. (IP 4) 

4.1.3 Det dagliga lärandet 

En mycket tydlig tendens i intervjuerna med enhetscheferna är att många 

poängterar det dagliga lärandet och dess fördelar, gentemot organiserad 

kompetensutveckling. Cheferna anser att det dagliga arbetet är en mycket viktig 

bas för lärande och utveckling och att det ofta är en underskattad resurs i 

kompetensutvecklingsarbetet. ”Det handlar om lärande i det dagliga arbetet. Att 

lära i förhållande till andra och i förhållande till de uppgifter jag har. Egentligen är 

det den allra viktigaste delen tycker jag.”(IP 7) 

 Enhetschefernas uppfattning är att medarbetarna kan lära sig väldigt mycket av 

varandra, inom verksamheten. Flera av dem ifrågasätter dessutom det faktum att 

kompetensutveckling ofta likställs med organiserad utbildning. Många av 

intervjupersonerna tycker detta är fel och menar att kompetensutveckling är 

ständigt pågående inom verksamheten samt att medarbetarna inom de olika 

enheterna mer uppskattar ”de små sakerna i vardagen” samt när de får göra saker 

praktiskt och experimentera lite inom sin yrkesroll. Flera av enhetschefer menar 

dessutom att majoriteten av den efterfrågade kompetensutvecklingen inom deras 

enheter rör sig om mindre saker. Kunskap som redan finns i verksamheten. 

Många av enhetscheferna menar vidare att organiserade aktiviteter inte ger 

samma kompetens som lärande i det dagliga arbetet. Verkliga och bestående 

verksamhetsförändringar kommer som ett resultat av kontinuerlig utveckling i 

det dagliga arbetet.  

Många gånger blir man inspirerad för dagen, men det är sällan man får en jättebra 

effekt av att skicka iväg människor. Jag upplever ibland att det inte blir någon 

skillnad. Man kommer hem och gör på samma sätt som förut. Jag skulle faktiskt vilja 
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säga såhär; det som jag tycker ger mest effekt är de här små grejerna i vardagen. (IP 

1) 

Cheferna menar att det finns enormt mycket potential att lära av varandra inom 

verksamheten, som inte än har utnyttjats. ”Ekonomer i Norrköping kan säkert lära 

ekonomerna i Motala något, och tvärt om.” (IP 1) 

De menar att när arbetet krånglar eller när problem uppstår i vardagen är det 

extra viktigt att kunna ta hjälp av varandra, då det alltid finns någon person som 

har mer kunskap inom ämnet.  Enhetscheferna har bland annat förslag om 

reflektionsgrupper och workshops där medarbetarna kan prata om sitt 

vardagsarbete och hur det skulle kunna förbättras. Gruppsamarbete är något som 

enhetscheferna vill främja och flera av enheterna har medarbetare som sitter i 

team och som där också har en potentiell kunskapskälla. De menar dock att som 

läget är idag, så är det inte som det borde vara och att medarbetarna skulle kunna 

utnyttja varandra i högre utsträckning än vad som sker just nu. Många av 

enhetscheferna är överens om att när det kommer till lärande i det dagliga 

arbetet finns en stor potential som verksamheten skulle kunna bli bättre på att 

utnyttja och ta tillvara på. 

Det jag tycker att vi skulle kunna jobba mycket mer omkring är att faktiskt använda 

oss av det (det dagliga lärandet) mycket mer. Man kan göra mycket av det, man kan ha 

reflektionsgrupper och lärgrupper internt och där är vi inte riktigt tycker jag. Vi 

pratar om det och har det med i vår verksamhetsplan, men vi har verkligen mycket 

kvar att jobba med på det området. (IP 7) 

 Arbetsrotation är inget uttalat som används inom centrat men som en enhetschef 

påpekar; 

 Hela vår verksamhet bygger egentligen på arbetsrotation. Man ska kunna ta olika 

uppdrag…men sen ser det lite olika ut. För vissa medarbetare har väldigt skiftande 

uppdrag, medan andra är väldigt fasta. Därför blir det väldigt viktigt att kunna 

hospitera hos varandra. Att man kan ta vara på varandras kunskap på något sätt. Vi 

har ingen inbyggd arbetsrotation mer än att verksamheten kräver det. (IP 7)  

Samtliga enhetschefer är överens om att det dagliga lärandet är en grund för 

verksamhetsutveckling och framgång. Just på grund av detta betonas det dagliga 

lärandet väldigt mycket i verksamhetsplaner och stadgor, men avståndet mellan 

vad som skrivs och betonas i dokumenten och vad som faktiskt efterlevs i 

praktiken, tycks vara stort. Flera av enhetscheferna menar att det är under 

utveckling, och att det förbättras hela tiden, men att de ännu har en lång väg att 

vandra för att komma dit de vill. Nya system för dagligt lärande måste byggas 

upp och struktureras och viktigast av alla, medarbetarna måste övertygas och 

”hoppa på det gående tåget”. För att detta ska ske, så menar en enhetschef att det 

måste öppnas en diskussion om dagligt lärande ute på golvet och cheferna måste 

börja prata med medarbetarna om det, och inte bara föra diskussionen chefer 

sinsemellan. 



26 

 

 Ett öppet organisationsklimat måste skapas där informationsdelande och att 

hjälpa av andra kollegor blir till en naturlig del av arbetet. Dock, menar en 

enhetschef, är detta lättare sagt än gjort, då individer kan vara rädda eller helt 

enkelt för bekväma för att dela med sig av sin kunskap. ”Men det är tyvärr inte så 

lätt…det är inte alltid att viljan att dela med sig finns” (IP 6) 

4.2 Policy och strategisk planering 

Enhetscheferna har förhållandevis fria händer i sin vardag när det gäller att 

tillgodose kompetensutvecklingsbehov för medarbetarna och organisationen 

verkar sakna mycket av de byråkratiska omvägar som annars kan ligga som ett 

hinder och sakta ned kompetensutvecklingsarbetet. Varje enhet har dock en 

ekonomisk mall att hålla sig inom, men så länge denna inte överstigs kan 

kompetensutvecklingsarbetet fortgå relativt ostört.  

4.2.1 Personalpolicy 

Enhetscheferna framhåller att en personalpolicy i allra högsta grad har inverkan 

på hur ett kompetensutvecklingsarbete bedrivs och att en del av syftet med en 

personalpolicy är att berätta för medarbetarna vad som förväntas av dem. 

Några enhetschefer menar att personalpolicyn inverkar positivt på aspekter 

såsom arbetsmiljö, rehabiliteringsmöjligheter, fysiskt och psykiskt välmående 

samt att medarbetarna känner att de har en välbalanserad arbetsbörda. Även 

relationen till sin närmaste chef betonas. ”Att de liksom kan tala om, om de inte 

tycker någonting är bra, att vi har högt i tak. Att man liksom får tala om att chefen är 

knäpp så.” (IP 4) 

Något som samtliga intervjupersonerna betonar i personalpolicyn är betydelsen 

av ”medarbetarskapet”. De lägger vikt vid att framhäva medarbetarnas ansvar i 

processen och att det finns en ömsesidighet i chef- och medarbetarrelationen och 

att båda parter är vitala för ett framgångsrikt kompetensutvecklingsarbete. 

Medarbetarna ska kunna prata med sina chefer och ha den frihet och befogenhet 

som krävs för att påverka sin arbetssituation samt ha möjlighet att ta ett aktivt 

ansvar och driva sitt eget kompetensutvecklingsarbete framåt. Men i dessa 

möjligheter ligger också ett ansvar. Enhetscheferna menar att det är ett förlegat 

och begravt sätt när chefen får ta ansvar för hela processen och ta beslut åt sina 

medarbetare och att medarbetare nuförtiden måste vilja ta ett ansvar, vara 

motiverade och engagerade till att vidareutvecklas.  

Det är också viktigt att vi är tydliga med att vi är en kunskapsorganisation. Att det 

finns en förväntan på medarbetarna att lära och att ta till sig nya kunskaper. Man kan 

inte bara slå sig till ro och tänka att jag har det jag har. Man måste jobba aktivt själv. 

Det är en dubbelsidighet i det här att; å ena sidan har vi som chefer ett stort ansvar, 

men det har medarbetarna också. Det går inte att bara slå sig till ro. (IP 7)  

En av enhetscheferna tycker inte att de har kommit riktigt till denna punkt än. 

Denne menar att personalpolicyn, som den är idag, mest lägger fokus på 

ledarskapet och inte betonar medarbetarnas roll tillräckligt. Personalpolicyn, 
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menar enhetschefen, går stick i stäv med deras egna ambitioner och måste därför 

ändras till en mer rättvisande beskrivning. En annan enhetschef tycker att själva 

policyn och dess innehåll är bra, men tycker inte att den har haft den inverkan på 

medarbetarna och deras kompetensutveckling, som den optimalt sett borde ha 

haft. ”Om allting vore optimalt, så ja, då borde det påverka arbetet med 

kompetensutveckling men (...) det finns en tröghet i den äldre generationen.”(IP 1) 

Denne menar att de tankar om ett aktivt medarbetarskap som beskrivs i policyn 

inte än har förankrats hos medarbetarna och även om det ser vackert ut på 

pappret så syns inte mycket av dessa uppradade ord, ute i verksamheten. Det 

råder även lite osäkerhet hos enhetscheferna vad personalpolicyn faktiskt 

innehåller, samt vad den beskriver för aspekter i verksamheten. Någon 

enhetschef poängterar att det inte är lätt att hålla ordning på alla policys, då de 

inom verksamheten ”har policys för i princip allting”. Ett par andra enhetschefer 

uppger att de inte är så inlästa på personalpolicyn. ”Jag har ingen aning alltså jag 

vet inte, det är så komplicerade ord egentligen. Alltså man kan väl bara säga som så 

att jag tycker att medarbetarna har det bra.” (IP 3) 

4.2.2 Kompetenskartläggning 

Enhetscheferna säger sig arbeta med kartläggning av kompetens inom centrat för 

att på så sätt stämma av nuläget och analysera vad som behöver förbättras och 

utvecklas. Det påpekas också, från en av enhetscheferna, att ett stort 

kartläggningsarbete har påbörjats i syfte att kartlägga de stora pensionsavgångar 

som kommer att träda i kraft under 2014. Inom detta arbete så kartläggs vilken 

kompetens som kommer att behövas och det kommer också att beslutas på vilket 

sätt den efterfrågade kompetensen borde erhållas, genom nyrekryteringar eller 

genom att utveckla befintlig personal. Nästan samtliga enhetschefer säger sig 

utgå från medarbetarsamtalet i sitt kartläggningsarbete och detta forum 

framställs som en essentiell och absolut nödvändig del i denna process. Vid 

medarbetarsamtalet eller ”utvecklingssamtalet” som det här kallas förs en 

diskussion utifrån de kundbehov som har finns. Cheferna menar att dessa behov 

sedan styr vilken kompetens som måste utvecklas hos medarbetarna. Exakt hur 

denna matchning sker är dock oklart. En av enhetscheferna menar att denne 

främst väljer ut medarbetare utifrån lämplighet, kompetens, möjlighet, tid och 

vilja, medan en annan snarare tar i beaktning vem som har störst behov av 

kompetensutveckling, utifrån sitt uppdrag, samt vad 

kompetensutvecklingsinsatsen kostar. En tredje säger sig främst titta på vilka 

som har förutsättningar för att ta på sig nya arbetsuppgifter. Å ena sidan säger 

majoriteten av enhetscheferna att de är nöjda med hur verksamheten organiserar 

sitt nuvarande kompetensutvecklings- och kartläggningsarbete. Å andra sidan 

kan ingen av enhetscheferna peka på någon enhetlig och systematisk procedur 

som de använder sig av vid beslutet av vilka medarbetare som ska få möjlighet 

att ta del av en kompetensutvecklingsinsats. Valet av vilka 

kompetensutvecklingsinsatser som ska införas och satsas på ska enligt policy 

ska styras av kundbehoven men trots detta verkar också denna aspekt i emellanåt 
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vara lite ad hoc.  ”Jag kan inte säga att jag alltid djupanalyserar allting(...)det är mer 

en känsla av att det här är rätt grej (utbildning) att gå på”. (IP 1) 

När kartläggningsprocessen av centrats medarbetare sedan beskrivs mer utförligt 

av enhetscheferna så verkar den i många fall snarare karaktäriseras av en brist på 

kartläggning, då många av kompetensutvecklingsinsatserna läggs ut som en 

allmän erbjudan och sedan sker urvalet av medarbetare helt enkelt utifrån deras 

eget intresse. Nästan samtliga betonar att de utgår från medarbetarnas intresse 

och önskemål, vilket är ett sätt att säkerställa att medarbetaren som åker iväg på 

en kompetensutvecklingsinsats är motiverad och engagerad och därför kommer 

att ta till sig innehållet. Dock resulterar detta förhållningssätt, tillsammans med 

det faktum att organisationen har stora resurser i kompetensutvecklingsfrågor, 

att en kompetenskartläggningsprocess ofta blir överflödig. Enhetscheferna 

påpekar att verksamheten har väldigt stora resurser inom 

kompetensutvecklingsområdet och att det därför sällan behöver prioriteras i 

insatser. ”Det finns nästan inga begränsningar(...)om det är någon som kommer med 

ett förslag om att man vill åka upp på något man känner är viktigt så får man nästan 

alltid åka”. (IP 6) 

Vissa problem med kompetenskartläggningsprocessen påpekas också av ett par 

enhetschefer. De menar att de försöker arbeta med kartläggning av medarbetarna 

men att de inte har kommit dit de vill än och att det fortfarande är mycket som 

måste förbättras i detta arbete. En menar att det finns en kundutvärdering som 

ibland brukar användas i kartläggningsprocessen, men att denna är för 

övergripande och generell så att den inte kan anses relevant i 

kompetenskartläggningssyfte. Ett ytterligare problem som tas upp är det faktum 

att vissa medarbetare inte uppskattar kartläggningsprocessen särskilt mycket 

utan anser att detta arbete mer handlar om en kontrollerande funktion, istället för 

att vara i syfte att utveckla dem. Att verksamheten saknar tydliga 

kompetensutvecklingssystem upplevs dock inte som ett problem bland 

enhetscheferna och få har ens reflekterat över om och hur det skulle kunna göras 

annorlunda. Det betonas att den nuvarande processen fungerar bra och att 

medarbetarna verkar vara nöjda med hur det går till samt att de själva som 

chefer kan hantera situationen som den är, utan några ytterligare stödprocesser 

och hjälpande strukturer. ”Vi har inget system för att välja ut medarbetare för 

kompetensutvecklingsinsats$ men ofta är det personalen själv som, ofta är det 

individuellt men ibland ser vi att det är flera i gruppen som behöver samma. Det är 

inte mer än att man kan hålla reda på det dagligdags.” (IP 5).  

4.2.3 Medarbetarsamtal 

 Inom den studerade verksamheten utgör medarbetarsamtal en central del av den 

formella basen för kontinuerliga kompetensutvecklingsdiskussioner mellan 

enhetschef och medarbetare. Varje enhetschef håller ett enskilt samtal med 

medarbetarna om året. Vid samtalen använder centrat sig av en standardmall, 

men samtliga enhetschefer inom den studerade verksamheten väljer att anpassa 
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mallen för den egna enheten. Detta leder till att olika enheter har marginellt 

olika fokus men det övergripande syftet är alltid att ge enhetschefen en bättre 

inblick i sina medarbetares arbetssituation. Samtalet ska mynna ut i en 

individuell utvecklingsplan och tanken med samtalen är således alltid att 

medarbetarens kompetensutveckling bör vara i fokus. Utifrån behov och 

önskemål diskuteras vilka områden som borde utvecklas. Flera av 

enhetscheferna lyfter fram samtalen som det enskilt viktigaste verktyget 

verksamheten har för att diskutera enskilda kompetensutvecklingssatsningar. 

Många enhetschefer lyfter även fram exempel på när de, i samförstånd, planerat 

att en viss individ ska läsa avstämda kurser. Medan andra enhetschefer säger att 

deras medarbetarsamtal sällan rör sig om rena kompetensutvecklingssatsningar 

utan istället ofta kan handla om något så enkelt som att komma överens om att 

ändra ett beteende. Många enhetschefer menar att eftersom verksamhetens 

medarbetare tjänstgör i en högst föränderlig verklighet, är det inte alltid helt 

optimalt att försöka lägga upp en heltäckande plan för hela årets 

kompetensutveckling. Vid exempelvis nya uppdrag kan nya behov uppstå och 

då ska medarbetaren alltid känna att det är aktuellt att diskutera eventuell 

kompetensutveckling med sin enhetschef.  

Utöver medarbetarsamtal hålls uppdragsbundna avstämningsträffar med 

medarbetaren och det finns möjlighet för gruppdiskussioner på arbetsplatsträffar. 

På verksamhetens ledningsgruppmöten kan mer strategiska och 

enhetsöverskridande kompetenssatsningar diskuteras. Det råder inga tvivel om 

att enhetscheferna värderar medarbetarsamtalet högt som verktyg och tycker att 

det bör prioriteras därefter. Deras syn på medarbetarsamtalet är i stort sätt odelat 

positiv och verksamheten tycks även ge dem utrymme att arbeta i enlighet med 

sin övertygelse kring samtalen. På vissa enheter har man tidigare haft fler än ett 

medarbetarsamtal om året, men då det enligt dem finns goda komplement till 

samtalet, bland annat i form av den kontinuerliga dialogen, tycks det även här 

råda konsensus bland intervjupersonerna att ett samtal om året är lagom.  

4.3 Delaktighet 

Delaktighet i kompetensutvecklingsfrågor är någonting som enhetscheferna 

säger sig brinna för och som det verkligen satsas på i verksamheten. Samtliga 

intervjupersoner betonar att delaktighet är en förutsättning för en fungerande 

organisation och att denna aspekt är extremt viktig, speciellt när det gäller 

kompetensutvecklingsområdet. ”Man kan inte framgångsrikt kompetensutveckla 

någon som inte vill. Delaktighet är jätteviktigt.” (IP 6) 

Att skicka en omotiverad medarbetare på kurs eller utbildning är lika med att 

slänga pengar i sjön och ett enormt slöseri med resurser, menar cheferna. En av 

enhetscheferna betonar att en organisation får många fördelar med ett delaktigt 

medarbetarskap, bland annat att medarbetarna själva då kan bidra i större 

utsträckning till sin kompetensutveckling då det faktiskt är dem som arbetar i 
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verksamheten och har ”koll på marknaden” och vad som behöver utvecklas och 

inte. På detta sätt omfördelas ansvaret mellan chef och medarbetare och det, 

menar enhetschefen, vinner båda parter på. Samtliga enhetschefer hävdar att 

centrats medarbetare är mycket delaktiga och har en stor möjlighet att påverka 

verksamheten och sin egen kompetensutveckling. Återigen tas 

medarbetarsamtalet upp som det främsta forumet där medarbetare kan diskutera 

och influera sin arbetssituation och utveckling. Andra forum eller situationer där 

medarbetarna har möjlighet att påverka sin kompetensutveckling är 

arbetsplatsträffar, gruppdiskussioner, medarbetarenkäten, eller vid nya uppdrag 

då medarbetaren får möjlighet att komma med synpunkter och förslag rörande 

matchningen mellan uppdragets art och sin egen kompetens. Intervjupersonerna 

konstaterar dock att organiserade forum visserligen är bra att ha då de kan leda 

till en mer produktiv dialog mellan chef och medarbetare, men det mest 

effektiva sättet att främja denna dialog, och att bidra till ett delaktigt klimat, 

menar dem sker under mer informella omständigheter. Den kontinuerliga 

dialogen mellan chef och medarbetare samt att ”hålla högt i tak” betonas här.  

Vi har inga andra organiserade forum, men min dörr står öppen och jag försöker gå 

runt och prata med alla(...)mycket individuellt är löpande, jag tror inte det behöver 

organiseras på det sättet men ibland kan det vara bra att de blir lite mer formellt. Det 

blir lite annorlunda och mer förberett. (IP 6) 

En chef menar att emellanåt matchas förslag från medarbetarna med nya 

uppkomna kundbehov och på så sätt bidrar delaktigheten hos medarbetarna till 

en växande och alltmer produktiv organisation. Emellanåt kan detta dock vara 

problematiskt då medarbetarnas önskningar inte alltid går i linje med 

organisationens. Då det blir ”konflikt i önskningar”, som en enhetschef väljer att 

kalla det, så måste chefen sätta ned foten och ta ett beslut och det går då inte 

alltid att låta medarbetarna vara fullt delaktiga.  

Det påpekas också att medarbetarna har ganska goda möjligheter att själva lägga 

upp sin arbetsdag och att de är fria att välja när de ska börja på morgonen. 

Medarbetare har ”flextid” och kan vara ledig en dag för att arbeta en annan, och 

detta upplägg bestämmer dem ofta i samförstånd med kund. Det är dock en sorts 

”frihet under ansvar” då det vid månadsavslutet ska ha uppnåtts ett visst antal 

arbetstimmar, samt att medarbetaren måste leverera mot en viss kvalitet till sin 

kund och en av enhetscheferna tror att denna delaktighet och stora frihet som 

medarbetarna har i sitt arbete kan vara extremt jobbig för vissa, då alla inte har 

den disciplin som krävs för att hantera situationen. Trots de många lovorden och 

prisandet av delaktigheten inom centrat menar dock många av enhetscheferna att 

engagemanget och synpunkterna från medarbetarna uteblir.  De menar att det 

finns väldigt bra möjligheter att vara delaktig, men att dessa inte alltid utnyttjas 

eller tas i bruk.  

Nej, det är det ju inte, det kan jag inte påstå att det är så vanligt (att de kommer med 

förslag rörande sitt kompetensutvecklingsarbete.)Utan ofta så kommer det upp vid 
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något tillfälle när vi har pratat om det i ett utvecklingssamtal och så börjar jag leta 

reda på då, vad som finns för kurser, eller vad vi kan använda oss av, som är bra. Det 

är i det läget vi pratar om det. Annars är det nog tyvärr inte så mycket. (IP 4) 

Enhetscheferna poängterar också att det inte är deras roll att ”agera farsa” och 

motivera medarbetarna till att vara aktiva rörande sin kompetensutveckling, utan 

att detta i mångt och mycket ligger på medarbetarnas bord. ”Det måste hela tiden 

finnas en ömsesidighet, jag tycker det är jätteviktigt. Chefen är viktig, men 

medarbetaransvaret och medarbetarskapet är precis lika viktigt. Medarbetarna måste 

visa ett engagemang och veta vad de behöver och inte behöver”(IP 7). 

Enhetscheferna menar att de goda delaktighetsmöjligheter som finns inom 

centrat kommer tillsammans med krav på vilja och aktiva insatser också från 

medarbetarnas sida. Chefen ses här mer som en ”möjliggörare”, men det är 

sedan upp till var och en av medarbetarna att ta sitt ansvar och göra slag i dessa 

möjligheter. 

4.4 Uppföljning 

Enhetscheferna är väldigt överens att om att utvärdering och uppföljning är 

något som varje organisation borde prioritera och satsa på i sin verksamhet. Det 

finns flera anledningar till detta, menar dem. Det kan bland annat handla om att 

styra medarbetarnas kompetensprofiler genom att kontrollera att de har tagit till 

sig den kompetens som var avsedd. Kompetensutvecklingsinsatser tar även en 

del resurser i anspråk och då vill organisationen gärna kunna se att det var en 

klok, och väl genomförd, investering. Uppföljningsmomentet anses också 

essentiellt för att kunna säkerställa att en utbildning eller insats ligger på rätt 

nivå, i förhållande till dess medverkande. Dock, när det väl kommer till hur 

centrat arbetar med uppföljning så menar nästan alla chefer att det brister i 

kvalitet och utförande. Det upplevs att detta är ett område där centrat inte riktigt 

har hängt med i utvecklingen och där stora förbättringsåtgärder skulle kunna 

göras. Det verkar också skilja sig ganska markant från enhet till enhet, hur pass 

mycket resurser som tas i bruk för uppföljningsaspekten. En enhetschef menar 

att de inte alls arbetar med systematiska utvärderingar i ”skriftform” och en 

annan säger att dennes enhet inte överhuvudtaget arbetar med några slags 

systematiska utvärderingar, kopplade till specifika 

kompetensutvecklingsinsatser, utan om medarbetarna har något på hjärtat så får 

de själva ta ansvar för att göra slag i det.   

Idag utvärderas verksamheten främst genom kunderna, där de får bedöma med 

vilken kvalitet de berörda medarbetarna har genomfört sitt arbete, alltså hur de 

upplever slutprodukten. Detta är dock inte på något sätt kopplat till en specifik 

kompetensutvecklingsaktivitet. Ibland kan medarbetarna få komma med 

synpunkter och omdömen om vad de tyckte om en viss 

kompetensutvecklingsinsats, i vissa fall genom en enkät, men ofta då genom att 

de muntligt får berätta för chefen eller för en kollega vad de tyckte om insatsen; 
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”Jag brukar såklart fråga om det gav någonting, är det något du vill förmedla till 

övriga, men mer än så gör vi inte.” (IP 5) 

Nackdelen med detta sätt att utvärdera är enligt enhetscheferna att det är alltför 

subjektivt, det en medarbetare tycker är bra kan en annan tycka är mindre bra. 

Ett par chefer påpekar att det finns sätt att göra utvärderingar mer objektiva och 

rättvisa. En chef menar att det kan ske en förändring i arbetssätt och att denne 

kan se effekter av insatser på så sätt, medan en annan menar att denne tittar mer 

på hur mycket tid en medarbetare lägger ned på ett arbetsmoment, före och efter 

en insats, för att på så sätt säkerställa att insatsen har gjort nytta. Många av 

cheferna tycker dock att det verkar vara svårt att få fram objektiva effekter av en 

kompetensutvecklingsinsats och även om möjligheten fanns så är de ingenting 

som cheferna tror skulle praktisera inom sin verksamhet. 

 ”Nej, jag tror att man kan se också, om man bara kan hitta ett bra verktyg för att följa 

upp det på det viset, så tror jag absolut så. Fast kanske inte hos mig just, jag vet inte, 

jag hoppas ju på det, att det ska bli någon förändring så men...” (IP 4) 

Det verkar finnas stora skillnader mellan utvärderingsmöjligheter mellan internt 

förlagda utbildningar samt externt förlagda. De interna utbildningarna anses av 

enhetscheferna lättare att utvärdera än de externa och det är också på denna front 

mest uppföljningar har gjorts. Externa utbildningar anses vara svårare att komma 

åt, på grund av att de också är svårare att påverka. En enhetschef påpekar att det 

saknas fasta mallar till att kunna utvärdera externa utbildningar och att detta 

anses problematiskt. De interna utbildningarna kan följas upp och förbättras i sitt 

innehåll, men när det gäller de externa utbildningarna så verkar dessa under 

andras ansvar och det finns ingen befogenhet att ändra varken innehåll som 

upplägg. Det enhetscheferna kan göra är helt enkelt att inte skicka fler 

medarbetare till en utbildning som verkar inneha kvalitetsbrister. 

Individuella uppföljningar i form av till exempel punktinsatser, om det nu skulle 

uppmärksammas att en medarbetare inte har tagit till sig innehållet i en insats 

eller kunnat applicera detta till sitt vardagsarbete, är inget som praktiseras på 

regelbunden basis i verksamheten. Endast en av enhetscheferna verkar ha satt 

detta i system för att på så sätt följa upp medarbetare som behöver lite extra 

hjälp med antingen kunskapsaspekten eller applicerandeaspekten. De flesta 

enhetschefer verkar istället ha tilltro i att deras medarbetare har det omdömet 

som krävs för att avgöra om de är i behov av extra insatser eller inte. I stort, 

anser enhetscheferna att uppföljning är viktigt och att det borde läggas mer 

fokus på det denna aspekt än vad det görs idag. ”Vi borde kunna ha ett sätt att 

utvärdera effekter, men det har vi inte”. (IP 5) 

Varför uppföljning inte sker mer ofta är enligt enhetscheferna oklart. En 

enhetschef har upplevt motstånd från sina medarbetare, när det kommer till att 

utvärdera kompetensutvecklingssatsningar och huruvida medarbetaren har tagit 

till sig innehållet. 
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De som tycker att det är otäckt tror att jag ska klanka ner på…men jag ser åt andra 

hållet. Det är bara för att stötta och kunna få medarbetarna ännu bättre. Jag kan på 

sätt och vis förstå att; jaha han ska kontrollera. Det är det ju på ett sätt, men 

egentligen handlar det om jag vill hjälpa till att utveckla mig. Då uppskattar man det 

bara. Det är lite kluvet. (IP 1) 

 Det betonas att det finns en rädsla från medarbetarnas sida att utvärdera på 

individnivå, då de ofta kan känna sig utlämnade och blottade samt 

misstänksamma för att resultatet kommer att användas emot dem, istället för att 

bidra till deras utveckling. 

Andra orsaker till bristerna i uppföljning är enligt en chef att det inte existerar 

några sätt, eller fasta ramar, för att mäta kunskapsnivån, före och efter en insats. 

Att vissa utbildningsområden är lättare att utvärdera än andra, då vissa 

kunskapsområden kan vara mer abstrakta och svävande, är också något som 

uppmärksammas. I slutändan bottnar problematiken i det alltför stora gapet 

mellan teori och praktik, vad som sägs och vad som görs, menar en chef. Denne 

menar att det länge har pratats om förbättringar gällande utvärderingsalternativ, 

men att inget ännu har skett. Detta upplevs som problematiskt. ”Visst vet vi varför 

någon ska åka på en, varför någon ska lära sig någonting. Det vet vi ju. Men att det 

verkligen blev som det skulle, är vi inte så bra på.” (IP 5) 

 Ytterligare en enhetschef menar att bristande uppföljningsmöjligheter i mångt 

och mycket hindrar ett effektivt grupparbete och att det dagliga lärandet 

utvecklas till sin fulla potential. Denne menar att de måste bli bättre på att 

utvärdera hur de arbetar med rutiner och arbetssätt och så vidare, för att 

enhetligheten ska stärkas och för att alla ska kunna hjälpa till att utveckla 

varandra, i sina yrkesroller. Slutligen medger de flesta chefer att uppföljning och 

utvärdering inte är organisationens starkaste kort och en aspekt som har 

utrymme för förbättring. Trots den stora tilltron till sina medarbetare och deras 

omdöme så tror också cheferna att de har mycket att vinna på att satsa mer på 

uppföljning som ett organisationsverktyg. ”Visst bedömer medarbetarna själva, 

men jag tycker det finns rum för förbättring från vår sida.” (IP 6) 

4.5 Reflektion 

Enhetscheferna är medvetna om vad reflektion har för roll i 

utvecklingsprocessen och de flesta säger sig uppmuntra aktivt till att lägga av tid 

till reflektion. ”Reflektion är viktigt och vi uppmanar alla att sätta av tid för det”. (IP 

6) 

Centrat arbetar dock inte aktivt för att sätta av tid för reflektion och 

medarbetarna har, förutom denna allmänna uppmaning, inget större stöd till att 

skapa utrymme i sitt arbete för reflektion. ”Vi försöker lyfta frågan, men arbetar 

inte aktivt för att ge det plats. Vi försöker se till att när vi planerar vårt arbete så ska 

det finnas utrymme för kompetensutveckling eller, inte just reflektion i sig. Det är vi 

nog ganska dåliga på skulle jag vilja säga.” (IP 5) 
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Flera av cheferna uppmärksammar att de inte är särskilt aktiva inom detta 

område och att det skulle kunna förbättras väsentligt. Tid för reflektion ses av 

många som en problematisk aspekt då det inte är ett absolut fenomen, utan 

någonting mer abstrakt som inte direkt går att ta på. Organiserat 

kompetensutvecklingsarbete är i detta avseende lättare att hantera då det ofta är 

något konkret och något som går att planera in i kalendern. 

”En sak är att åka iväg på en kurs och sitta och lyssna, men den svåra biten är att 

utveckla sig själv hela tiden. Ta sig tid att omvärldsbevaka eller att sätta sig ner och 

faktiskt lyssna vad kollegan gör och lära sig lite också. Då är det ofta tid som är 

boven. Vi har ju fullt med vardag”(IP 5) 

 Många av cheferna betonar att det ges möjligheter till reflektion i arbetet, men 

att det är upp till medarbetarna att ta tag i den möjligheten, och praktisera den i 

sitt arbete. Enhetscheferna ger dock inga konkreta exempel på vilka möjligheter 

som ges i detta avseende, utan de menar att arbetet i deras enheter är strukturerat 

så att en medarbetare ska kunna sätta sig ned och ha tid över till att fundera över 

sitt arbete och sin arbetssituation. Dock tror de inte att denna möjlighet utnyttjas 

särskilt ofta. Anledningen till detta, tror en av enhetscheferna, är att 

vardagsarbetet aldrig stannar utan att det alltid finns uppdrag och ärenden som 

står på tur. Denne menar att medarbetarna ser det som att vardagsjobbet har 

första prioritet och måste klaras av först, och när det väl är avklarat kan de tänka 

på sin eget lärande och sin utveckling. Detta menar enhetschefen är 

problematiskt därför att kompetensutveckling fortsätter att skjutas upp, till en tid 

som kanske aldrig kommer. ”Tid för kompetensutveckling, tid för att utveckla sitt 

egna jobb, processutveckling, kan alltid göras imorgon.“ (IP 1) 

En enhetschef tar upp det motsägelseförhållande som innebär att företag och 

organisationer ofta inte anser sig ha tid till kompetensutveckling och lärande på 

grund av sina höga krav på produktion och effektivitet, och han menar att det 

här måste ske en perspektivförändring från organisationernas sida, så att de 

istället börjar se kompetensutveckling som en förutsättning för effektivitet, 

produktivitet och långsiktig utveckling. ”Då är det som gäller. Det blir det viktiga, 

att göra jobbet. Så känns det nog för många; Jag måste få mitt jobb gjort, sen kan jag 

delta i kompetensutveckling. Vi måste vända på det; jag måste delta i 

kompetensutveckling för att få ett ännu bättre jobb gjort.”(IP 1) 

4.6 Tid, ekonomisk ställning samt motivation 

Precis som avhandlats i den teoretiska referensramen anser vi att alla de 

ovanstående faktorerna och aspekterna utgör betydelsefulla delar i ett 

kompetensutvecklingsarbete inom en organisation. Det finns däremot ytterligare 

faktorer som i sin tur utgör förutsättningar för att ovanstående faktorer 

överhuvudtaget ska kunna äga rum. Enhetscheferna har under intervjuernas 

gång, återkommit, betonat och poängterat några av dessa byggstenar lite extra. I 

följande avsnitt redogörs för dessa faktorer. 
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4.6.1 Tid 

Verksamheten har ett förhållandevis ambitiöst mål rörande 

kompetensutveckling, nämligen att fem procent av arbetstid ska avläggas till 

kompetensutveckling och ytterligare fem procent för organisationsutveckling. 

Dock uppfylls ej detta mål för tillfället och det anses problematiskt av många av 

enhetscheferna. Enhetscheferna försöker också lägga utbildningar rätt i tiden och 

göra en god årsplanering för att minska risken för kollision mellan diverse 

insatser. Detta är inte minst viktigt för att medarbetaren ska känna sig bekväm 

när denne väl är involverad i en kompetensutvecklingsinsats, då denna inte ska 

behöva fundera över annat vardagsbestyr som har med dennes ordinarie 

arbetsroll att göra; ”för man kan ju inte sitta på en kurs och vara stressad, så det är 

ju väldigt viktigt att det ligger i rätt tid.”(IP 4)  

En annan aspekt av tidsdimensionen är relaterat till det dagliga lärandet, att det 

ska finnas tid, inte bara till reflektion, utan också för att observera och hjälpa 

kollegor samt till att pröva nya utvecklande arbetsuppgifter. Denna problematik 

försöker cheferna hantera genom att planera in tid i arbetet som kan användas 

för lärande och utveckling. 

Det finns inplanerat. Sen vet jag inte riktigt hur man har fått det att fungera för det är 

ju lite det att ”jag har inte riktigt tid”, alltså att man då planerar in att besöka en 

kollega. Även ut i organisationen(...) ibland är det väl så att planerar man inte in det 

så försvinner det nog i dagens bruk. (IP 2) 

En lösning på denna problematik ligger enligt en av cheferna i 

medarbetarsamtalet och uppföljningen, då chefen kan följa upp vad 

medarbetaren har och inte har gjort. Här betonas även  medarbetarens ansvar i 

att se till att detta blir gjort.  

4.6.2 Ekonomisk ställning och planering 

När det gäller ekonomiaspekten tycks det finnas en samstämmighet kring att 

denna aspekt inte på något sätt är ett hindrande faktor, utan att verksamheten har 

alla de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ett framgångsrikt 

kompetensutvecklingsarbete ska kunna ta form. Varje enhetschef har ett 

budgetansvar och avsätter ungefärligen 5000 kr per medarbetare och år, men de 

flesta enhetschefer hävdar att de spenderar mycket mindre pengar på 

kompetensutveckling, än vad som har avsatts. ”(...)det avsätts både tid och pengar, 

om man tänker kompetensutvecklingstid, och sedan avsätts det en budget för varje 

medarbetare. Så därför, dem två posterna är inget hinder(...)”(IP 2)  

Någon påpekar att det enda ekonomiska hindret de måste se upp för är 

Konkurrensverkets tak gällande spenderande, men förutom det är det fritt fram. 

Endast en av enhetscheferna betonar att denne fått prioritera 

kompetensutvecklingsinsatser som ett resultat av en begränsad ekonomi. 

Cheferna verkar också inneha en utvecklingsinriktad inställning till 

verksamhetens personella resurser och dess utveckling. De flesta av cheferna 
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verkar ha gått ifrån vad som brukar benämnas ”den traditionella 

ekonomistyrningen” (Johansson & Skoog, 2007)  då de inte enbart stirrar sig 

blind på kostnader utan istället betraktar kompetensutvecklingsinsatser som 

investeringar. Till exempel menar en av cheferna menar att denne är beredd att 

offra kortsiktiga, ekonomiska intäkter, för att säkerställa långsiktig tillväxt. Att 

det finns avsatta, ekonomiska resurser som inte används inom verksamheten ses 

dock som problematiskt. Flera av enhetscheferna har en önskan om att applicera 

en större andel av dessa finansiella resurser, men de menar att problemet i detta 

fall ligger hos medarbetarna, att det inte går att kompetensutveckla någon som 

inte vill eller har ambitionen att utvecklas. ”Vi har avsatt mer pengar än vad vi gör 

av med, så där finns egentligen inget hinder. Jag tycker snarare att hindret är att det 

många gånger är för få som vill något.”(IP 1) 

4.6.3 Motivation 

Majoriteten av enhetscheferna pekar i intervjuerna ut den låga motivationen hos 

medarbetarna som det största hindret i kompetensutvecklingsarbetet och de 

menar att det inte finns någon längtan efter utbildning och utveckling bland 

personalen. De menar att de har stora möjligheter att påverka sin 

kompetensutveckling, men att de helt enkelt inte är brydda. Detta tas också upp 

som den största anledningen till varför den uppsatta mängden tid och pengar ej 

spenderas inom centrat. ”Jag avsätter pengar varje år för utbildning och jag har 

nästan alla pengar kvar vid årets slut.”(IP 4) 

Samtliga chefer menar att de försöker uppmuntra och motivera sina medarbetare 

så gott de kan, med hjälp av de resurser som finns tillgängliga. En chef har 

uppmanat till att åka ut i organisationen för att få ett helhetstänk till 

verksamhetsprocessen, något som denne tror kan stärka motivationen hos 

medarbetarna. En annan chef har försökt påbörjat en utbildning för samtliga av 

sina medarbetare, men den blev tvungen att avslutas i förtid på grund av 

bristande intresse. Enhetscheferna menar att de gör allt de kan för att uppmana 

och pusha medarbetarintresset inom sina enheter, just på grund av att de anser 

att kompetensutveckling är någonting positivt som kommer att gynna 

organisationen ur ett långsiktigt perspektiv. Centrat har ett väldigt bra klimat för 

kompetensutveckling, och det existerar ett brinnande intresse för 

kompetensutveckling hos ledningen, menar en av enhetscheferna. Ansvaret 

ligger i mångt och mycket på medarbetarna, och detta är i allra högsta grad 

problematiskt då det inte går att lära någon som inte vill lära. ”Så det ligger ju 

absolut på dem också, jag kan ju inte skicka någon som inte vill, för det är ingen ide 

att sätta någon på en utbildning när de inte vill.”(IP 4) 

Varför är motivationen hos medarbetarna då så pass låg? 

Tre av enhetscheferna menar att den låga viljan till att delta i 

kompetensutvecklingssatsningar i många fall kan kopplas till centrats seniora 

medarbetarna. En enhet med högre medelålder skulle enligt detta resonemang 

vara mindre benägen att lägga tid på kompetensutveckling. De menar att den 
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äldre generationen har svårare att anpassa sig till förändringar i verksamheten, 

speciellt de som är teknik-relaterade samt att de lite äldre medarbetarna ofta har 

funnits i verksamheten under en lång tid och att deras utveckling har hamnat i ett 

statiskt läge. En chef uppmärksammar att flera av de äldre medarbetarna har 

partners som redan har gått i pension och att de därför ofta prioriterar 

annorlunda, samt värderar andra aspekter i livet, jämfört med andra medarbetare. 

”Nee, dem vill göra andra saker. De trappar hellre ned i tid. Går ned istället(...)då är 

man inte intresserad av att kompetensutveckla sig, tyvärr.”(IP 4)  

Andra chefer menar att det kan ha att göra med att arbetsbördan är för tung och 

att medarbetarna känner att det inte har den ork som krävs för att 

kompetensutveckla sig, vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifter de har. Det blir 

då att dessa uppgifter upptar all den tid och ork medarbetarna har, och att de 

därmed inte känner någon större motivation till att utvecklas vidare. ”Jag önskar 

själv att det fanns ett större driv kring kompetensutveckling. Många tycker att man får 

det i vardagen, det är nya verktyg och nytt och nytt och nytt. Ibland är det nästan så 

att man vill vara ifred istället.”(IP 1) 

Slutligen, menar en av enhetscheferna att det bristande intresset kan vara en 

ledarskapsfråga och att detta skulle kunna förklara de stora skillnaderna som 

existerar mellan de olika enheterna inom verksamheten. 

Man ska vara klar över att de här delarna hör också väldigt mycket ihop med 

ledarskapet. Är man som chef lite mer försiktig och lite, kanske inte nappar på så 

mycket, det har funnits en sådan tendens på en enhet. Man måste liksom gå i brechen 

på något vis.(IP 7) 

4.7 Sammanfattning av resultat 

De flesta enhetschefer uttrycker ett intresse för kompetensutvecklingsfrågor och 

kompetensutvecklingssatsningar. De betonar att kompetensutveckling är 

verksamhetens verktyg och ”vapen” i kampen om marknadsandelar och att de 

därför måste lägga oerhört mycket vikt vid denna aspekt. Detta intresse 

avspeglar också centrats kompetensutvecklingssatsningar. Det genomförs 

kontinuerligt insatser som är kopplade till medarbetarnas lärande och 

organisationen visar också att de prioriterar detta område genom att bistå med 

resurser till i stort sett alla medarbetare som är villiga och motiverade till att 

utvecklas.  

Det dagliga lärandet upplevs dock som problematiskt. Det finns en medvetenhet 

om hur pass viktigt det dagliga lärandet är samt en vilja till att utvecklas inom 

detta område. De rätta metoderna och verktygen verkar dock saknas och detta 

upplevs som frustrerande av vissa av enhetscheferna. 

Enhetscheferna lägger oerhört mycket tyngd på medarbetarskap och delaktighet, 

speciellt när de tar upp personalpolicyn och dess inverkan på arbetet inom 

centrat.Även när det gäller beslutsprocessen kring kompetensutvecklingsinsatser 

verkar denna filosofi betonas lite extra och det anses vara fördelaktigt, både för 
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chef och medarbetare, om personalen tar sitt ansvar och bidrar till sin egen 

kompetensutveckling. I arbetet kring kompetensutveckling verkar denna filosofi 

ha implementerats praktiskt på vissa enheter, där enhetschefen lagt över mycket 

av ansvaret på medarbetaren och där chefen fungerar mer som en facilitator, i 

sammanhanget. Inom  vissa enheter, verkar det dock existera ett svalt intresse 

från medarbetarnas sida att vara delaktiga i beslut och processer som rör 

kompetensutvecklingssatsningar.  

Kartläggning av kompetens ses av enhetscheferna som nödvändigt för att se 

vilka behov som behöver utvecklas inom verksamhet. Det främsta verktyget för 

denna process menar de är medarbetarsamtalet, som nästan alla chefer 

framhåller som en utmärkt möjlighet att kartlägga utvecklingsbehov hos 

medarbetarna. Trots detta verkar kartläggningsarbetet inte vara såpass utvecklat 

som det borde vara och det verkar bland annat saknas effektiva och systematiska 

metoder för detta ändamål. De metoder och verktyg som emellanåt används i 

kartläggningssyfte skulle kunna förankras bättre i verksamheten, då de nu ofta 

tycks vara resultatet av enskilda enhetschefers initiativ. Ett problem som finns 

med kompetenskartläggningar och som betonas av enhetscheferna är att 

medarbetarna ibland kan känna sig ”jagade” av förfarandet. Verksamheten 

främjar i hög utsträckning medarbetare som är intresserade och motiverade till 

att kompetensutvecklas och låter dessa få del av de insatser som är aktuella. 

Enhetscheferna menar att det, på grund av detta, inte existerar något större 

behov av kompetenskartläggning då organisationen har stora resurser relaterat 

till kompetensutveckling, men inte lika många medarbetare som önskas 

utvecklas och är intresserade av dessa kompetensutvecklingsinsatser.  

Reflektion anses av enhetscheferna var viktigt och vara en del av det dagliga 

lärandets process. Det sker dock inget strategiskt arbete kring detta område utan 

medarbetarna ses som kapabla att själva ta ansvar för denna process.  

Uppföljning anses också vara viktigt och ses av enhetscheferna som ett sätt att 

kontrollera att medarbetare har fått ut det som var syftet med en utbildning och 

även att se huruvida en utbildning ligger på rätt nivå, i förhållande till dess 

deltagare. De menar även att en centrat måste utföra utvärderingar på insatser 

för att kunna rättfärdiga dem som investeringar, ur den personalekonomiska 

aspekten. Det finns dock inget system för utvärderingar inom verksamheten och 

därför sker de för tillfället ganska ad hoc. De utvärderingar som sker är ofta 

alltför subjektiva och centrat kan anses lägga för mycket tyngd- samt sätta för 

mycket tillit till att medarbetaren själv tar initiativet till förfarandet. Dessa 

förfaranden följs inte heller ofta upp av organisationen. Det arbetas inte heller 

med punktinsatser utan centrat verkar ha tillit till att medarbetarna har omdömet 

att bedöma huruvida de är i behov av ytterligare stöd och hjälp. Slutligen så är 

detta ett område som samtliga chefer anser att de kan förbättra. Enhetscheferna 

tycker att uppföljning är ett problematiskt arbetsområde men samtidigt ser de det 

långsiktiga värdet i att förbättra uppföljningsstrukturen inom verksamheten.  
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5 DISKUSSION  
I detta avsnitt redogörs våra reflektioner och tankar kring det som har 

sammanställts i resultatdelen. Vi gör också ett försök till problematiserande av 

vissa områden och aspekter. Vi har ingen intention att vara heltäckande, utan 

har som syfte att dra i vissa trådar för att se om resonemanget möjligtvis går att 

utforska vidare. 

5.1 Kompetensutvecklingssatsningar 

5.1.1 Det dagliga lärandet – vägen mot en integrerad lärstrategi? 

Resultaten från den genomförda intervjustudien tyder på att ledningen vid det 

studerade centrat har ett stort intresse för- och god medvetenhet om 

kompetensutveckling och dess betydelse. Det avsätts också mycket resurser på 

att genomföra olika typer av satsningar för de anställda, då det rör sig om en 

kunskapsverksamhet som måste bygga på och vidareutveckla kompetens, för att 

kunna överleva på marknaden. Denna tendens märks också tydligt inom 

verksamheten då det finns gott om exempel på icke-formella 

kompetensutvecklingsaktiviteter som har genomförts den senaste tiden. Det 

verkar, inom centrat, finnas en föreställning om att mer formella 

kompetensutvecklingssatsningar går att kombinera med mer informella 

aktiviteter och att båda dessa två har något att bidra med i själva lärprocessen. 

Det betonas att formell utbildning behövs för att få perspektiv på saker och ting 

inom verksamheten, men att det sedan är inom den dagliga verksamheten där 

den verkliga lärprocessen tar stånd. När det gäller enhetschefernas syn på 

kompetenssatsningar så betonas särskilt betydelsen av internt baserade icke-

formella och informella satsningar. Betydelsen av informella satsningar betonas 

också i litteratur på området (Ekholm, et al 2003, Docherty, 1996). Docherty 

(1996) anser att det informella lärandet har potential att bidra till den största 

lärandeprocessen på arbetsplatsen. En av grundstenarna till fruktbart informellt 

lärande är just att få medarbetare att kommunicera, och dra lärdom av varandra 

(Docherty, 1996). Enhetscheferna på centrat tycks även vara tämligen överens 

om att det finns en bred kompetensbas inom verksamheten och de lyfter fram det 

faktum att medarbetarna inom varje enhet har mycket att lära av varandra. 

Problemet tycks, i det här fallet, snarare vara att sprida redan befintlig kunskap 

inom organisationen och att denna kunskapsspridning idag inte fungerar på ett 

optimalt sätt inom verksamheten. Inom vissa enheter verkar det till och med 

finnas en viss ovilja till att dela med sig av kunskap och lärdomar, till sina 

kollegor. En enhetschef poängterar att försök och satsningar gällande 

grupplärande har gjorts inom verksamheten, men att de på grund av den 

allmänna oviljan inte alltid har resulterat i framgång. O´Brien (1995) hävdar att 

kunskapsspridning mellan medarbetare är en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar en organisations långsiktiga framgång och denna faktor, menar han, är 

minst lika viktig som kunskapssnivån hos medarbetarna. Författaren menar 
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vidare att det är upp till ledningen att skapa ett organisatoriskt klimat som 

främjar kunskapsspridning. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa bra 

strukturella förutsättningar för informationsutbyte samt att etablera en hög nivå 

av förtroende inom organisationen, så att medarbetare inte erhåller känslan att de 

förlorar någonting på att dela med sig av sin kunskap (O´Brien, 1995). Holste 

(1995) menar att många företag gör stora investeringar inom 

informationsteknologiområdet för att sedan, i nästa fas, förbise och negligera 

förtroendeaspekten. Författaren menar att detta kan vara förödande för en 

verksamhet, då dess utveckling är beroende av att individer inom organisationen 

vill dela med sig, samt ta del av, den information och kunskap som finns 

tillgänglig (Holste, 1995). 

En ytterligare aspekt som måste överkommas är 

kompetensutvecklingsbegreppets odefinierbara och flyktiga form. Det verkar 

hos enhetscheferna finnas en tendens att utesluta vissa delar av den informella 

aspekten av lärande, från kompetensutvecklingsbegreppet. Kompetensutveckling 

är ett relativt tvetydigt och mångfasetterat begrepp och detta kan också skapa 

problem i en kompetensutvecklingsprocess där samtliga inblandade förväntas 

prata om samma sak, samt lägga in samma innebörd i begreppet 

“kompetensutveckling”. Grollmann (2008) för en diskussion kring 

kompetensbegreppets obestämbara form och menar att det existerar en bristande 

överensstämmelse kring vad begreppet egentligen betyder. 

Chefer och ledningspersoner kan tänkas ha svårt att placera in det informella 

lärandet inom ramen för “kompetensutveckling” då detta inte anses vara en 

organiserad och koordinerad aktivitet. Ellström (1996) menar att informellt 

lärande, i stor utsträckning, är omedvetet och spontant och därför inte är 

någonting som en chefsperson kan planera in eller schemalägga, utan denna kan 

endast bygga förutsättningar för att detta lärande ska ta stånd. Det informella 

lärandets natur kan ses som problematiskt av de styrande i en organisation då det 

inte finns några garantier för att medarbetarna engagerar sig i en läraktivitet eller 

att en lärprocess skapas. I och med lärandets obestämdhet är detta inte heller 

alltid någonting som en styrelse kan ta upp i årsbokslutet, som de kan göra med 

organiserad och planerad kompetensutveckling. Ett kompetensutvecklingsarbete 

kan här underlättas om organisationen i fråga har diskuterat sig fram till en 

tydlig och gemensam definition av vad kompetensutvecklingsbegreppet bör 

inbegripa för aspekter, samt synliggjort det informella lärandets del i 

utvecklingsprocessen. Vad beträffar formellt, externt baserade satsningar ger 

enhetscheferna uttryck för att denna typ av satsningar behövs för att skapa 

perspektiv på verksamheten. Men samtidigt poängteras att det finns flera 

problem kopplade till denna typ av satsningar. Ett antal enhetschefer gör 

uttalanden som skulle kunna bottna i ett missnöje med att delar av enhetens mer 

formella satsningar inte alltid tycks ha en önskvärd problembas i situationer som 

existerar i den verkliga arbetssituationen. Detta kan kopplas till Rönnqvist och 
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Ellströms (1992) diskussion om transferproblematik. På enheter där detta tycks 

vara ett problem skulle det eventuellt kunna löna sig att se över 

kompetensutvecklingssatsningarnas integration i verksamheten (Rönnqvist, 

2001). Felstead et, al (2005) tar också upp detta resonemang och menar att 

formella aktiviteter innehåller en större risk för misslyckande, då dessa inte är 

naturligt kopplade till verksamhetens behov och medarbetarnas vardag. 

Författarna menar istället att så kallade ”integrativa aktiviteter”, alltså lärande 

som är i direkt anslutning till dagliga arbetsmoment, är de mest effektiva och 

fruktsamma lärandeaktiviteterna. Det kan här till exempel röra sig om att se hur 

arbetskollegorna arbetar eller att engagera sig i reflektion under arbetstid. 

Felstead et, al (2005) hävdar dock att även formella aktiviteter har sin plats i 

relation till lärprocessen, och att dessa är att föredra när det handlar om att 

bygga upp specifik kompetens inom ett nytt område. Men när det handlar om 

utvecklande av kompetens och att bygga vidare på redan befintlig kunskap, 

menar författarna att integrativa lärandeaktiviteter är bättre och har en större 

inverkan på medarbetarna. Eftersträvansvärt vore enligt Ellström (1996) att 

integrera planerade kompetensutvecklingsaktiviteter med mer informella former 

av kompetensutveckling. Ahlgren & Tett (2010) menar att arbetsgivaren måste 

fostra en bredare syn på lärande och kompetensutveckling och implementera en 

kunskapskultur som är både formell och informell i sin natur och som gäller på, 

men även utanför, arbetsplatsen. 

5.1.2 Kompetensutvecklingssatsningar - lika för alla? 

Enheterna inom den studerade verksamheten ser väldigt olika ut och 

förutsättningarna skiljer sig från enhet till enhet. Arbetet i de olika enheterna 

skiljer sig bland annat i innehåll och komplexitet. Aspekter såsom 

arbetsuppgifternas utformning samt utbildnings- och kompetensnivå hos 

medarbetarna, skiljer sig också markant åt, beroende på vilken enhet som 

undersöks. Dessa kriterier utgör också delar av vad Ellström och Kock (1993) 

benämner som en organisations inre kontext. Denna kontext lyfts fram som en 

viktig framgångsfaktor när en organisation drar igång en 

kompetensutvecklingsinsats och något som bör tas hänsyn till i det strategiska 

planerandet. Trots att det existerar stora variationer mellan verksamhetens olika 

enheter, kring ovan nämnda variabler, tycks många av verksamhetens 

kompetensutvecklingssatsningar vara generellt fastställda. För en medarbetare 

som är verksam i en ständigt föränderlig miljö och som arbetar med komplexa 

och dynamiska uppdragsåtaganden kan en målsättning om att avsätta fem 

procent av arbetstiden för kompetensutveckling upplevas som ett lågt tak. För en 

medarbetare med omvända förutsättningar skulle samma målsättning kunna 

uppfattas som en lika så ouppnåelig som överflödig bestämmelse.  

 

Mulcahy (2000) menar att synen på kompetensutveckling håller på att förändras. 

Den så kallade traditionella synen hade i mångt och mycket fokus på ”inputs” 
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och kvantitet, medan den nya framväxande synen i högre utsträckning betonar 

”outputs”, och kvalitet i relation till kompetensutvecklingssatsningar. Med 

kvalitet menas i  detta avseende vilken lärandeeffekt som har kommit till och i 

vilken grad det påverkar medarbetarens prestation inom sin yrkesroll. Det 

studerade centrat kontrollerar hur pass mycket tid som läggs ned på 

kompetensutveckling inom de olika enheterna och skulle alltså enligt Mulcahy 

(2000) kunna hävdas inneha en mer traditionellt styrd syn på 

kompetensutveckling. Alla enheter har som mål att medarbetarna ska spendera 

fem procent av sin arbetstid på kompetensutveckling. En av enhetscheferna 

berör denna aspekt och menar också att vissa enheter inte är i lika stort behov av 

organiserad kompetensutveckling som andra enheter. Detta beror dels på att det 

sker olika stora förändringar inom de olika enhetsområdena. Men enhetschefen 

menar att detta även har sin grund i att olika enheter har skilda förutsättningar 

för just lärande i det dagliga arbetet. Det kan tänkas att en konsekvens av detta 

blir att medarbetare på vissa enheter kanske får den utveckling som de är i behov 

av för att kunna prestera inom sin nuvarande yrkesroll, men att den stora 

fokuseringen på mätbar, organiserad kompetensutveckling, trots detta, gör att 

dessa enheter ändå framställs som undermåliga i detta avseende. Möjligen skulle 

centrat kunna bedriva sitt kompetensutvecklingsarbete mer effektivt om de 

började fokusera mer på vad som lärs, istället för hur det lärs samt om större 

hänsyn också togs till de specifika förutsättningar som existerar inom varje 

enhet. 

5.2 Policy och strategisk planering 

5.2.1 Medarbetarsamtal respektive kompetenskartläggning – som dag och natt? 

Medarbetarsamtalet värderas väldigt högt av enhetscheferna och det anses vara 

det främsta verktyg som finns att tillgå i organisationen, när det gäller att skapa 

en bild av de utvecklingsbehov som existerar inom verksamheten. Omdömena 

om medarbetarsamtalet är odelat positiva och medarbetarna verkar här kunna 

vara med och påverka sin kompetensutveckling i hög grad, något som Valpola 

(2006) menar bör vara ett av huvudsyftena med detta forum. De flesta 

enhetscheferna poängterar att ett medarbetarsamtal om året för tillfället är fullt 

tillräckligt då de menar att organiserade forum visserligen är en grund att stå på, 

men att den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare är den 

viktigaste aspekten inom kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med 

medarbetarsamtal verkar fortgå utan några större problem och det ser ut att vara 

en effektiv organisationsfunktion i det strategiska arbetet. Centrat verkar dock ha 

brister i sina strukturer när det kommer till kompetenskartläggning då det inte 

verkar finnas något enhetligt och kvalitetssäkrat system för denna process. Stora 

delar av de investeringar som sker inom kompetensutveckling kan mycket väl 

vara bortkastade pengar, om det inte, i anknytning till detta, sker en effektiv 

kompetenskartläggning (Perera, 2009). Kompetenskartläggningen ska täcka av 
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vilka organisationella områden som behöver utvecklas, vilka kunskaper och 

färdigheter som krävs för att göra ett effektivt arbete samt vilka individer inom 

organisationen som är i behov av kompetensutveckling (Guthrie & Schwoerer 

1994). Ett par enhetschefer påpekar att det inom deras enheter arbetas med 

kundutvärderingar, för att på så sätt kartlägga vilken kompetens som är i behov 

av att utvecklas och denna procedur stöds också av Axelsson (1996) som menar 

att kunden bör bestämma en verksamhets kompetensinriktning. En av dessa 

enhetschefer påpekar dock brister relaterat till denna utvärdering och menar 

bland annat att den är för övergripande så att den på så sätt mister sin relevans. 

Ett par andra enhetschefer poängterar att det är efterfrågan från kund som styr 

vilka utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som centrat satsar på. 

Enligt centrats policy ska kompetensutvecklingsinsatser styras av kundbehov 

som sedan, genom en dialog med medarbetaren i medarbetarsamtalet, realiseras 

till konkreta insatser och aktiviteter. I verkligheten verkar detta dock inte vara 

det enda sättet med vilket utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser väljs 

ut. Enhetscheferna ger bland annat exempel på när direkta önskemål från 

enskilda medarbetare resulterat i specifika kompetensutvecklingsinsatser. 

När det kommer till vilka individer som väljs ut för 

kompetensutvecklingsinsatser så verkar centrats kartläggningsfilosofi baseras i 

att medarbetaren, på ett eller annat sätt, har möjlighet att framföra till sin 

närmaste chef vad denne ser för utvecklingsbehov hos sig själv. Initiativet 

verkar här allt som oftast ligga i medarbetarens händer och centrats 

kompetensutvecklingsresurser avsätts på detta sätt till de medarbetare som är 

mest ambitiösa, talföra och utvecklingsinriktade. 

Centrats kartläggningar grundar sig alltså i första hand på subjektiva 

bedömningar, från medarbetarna själva, och Perera (2009) menar att dessa 

bedömningar, och kanske framförallt då medarbetare får möjlighet att bedöma 

sig själva, är den vanligaste kartläggningsmetoden hos organisationer och detta 

är på grund av att den har flera betydelsefulla fördelar, jämfört med andra 

kartläggningsmetoder. De menar bland annat att en individ har bäst kännedom 

om sina egna styrkor och svagheter och därför kan anses vara bäst lämpad att 

utröna sitt eget utvecklingsbehov. Dessutom är denna metod extremt fördelaktig 

från en pragmatiskt synvinkel, då den tar ytterst lite resurser i anspråk. 

Författarna konstaterade dock att dessa självbedömningar kan visa sig vara 

problematiska då individer har en tendens att överskatta sina styrkor, samt tona 

ned sina svagheter, vilket då resulterar i en felaktig kartläggningsbild (Mihal & 

Graumenz, 1984). Strebler (1997) betonar att de flesta organisationer fortfarande 

använder subjektiva kartläggningsmetoder, såsom diskussioner mellan chef och 

medarbetare, för att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet inom 

verksamheten, trots att det finns många andra, mer objektiva 

kartläggningsmetoder tillgängliga. Författaren menar att denna metod lider av 

förvrängdhet och inkonsekvens i sitt praktiska tillämpande, då en individuell 

bedömning ofta inte är särskilt objektiv eller representerar en rättvis 
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framställning av verksamhetsbehoven. Det kan alltså finnas utrymme för 

förbättring i denna aspekt, genom implementerandet av andra, mer valida 

kartläggningssystem. Centrat har för tillfället inte heller några gemensamt 

uppställda kriterier som stöd för att välja ut medarbetare till 

kompetensutvecklingsinsatser och det syns också tydligt i intervjuerna där olika 

enhetschefer har olika syn på vad som bör prioriteras och värdesättas när en 

medarbetare ska väljas ut för en insats. 

5.2.2 ”Jagade” medarbetare – problematik i kartläggningsprocessen 

Ett av de största problemen med kartläggningsproceduren inom centrat ansågs, 

av enhetscheferna, vara att medarbetarna inte uppskattade denna process, utan 

snarare kände sig, som en enhetschef uttryckte det, ”jagade” av förfarandet. 

Strebler (1997) tangerar detta resonemang och fann i sin studie att medarbetare 

började känna sig misstänksamma till kartläggningsprocessen när denna 

introducerades i verksamheten. Detta på grund av att det infördes utan att det 

riktigt klargjordes för medarbetarna att det fanns ett uppenbart verksamhetssyfte 

med kartläggningen. En ytterligare aspekt som kan leda till ett missnöje hos 

medarbetare är om chefers och överordnades omdömen i förhållande till 

medarbetarnas, väger alltför tungt i kompetenskartläggningsprocessen. Strebler 

(1997) och McEnery (1987) menar att chefers bedömningar, precis som 

medarbetarnas, lider av brister och snedvridna föreställningar och påpekar 

dessutom att chefer ofta projicerar sina egna svagheter och brister på sina 

medarbetare, när denne ska bedöma kompetensutvecklingsbehov. 

Enligt Strebler (1997) finns det dock stora fördelar med att involvera 

medarbetare i kartläggningsprocessen, då detta har visat sig leda till mer nöjda 

medarbetare, som är mer tillfredsställda i sitt arbete. Ett av huvudproblemen 

inom det studerade centrat, som också enhetscheferna poängterade, var att 

medarbetarna kände sig kontrollerade av kartläggningsförfarandet, istället för att 

se det som ett utvecklingstillfälle. Detta menar McEnery (1987) är ett vanligt, 

men likaväl problematiskt, scenario inom organisationer och företag, men han 

menar också att det finns sätt att lösa denna problematik på.  I 

kartläggningsprocessen så sker ofta en diskussion mellan medarbetare och chef 

som dels inkluderar en utvärdering av medarbetarens arbetsprestation samt en 

utvärdering av medarbetarens kompetensutvecklingsbehov, då dessa båda 

aspekter anses vara tätt sammankopplade med varandra. McEnery (1987) fann 

dock att medarbetare blev defensiva och tenderade att framställa en snedvriden 

bild av både prestation och utvecklingsbehov, när dessa aspekter vidrördes 

samtidigt. När dessa istället separerades i tid, resulterade detta i en mycket mer 

rättvis och objektiv framställning, på grund av att medarbetaren då inte längre 

hade lika mycket att vinna på att framställa sig själv i god dager. En annan 

aspekt som kan påverka hur medarbetarna förhåller sig till en 

kartläggningsprocess är vad Pepper & Pathak (2008) kallar för den 
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”interpersonella aspekten”, alltså på vilket sätt chefen återkopplar och förklarar 

kartläggningsresultaten samt hur detta förs fram och uppfattas av medarbetaren. 

5.2.3 Personalpolicyn – en overksam front 

Personalpolicyn ska enligt Axelsson (1996) diktera vilket förhållande som 

verksamheten har till sina mänskliga resurser och sina medarbetare. I den 

studerade verksamheten tycks det råda en hel del oklarheter vad beträffar 

personalpolicyn bland enhetscheferna. Denna policy, verkar för några av 

cheferna, inte ha någon större mening och betydelse inbyggd i sig. Detta kan 

anses vara problematiskt då kompetensutvecklingsarbetet i hög utsträckning ska 

påverkas av vad personalpolicyn samt andra styrande direktiv dikterar för villkor 

inom organisationen. Oklarheter på policynivå kan därmed resultera i 

inkongruenta föreställningar om vad policyn och de styrande direktiven 

egentligen säger för någonting och detta kan i sin tur leda till att 

kompetensutvecklingsarbetet blir lidande.  

Medarbetarskapet tas upp av de flesta av enhetscheferna när personalpolicyn 

förs på tal men i delar av centrat tycks personalpolicyn ha haft svårt att 

implementeras och förankras i de operativa delarna av verksamheten. Till 

exempel verkar flera enheter fortfarande agera och ta beslut utifrån ett mer 

traditionellt styrandeskick och medarbetarskapsfilosofin verkar här inte fullt ut 

ha nått fram. Då ovanstående förutsättningar råder finns det risk för vad 

Brunssons (2002) benämner som organisatoriskt hyckleri. Detta kan innebära att 

policyn och cheferna säger en sak, men verkligheten i många fall visar på något 

helt annat (Brunssons, 2002). Att ha en personalpolicy som används aktivt kan 

även ses som ett verktyg för att säkra kvaliteten i kompetensutvecklingsarbetet 

(Lindelöw, 2003). Axelsson (1996) menar att ett av de främsta syftena med en 

effektiv och verksam personalpolicy är att den talar om vilka områden som det 

ska läggas fokus på och hur kompetensutvecklingsarbetet ska dirigeras. Centrats 

personalpolicy har sina uppenbara brister och dessa brister verkar ligga i 

policyns struktur samt implementerandet av de uppställda direktiven. 

5.3 Delaktighet 

5.3.1 Medarbetarskapet – den nya tidens ansvarsfördelning 

Delaktighet är något som ofta framhålls som en bidragande faktor till framgång i 

kompetensutvecklingsarbete (Kock 2010). Delaktighet framställs även som en 

väldigt viktig aspekt av enhetscheferna. Verksamheten och dess enhetschefer 

säger sig prioritera delaktighetsprocessen inom sina olika enheter och stora 

resurser läggs undan för att främja denna delaktighetsprocess. Detta görs dels 

genom diverse arbetsplatsträffar och genom den kontinuerliga dialogen och 

säkerställandet av att verksamheten innehar en öppen kommunikationsmiljö. 

Medarbetarsamtalet ses också som en del i denna process och som ett forum där 

chef och medarbetare kan mötas på likställda premisser för att sedan kunna 
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diskutera fram konstruktiva lösningar som gynnar båda parter. Många av 

cheferna påtalar svårigheter att realisera sina idéer om kompetensutveckling i 

det praktiska arbetet och att nå upp till de mål som har fastslagits i officiella 

stadgor och dokument. Orsakerna till dessa problem härleds dock inte ofta till de 

strukturella förutsättningarna eller till det strategiska personalarbetet, utan 

mestadels söks förklaringar i medarbetarna, och deras situation. 

Medarbetarskapet framhålls väldigt ofta av cheferna som en av de viktigaste 

frågorna inom verksamheten och det betonas att medarbetaren själv bör ta det 

största ansvaret för sin egen kompetensutveckling. Några av cheferna menar att 

det handlar om ett ömsesidigt förhållande, verksamheten erbjuder 

kompetensutvecklingsmöjligheter som medarbetarna sedan bör ta hand om och 

utnyttja. Kompetensutveckling blir i detta avseende en fråga som individen själv 

ytterst är ansvarig för. Chefskapet tonas istället ned och får mera rollen som 

facilitator, i sammanhanget.  

Att involvera individen i kompetensutvecklingsarbetet och göra dem delaktiga i 

beslut och processer blir allt vanligare i dagens organisationer. Moderna och 

nytänkande företag lägger över alltmer ansvar på individen och det har visats att 

arbete med medarbetarskap och delaktighet ofta är lönsamt för organisationens 

produktivitet (Reynolds, 1997). Att göra medarbetare delaktiga i 

organisationsprocesser verkar dock inte vara utan svårigheter. Många av de 

problem som existerar i centrats kompetensutvecklingsarbete, bland annat det 

faktum att målet på fem procent kompetensutvecklingstid inte efterlevs, härleds 

till medarbetarna och deras bristande vilja till kompetensutveckling samt den 

ansvarsfördelning som existerar mellan chef och medarbetare. Här kan 

möjligtvis en glimt av den problematiska baksida som finns, gällande 

delaktighetsarbete och medarbetarskap, skymtas. Forskning visar att delaktighet 

i kompetensutvecklingsarbete är viktigt i många aspekter och kan i mångt och 

mycket säga föda dess framgång (Kock, 2010). Men precis som enhetscheferna 

kommenterade så ställs det även krav på medarbetarna i denna process och det 

innebär att medarbetarna också får stå till svars när kompetensutvecklingsarbetet 

inte fungerar som det ska. Ett exempel på denna problematiska 

ansvarsfördelning kan ses i enhetschefernas resonemang gällande ”tid för 

reflektion” i medarbetarnas dagliga arbete. Enhetscheferna menade här att tid för 

reflektion är en förutsättning för att växa i sitt dagliga arbete, men betonar 

samtidigt att det var medarbetarnas ansvar att planera in denna tid och att det, i 

detta avseende, inte finns så mycket som de kunde göra, ur en chefssynpunkt, 

för att få denna process att fungera. 

5.3.2 Bristande motivation – en ledarskapsfråga? 

Den andra sidan av myntet i verksamhetens delaktighetsarbete verkar vara att 

det har bildats en gråzon när det gäller ansvarstagandeaspekten, och att 

relationen mellan medarbetare och chef samt vilka förpliktelser dessa båda 

parter har i processen, inte kan anses vara helt klar och tydlig. Enhetscheferna 
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menar att organisationens resurser står till förfogande för de medarbetare som är 

villiga och motiverade till att utveckla sig själva inom ramen för sin yrkesroll, 

men att denna möjlighet inte utnyttjats i den mån de hoppats på. Flera av 

enhetscheferna anser också att medarbetarna har en skyldighet att motivera sig 

själva i kompetensutvecklingsarbetet. Den främsta förklaringen till det bristande 

intresset hos medarbetarna menar enhetscheferna vara den höga åldersstrukturen 

inom vissa enheter i organisationen. De menar att den äldre generationen, i 

mångt och mycket, prioriterar andra aspekter än kompetensutveckling samt att 

de har svårt att anpassa sig till nya förändringar inom arbetet. Illeris (2007) 

diskuterar lärande i olika livsfaser av människors liv och menar att det finns en 

vanlig föreställning hos organisationer idag om att äldre medarbetare inte har 

lika lätt för att lära sig saker och utvecklas inom sin yrkesroll, i relation till 

andra, yngre medarbetare. Detta, menar dock författaren, stämmer endast i vissa 

fall och under vissa specifika omständigheter. Lärandeprocessen för äldre 

medarbetare präglas av ”lustbetonad motivation”. Med detta menar Illeris (2007) 

att dessa medarbetare, i större utsträckning än hos andra, vill lära sig saker som 

betyder någonting för de själva som individer och som relaterar till aspekter i 

deras liv. Inom områden där dessa medarbetare har en bred erfarenhet och ett 

personligt intresse i själva sakfrågan, är de oftast i hög grad motiverade i sin 

lärprocess. Problematiken kan antingen uppstå när dessa medarbetare blir 

tvungna att engagera sig i en lärprocess inom ett område som de inte har någon 

tidigare erfarenhet inom, eller när de inte förstår syftet med läraktiviteten och 

vad de kommer att tjäna på genom att utveckla sig inom det specifika området 

(Illeris, 2007).  

Problematiken som finns, relaterat till den bristande motivationen i det studerade 

centrat, uppstår då många av enhetscheferna väljer att härleda det bristande 

intresset till åldersstrukturen inom arbetsstyrkan samt att se detta som ett relativt 

opåverkbart fenomen. Risken som finns i att ge förklaringar till detta bristande 

intresse, som bottnar i aspekter som är utanför chefens handlingspåverkan, är att 

områden som skulle kunna förbättras och utvecklas istället ses som “hjälplösa 

fall” och då inte blir föremål för förbättringsåtgärder och insatser. I värsta fall 

kan detta i det långa loppet bidra till att skapa en ond cirkel och en sorts 

självuppfyllande profetia, som innebär att ansträngningar relaterat till 

kompetensutvecklingsarbete, reduceras och minskar i omfattning.  En annan 

förklaring till medarbetarnas bristande motivation som lyfts fram av en av 

enhetscheferna som orsak till den bristande motivationen hos medarbetarna är 

ledarskapet. Det betonas här att ledarskapet är med och påverkar, samt formar, 

medarbetarnas motivation till kompetensutveckling. Resonemanget spretar alltså 

i två olika riktningar. Ledarskapsresonemanget stöds också teoretiskt av 

Williams (2002) som menar att medarbetarnas motivation bör ses som en 

ledarskapsfråga och att det finns flera saker en chef kan göra för att öka 

motivationen hos sina anställda. Att påvisa behovet av kompetensutveckling och 

göra aktiviteterna mer meningsfulla för de deltagande, är två förslag på åtgärder. 
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Guthrie & Schwoerer (1994) tangerar föregående författares resonemang 

gällande medarbetarnas motivation och menar att en chef måste föra fram och 

tydligt kommunicera vilka fördelar en medarbetare har att vinna på att 

kompetensutveckla sig själv, för att på så sätt stärka dennes attityd och 

motivation. Ekholm et, al (2003) menar att chefens roll i 

kompetensutvecklingsarbete borde vara mycket större än att endast fungera som 

ett indirekt stöd i processen. Chefen måste vara aktiv i 

kompetensutvecklingsarbetet och visa att ett utvecklande av verksamheten, och 

av dess medarbetare, är en gemensam angelägenhet, och inte bara något som står 

under medarbetarnas ansvar. Ahlgren & Tett (2010) visar i sin studie att det 

råder ett triangulärt förhållande mellan de tre faktorerna utmaning, stöd och 

självförtroende, relaterat till kompetensutvecklingssatsningar. För att en 

medarbetare ska erhålla motivation till kompetensutveckling, krävs dels att det 

existerar en utmaning som fungerar som attraherande i utvecklingsprocessen och 

dels att det existerar en tillfredsställande stödstruktur inom organisationen, som 

bidrar med trygghet för medarbetaren. När dessa villkor är uppfyllda, menar de 

att medarbetaren erhåller den rätta nivå av självförtroende, som krävs för att ta 

sig an uppgiften i fråga. De menar vidare att det är ledningens ansvar att 

strukturera upp ett organisatoriskt ramverk, som uppfyller dessa nödvändiga 

villkor (Ahlgren & Tett, 2010). Med grund i föregående författares resonemang 

skulle det kunna tänkas att en starkare sammankoppling mellan ledarskap och 

medarbetarnas motivation skulle kunna verka som en bas för ett 

motivationshöjande arbete vid det studerade centrat. 

5.3.3 Attityd till lärande – en essentiell faktor 

Ett annat resonemang gällande medarbetares motivation, tas upp av Guthrie & 

Schwoerer (1994) där de i sina studier kom fram till att den inställning som en 

medarbetare hade innan själva kompetensutvecklingsinsatsen, det vill säga 

huruvida denne trodde att den kommande insatsen skulle resultera i ett positivt 

eller negativt resultat, hade täta kopplingar till huruvida dessa medarbetare 

sedan, i retroperspektiv, tyckte att insatsen gjort verkan eller ej. Kock (2010) för 

detta resonemang vidare genom att peka på att individer som har en hög formell 

utbildning också oftare har en positiv inställning till organiserad 

kompetensutveckling, då de sedan tidigare har många positiva erfarenheter av 

lärande och utbildning. Denna initiala positiva inställning medför i sin tur att 

dessa individer är mer benägna att vara motiverade och engagerade under 

diverse kompetensutvecklingsinsatser och detta föder i sin tur ett framgångsrikt 

resultat. Ahlgren & Tett (2010) menar att individer som har mer negativa, 

tidigare erfarenheter av lärande måste erhålla extra stöd av organisationen i fråga 

då dessa individer måste övertygas, mot sin egen vetskap, att de faktiskt kan lära 

och utveckla sig. En bristande motivation hos vissa av medarbetarna inom det 

studerade centrat kan, med bakgrund av ovanstående resonemang, tänkas vara 

endast en skygglapp som döljer en stor osäkerhet och ett bristande 



49 

 

självförtroende, i förhållande till lärande och utveckling. Ett av de mest effektiva 

sätten att vända denna negativa spiral på är att uppmuntra dessa individer till att 

bygga vidare på deras tidigare kunskap samt att möjliggöra ett större utnyttjande 

av den informella aspekten av lärande, det vill säga lärande i det dagliga arbetet. 

Det handlar om att vidga medarbetarnas perspektiv och få de att inta en holistisk 

syn till lärande och mycket av detta kan ske med hjälp av en stark och effektiv 

organisationskultur (Ahlgren & Tett, 2010). Det studerade centrat består av 

enheter som är väldigt heterogena i sina sammansättningar, och faktorer såsom 

uppgiftskomplexitet och kompetensnivå hos medarbetarna varierar kraftigt. Det 

kan därför tänkas att inte samtliga medarbetare har enbart positiva erfarenheter 

av lärande och kompetensutveckling, utan att det säkerligen kan finnas en del 

medarbetare som behöver en stödstruktur runtomkring sig, för att på så sätt börja 

våga tro på sin egen förmåga samt återvinna motivationen och glädjen som 

kommer utav ett framgångsrikt lärande.  

 

5.3.4 Ansvarströskeln 

Flera av enhetscheferna betonar att deras medarbetare har stora möjligheter till 

att påverka sin kompetensutvecklingsprocess samt att det ligger ett stort ansvar 

på dem i denna medarbetarskapsprocess. Hällsten & Tengblad (2006) 

uppmuntrar detta resonemang och menar att medarbetarskapsfilosofin är ett av 

recepten för framgång inom en organisation och att medarbetaren, generellt sett, 

bör ha ett precis lika stort ansvar i kompetensutvecklingsarbetet som chefen har, 

då medarbetaren dessutom har fördelen av att ha insyn i sig själv och sina 

utvecklingsområden. Författarna menar dock att medarbetarskapsarbete i hög 

grad måste anpassas efter situationen, och de omständigheter som där råder. De 

menar att vissa individer kan hantera delaktighetsansvaret på ett utmärkt sätt och 

växer av den sortens delegerande samt det förtroende som ges, medan andra 

individer inte är lika villiga att erkänna samma nivå av ansvar. Hällsten & 

Tengblad (2006) tar upp ett fenomen som de benämner som ”ansvarströskeln” 

och pekar på att chefer och ledare måste hitta ett sätt att utforska sina 

medarbetare, vad de känner sig bekväma med för nivå av ansvarstagande samt 

vad de känner att de kan klara av.   

Cambell (2000) är inne på samma resonemang och menar att det förslagsvis bör 

göras skillnad mellan olika medarbetare i detta avseende, med basis i att alla inte 

har samma förutsättningar samt grundläggande villkor i sitt arbete. Att erbjuda 

alltför stor valfrihet och delaktighet till medarbetare som inte är vana vid denna 

grad av delaktighet kan snarare liknas vid ett sorts förtryck, då dessa 

medarbetare inte har möjlighet att anamma samt dra nytta av denna nyvunna 

påverkansmöjlighet. Att som chef kunna göra denna avvägning är av essentiell 

vikt för kompetensutvecklingsarbetet, då ett överstigande av denna 

ansvarströskel leder till allvarliga konsekvenser för delaktighetsprocessen, i 

form av bristande entusiasm och engagemang. Denna negativa och passiva 

respons har också många av enhetscheferna skådat hos sina medarbetare, då de 
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menar att de flesta av medarbetarna inom centrat inte tar tillfället i akt och gör 

slag i de stora kompetensutvecklingsmöjligheterna som finns till hands. I detta 

återfinns alltså en diskrepans, mellan möjlighet och verklighet, som är föremål 

för frustration hos enhetscheferna och som upplevs som gravt problematiskt för 

organisationen i fråga. Det kan möjligtvis tänkas vara så att det studerade 

centrat, i en större utsträckning än tidigare, är i behov av att anpassa sitt 

delaktighetsarbete och sitt ansvarsdelegerande efter medarbetarnas specifika 

förutsättningar och arbetsvillkor. 

5.4 Uppföljning 

Flera av enhetscheferna påpekar svårigheterna med att de inte erhåller någon 

specifik information om huruvida kompetensutvecklingsinsatserna de skickar 

iväg sina medarbetare på, får de effekter, som de var avsedda att få. Bristerna 

inom uppföljningsområdet ses av enhetscheferna som problematiska. Inom 

centrat sker endast sporadiska utvärderingar i samband med 

kompetensutvecklingssatsningar och endast en enhetschef menar att denne har 

arbetat med uppföljning av medarbetarna, i form av diverse punktinsatser. Det 

sker en återkommande utvärdering gentemot centrats kunder, men denna anses 

för översiktlig och abstrakt och riktar sig ej gentemot specifika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ansvaret för att utvärdera specifika 

utbildningsinsatser, överlämnas också ofta till medarbetaren själv, som förväntas 

ta initiativet och påpeka styrkor och svagheter med en genomgången insats. 

Lundmark (1998) menar att brist på utvärderingsmöjligheter innebär att 

organisationen inte får någon utförlig information om dess medarbetares 

kompetensutveckling och huruvida den främjar verksamheten eller behöver 

modifieras inför framtiden. I och med det blir också enhetscheferna låsta i sitt 

handlande då de inte kan ta initiativ till att förbättra en insats, som de inte har 

underlag för att påvisa en förbättring i. De har inte heller möjlighet att följa upp 

medarbetaren för att eventuellt erbjuda extra punktinsatser, då de inte kan 

säkerställa medarbetarens kompetensnivå (Lundmark, 1998).   

Forskning visar att uppföljning och återkoppling är en essentiell del av en 

lärprocess och leder till att individer får möjlighet att själva ta kontroll över sitt 

lärande, samt utvecklas i den takt de önskar (Shortland, 2010). Det nuvarande 

läget inom det studerade centrat är oroande då brister i uppföljningsaspekten kan 

innebära att medarbetare blir utelämnade i sin lärprocess och hindras från att 

utvecklas på ett optimalt sätt. Ett hinder som några av enhetscheferna pekar på i 

uppföljnings- och kartläggningsarbetet är det faktum att vissa av verksamhetens 

medarbetare känner sig utpekade och kontrollerade av dessa förfaranden. 

Dymoke (2006) betonar denna problematik och tar upp exempel på när 

kompetensutvecklingsinsatser misslyckats som ett resultat av att medarbetarna 

inom organisationen inte hade fullt förtroende för dessa 

kompetensutvecklingsprocesser, utan mer såg dessa som ”kontrollerande 
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funktioner”. Kinlaw (1995) menar att organisationer måste se till att det existerar 

en positiv bild av de personalutvecklande funktionerna och att det betonas och 

poängteras att dessa finns till för medarbetarnas egna utvecklings skull, för 

annars kan lätt missförstånd uppstå. 

5.5. Reflektion 

Flera författare betonar betydelsen av att få tid och möjlighet till reflektion i sin 

arbetsvardag för att på så sätt förankra tidigare genomgångna 

kompetensutvecklingsinsatser (Kock, 2010). Reflektion bidrar också till det 

dagliga lärandet då lärandeprocessen kräver andrum och att en medarbetare får 

reflektera över vad denne gör i sitt arbete, och hur detta skulle kunna göras 

bättre (Ellström, 1992). Kock (2010) menar att företag vanligtvis har svårt att se 

bortom horisonten när det kommer till de dagliga verksamhetsbehoven och 

organisationer kan i många fall anse att det inte finns tid till reflektion, just på 

grund av att kraven på produktivitet och effektivitet är så pass höga. På det 

studerade centrat existerar det en generell medvetenhet kring detta område. Men 

trots att enhetscheferna är medvetna om problemet så arbetas det ännu ingenting 

med att skapa tid för reflektion inom verksamheten. Det verkar som att 

förklaringen till detta bottnar i att cheferna saknar metoder och verktyg för hur 

detta arbete skulle kunna struktureras. Några chefer menar att de vanligtvis 

påpekar för medarbetarna hur pass viktig denna aspekt är och att de uppmuntrar 

till inplanerande av reflektionstid i arbetet. Det görs dock ingen uppföljning 

inom detta område och därför kan detta inte på något vis säkerställas eller 

kontrolleras.  

Enhetscheferna menar att det måste ske en perspektivförändring från 

medarbetarnas sida, då de för tillfället inte verkar se vad reflektionen har för 

värde. Om reflektion inte ses som värdefullt av medarbetarna försvinner också 

tiden för reflektion ofta i vardagens bestyr. Van Dooren (2011) tar upp denna 

problematik och menar att en organisation måste ställa upp nya kriterier för 

prestation och produktivitet och betonar att reflektion inom arbetet är essentiellt 

för att lärprocessen ska utvecklas till fullo. Författaren betonar dock att 

medarbetare inom en verksamhet kan inneslutas i lärprocesser, utan att engagera 

sig i reflektion, men att detta lärande då endast kan bygga vidare på redan 

befintliga strukturer och assimileras in i medarbetarens kunskapsstruktur. Men 

för att en verksamhet ska kunna utvecklas långsiktigt måste denna verksamhet 

uppmuntra till innovation och processutvecklande och i detta är reflektion en 

nödvändig ingrediens. Ollila (2000) betonar också reflektionens betydelse för 

kreativitet och innovation och menar att det bidrar till ett mer avancerat lärande 

som inkluderar ifrågasättande av befintliga strukturer och organisationsramar. 

Att få tid till reflektion innebär att en medarbetare kan få perspektiv till vad 

denne gör i sin vardag, för att sedan kunna ifrågasätta och utveckla sina rutiner 
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och vanor. Denna självinsikt är svår att erhålla då en medarbetare har fullt upp 

med sina dagliga projekt.  

Det kan idag sägas existera ett motsägelsefullt resonemang som styr 

diskussionen kring reflektion. Organisationer verkar idag ofta se reflektion som 

ett sekundärt fenomen, som kan få komma till stånd när det finns utrymme och 

tid i produktionen (Kock, 2010). Den bistra verkligheten är dock den att 

produktionen i en verksamhet sällan kommer att sakta in och trappas ned av sig 

självt, utan tiden för reflektion kan, i värsta fall, komma att skjutas upp till en 

morgondag som aldrig kommer. Därför menar Ollila (2000) att det är 

nödvändigt att börja med att planera in tid för reflektion, som sedan 

förhoppningsvis leder till en ökad produktivitet, som därmed skapar möjligheter 

till mer utrymme för reflektion och processutvecklande. Det måste också påvisas 

för medarbetarna att reflektion är någonting som verksamheten satsar på och 

värderar högt, så att medarbetarna med gott samvete kan ta sig den tid som 

behövs och inte känna sig pressade av det dagliga arbetets överhängande krav.  

5.6 Tid och ekonomisk ställning 

Att det finns tid och utrymme till kompetensutvecklingssatsningar är en ganska 

uppenbar förutsättning för att få till stånd en effektiv 

kompetensutvecklingsprocess, men detta faktum gör den dock inte mindre 

viktig. Målet på fem procent kompetensutvecklingstid skymtar någonstans i 

horisonten men efterlevs dock ännu inte i någon av de undersökta enheterna. 

Förklaringarna till detta är många. Några av enhetscheferna pekar på 

koordineringsproblem i kalendern och att det är svårt att passa in utbildningar 

och insatser vid sidan om deras ordinarie arbetsuppgifter och uppdrag. Andra 

enhetschefer menar dock att detta inte är något som helst problem, utan att 

medarbetarnas intresse och motivation är den hindrande faktorn gällande denna 

aspekt.  

Att den ekonomiska ställningen inom en organisation påverkar vilka 

förutsättningar som finns för kompetensutvecklingsarbete, skulle nog få 

argumentera emot. Men det är inte bara ”hur starka muskler” verksamheten har 

som påverkar, utan aspekter som långsiktigt ekonomiskt planerande och 

prioriteringar till fördel för kompetensutvecklingsområdet, är också aspekter 

som väger in (Johansson & Skoog, 2007). Även från vilken betraktelsevinkel de 

humana resurserna ses, som kostnad eller som investering, kan påverka en 

verksamhets ekonomiska planering i hög grad (Ellström, 1996). Samtliga 

enhetschefer är överens om att organisationen bistår med stora ekonomiska 

resurser för just kompetensutveckling och att denna aspekt därför är en 

organisationell förutsättning som torde vara uppfylld. Organisationen verkar 

också ha en sund och långsiktig ekonomisk planering där kortsiktiga och 

reaktiva lösningar, i så stor utsträckning som möjligt, försöker undvikas.  
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Enhetscheferna påpekar flertalet gånger att organisationen är resursstark och att 

det satsas väldigt mycket på kompetensutveckling inom verksamheten. 

Samtidigt verkar det finnas brister i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet. 

Bland annat finns det inga fastställda och strukturerade system för varken 

kompetenskartläggning eller uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser. 

Axelsson (1996) menar att väl genomförda kompetenskartläggningar samt 

uppföljningar i relation till kompetensutvecklingsinsatser är en förutsättning för 

att en effektiv kompetensutvecklingsprocess ska komma till inom 

organisationer. 

På grund av de resurser som finns verkar enhetscheferna inom organisationen 

förhållandevis sällan ställas inför dilemmat att behöva välja och prioritera vissa 

insatser eller vissa medarbetare inom sin enhet. Något som ofta nämns är att de 

som är intresserade av att gå en utbildning och som anmäler sitt intresse, ofta får 

gehör för sina önskningar. Antalet intresserade och engagerade medarbetare 

verkar här vara i samklang med de resurser som verksamheten har att tillgå och 

på så sätt sköter sig denna process av sig självt. Det kan tänkas att 

organisationens resursstarka ställning har medfört att det inte funnits något 

incitament till uppbyggandet och konstruerandet av system för 

kompetenskartläggning och uppföljning. Centrat, och framförallt dess 

kompetenskartläggningsstruktur, verkar i mångt och mycket lida av en sorts 

”överflödets förbannelse”, där starka finansiella resurser och en positiv 

verksamhetsgång motverkar uppbyggandet och konstruerandet av mer solida 

och effektiva kompetensutvecklingssystem. Harris & DeSimone (1994) pekar på 

att när en organisation går framåt och verksamheten fortlöper utan större 

problem, finns det ofta inga anledningar att ifrågasätta hur saker och tings görs, 

och hur de kan eventuellt göras bättre. Just på grund av detta, sker de flesta 

kompetenskartläggningar när en verksamhet märker att den lider av någon sorts 

organisationell brist, eller när det föreligger ett ”hål i produktionen”. 

5.7 Slutsatser och implikationer 

Det finns både likheter och skillnader mellan vad som sägs och vad som görs, 

inom det studerade centrat. Nedan sammanfattas dessa likheter och skillnader: 

 Centrat innehar en god medvetenhet relaterat till 

kompetensutvecklingsprocesser och visar upp en föredömlig och 

utvecklingsinriktad dialog gentemot sina medarbetare. Kompetensutveckling 

diskuteras både mellan chefer samt i officiella stadgor och policys. Policys 

verkar här också reflektera organisationens arbete då det genomförs mycket 

kompetensutvecklingsinsatser inom centrat och stora resurser vigs åt detta 

område. 

 

 Delaktighet i kompetensutvecklingsarbetet är någonting som betonas som en 

framgångsfaktor inom kompetensutvecklingsområdet och på samma sätt så 
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arbetas det också mycket med dessa frågor inom centrat. 

Medarbetarsamtalen ses som en viktig del av det strategiska 

kompetensutvecklings- och medarbetarskapsarbetet. Det är väl strukturerade 

och samtliga enhetschefer tycks uppskatta dem. 

 

 Centrats uppföljningsstruktur är relativt ihålig och detta leder till att 

enhetscheferna inte kan kontrollera avsedda effekter vilket sin tur medför att 

verksamheten blir låst i sitt förbättringsarbete då de inte erhåller tillräckliga 

underlag för att peka på en förbättringspotential i 

kompetensutvecklingsarbetet. Enhetscheferna tycker dock att 

uppföljningsprocessen är viktig, men av olika anledningar har de inte lyckats 

översätta detta till konkreta handlingsåtgärder inom organisationen. Här 

existerar alltså en diskrepans. Enhetscheferna är väl medvetna om detta och 

vill därför arbeta vidare med denna fråga. 

 

 Även kartläggningsstrukturen är bristfälligt uppbyggd. Centrat, och 

enhetscheferna, tycks däremot inte anse sig ha något större behov av en 

kartläggningsstruktur då de menar att de svarar på de kundbehov som finns, 

när dessa uppkommer. Dessutom tas det mycket egna initiativ till 

kompetensutvecklingssatsningar bland de anställda och på grund av detta 

behöver centrat inte lägga någon större kraft vid att bygga upp en effektiv 

urvalsprocess. Den bristfälliga strukturen speglas alltså i detta fall av 

enhetschefernas uttalanden, och det förekommer en kongruens mellan ord 

och handling. Detta faktum kan dock på lång sikt resultera i ett ineffektivt 

kompetensutvecklingsarbete då den medarbetare ”som skriker högst” inte 

alltid är den som är bäst lämpas för en specifik kompetensutvecklingsinsats. 

Trots att detta system för tillfället tycks gå bra, kan det ändå vara en idé att 

börja bygga upp en mer enhetlig kartläggningsprocess, då en ineffektiv 

kompetenskartläggning innebär ödslande av organisatoriska resurser.  

 

 Det råder ett komplext förhållande till dagligt lärande inom organisationen. 

Enhetscheferna lägger oerhört mycket vikt vid detta begrepp och det betonas 

att dagligt lärande en av de viktigaste byggstenarna för långsiktig framgång 

inom centrat, Samtidigt lägger centrat enbart tonvikt vid att mäta och följa 

upp så kallad organiserad kompetensutveckling. Detta kan göra det svårare 

och mer problematiskt för organisationen att etablera ett dagligt lärande 

inom verksamheten. Centrats policys samt enhetschefernas uppfattningar 

king dagligt lärande reflekterar för tillfället inte det praktiska arbetet inom 

detta område. 

 

Ytterligare två kritiska reflektioner rörande det studerade centrat har gjorts: 
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 Medarbetarskapsfilosofin inom centrat innebär att det finns stora möjligheter 

för medarbetarna att påverka sin egen kompetensutveckling. Detta utelämnar 

dock inte på något sätt att även chefen bör ta ett stort ansvar inom vissa 

frågor och det kan möjligtvis existera ett behov av en ytterligare stödstruktur 

kring kompetensutvecklingsarbetet inom vissa av enheterna. Detta för att 

bland annat främja motivationen hos potentiellt utvecklingsvilliga 

medarbetare. Medarbetarna förväntas i många situationer ta ett eget 

personligt ansvar som hitintills inte verkar ha förverkligats i realiteten och på 

grund av detta verkar aspekter såsom uppföljnings- och reflektionsprocessen 

ha blivit lidande. Centrat kan tjäna på att se motivationsaspekten mer ur ett 

ledarskapsperspektiv. 

 

 Kompetensutvecklingsarbetet inom centrat kan i viss mån vara för generellt 

uppbyggt och kan bitvis vara i behov av att anpassas mer till centrats 

specifika enheter. I vissa avseende tycks det dessutom råda en strävan att 

bedriva ledarskapsfrågor på ett liknande sätt. Då det existerar tydliga 

skillnader mellan centrats enheter, när det gäller bland annat villkor och krav 

i det dagliga arbetet, kan det tänkas att ledarskapet i många fall borde 

anpassas efter den situation samt de omständigheter som råder i det aktuella 

fallet. 

5.8 Förslag till fortsatt forskning 

Centrat har en önskan om att införa en integrerad lärstrategi som i högre 

utsträckning är kopplat till verksamhetens behov och struktur. Dock ligger 

problematiken i det dagliga lärandet och den informella aspekten av 

lärbegreppet. Verksamhetens enhetschefer saknar idag de verktyg som krävs för 

att göra det dagliga lärandet mer synligt och för att förvandla det till en 

betydelsefull aktivitet för verksamheten. Det skulle därmed vara intressant och 

värdefullt att studera hur en ledning, på en strategisk nivå, skulle kunna arbeta 

med den informella aspekten av lärandet. 

Det tycks finnas utrymme för förbättring vad beträffar den studerade 

verksamhetens utvärderings- och kartläggningsprocess av 

kompetensutvecklingssatsningar. Därmed skulle även ett utforskande av vad 

dagens framgångsrika organisationer använder för uppföljnings- och 

kartläggningssystem, kopplat till deras kompetensutvecklingsarbete, vara ytterst 

intressant att studera vidare. Ett mer utförligt och konkret 

rekommendationsförslag rörande dessa aspekter, skulle då eventuellt kunna 

läggas fram.  

Vidare skulle det också vara intressant med en jämförelse mellan andra 

verksamheter och aktörer, för att på så sätt kunna urskilja vilka aspekter som 

skulle kunna generaliseras till en bredare bas, samt vilka som endast kan 

härledas till det studerade centrat. 
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Bilaga 1- MISSIV 
Hej [X], 

  

Adrian och Max från PA-programmet här. Vi är de båda studenterna som [X] förvarnat om.  

Vi skulle hemskt gärna träffa dig och genomföra en kortare intervju. Syftet med intervjun är 

att få en övergripande bild av hur ledningen inom *** ser på kompetensutveckling. Intervjuns 

längd är givetvis beroende av hur uttömmande svar som ges, men den kommer under inga 

omständigheter att överstiga en timme.  

 Vi är följaktligen nyfikna på om det finns möjlighet att genomföra intervjun under veckorna 

som följer efter påsk. Vi är självklart glada om intervjun kan ske så snart som möjligt, men 

samtidigt förstår vi att du har ett pressat schema och att det kan vara svårt att hitta luckor. 

Men hör gärna av dig angående förslag på olika dagar och tider då det skulle passa dig. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar  

Adrian och Max 



 

 

Bilaga 2 - INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE 
 

Beskriv din nuvarande position i företaget och vad dina uppgifter som chef innebär. 

 - Var i organisationen sitter du? 

 - Hur många har du personalansvar för? 

 - Hur länge har du suttit i denna position? 

 

Vad innebär begreppet kompetensutveckling för dig? 

 

Vilken betydelse har frågor som rör lärande och kompetensutveckling vid enheten? 

 - På vilket sätt? 

 - Vad är viktigt att tänka på när det gäller att arbeta för att främja medarbetarnas 

lärande och  utveckling? 

 

Arbetar ni med medarbetarsamtal inom ***? 

 - Vad är syftet med dessa? 

 - Hur främjas medarbetarna av dessa? 

 - Utgår ni från någon på förhand fastställd agenda under ett medarbetarsamtal? 

 - Hur använder ni underlaget från medarbetarsamtalen? 

 - Har ni fler forum inom *** där medarbetare kan utbyta ideér med sin närmaste chef? 

 - Hur ser du på betydelsen av medarbetarsamtal? 

 

Hur skulle du beskriva *** personalpolicy? 

 - Vad har den för syfte? 

 - Hur implementeras den i verksamheten? 

 - Vad innebär den för den enskilda medarbetaren? 

 - Hur påverkar denna arbetet med kompetensutveckling? 

 - Finns det någon särskild plan för kompetensutveckling på enheten 

 

Vilka kompetensutvecklingsaktiviteter har ni i *** genomfört under de  

senaste tre åren? 

 - Tillhandahålls/arbetas det någonting med universitetsutbildningar och formell 

utbildning relatera  till yrkesområdena? 

 - Har medarbetarna möjlighet att certifieras inom vissa verksamhetsområden? 

 - Hur arbetas det med organiserade aktiviteter inom verksamheten? 

 - Tillhandahåller ni till exempel kurser, föreläsningar, seminarier, självstudier? 

 

Hur vet ni vilka kompetensutvecklingsbehov som medarbetarna har vid era olika 

enheter? 

 - Hur väljer ni ut de individer som får möjlighet att delta i 

kompetensutvecklingssatsningar? 

 - Arbetar ni med kompetenskartläggning? 

 - Hur fastställs de ”önskvärda” kompetenserna och kunskaperna som krävs i arbetet? 

 - Hur ofta sker kartläggning av medarbetares kompetens? 

 

Hur ser du på din roll när det gäller att främja medarbetarnas lärande och utveckling 

inom enheten? 

 - Ansvar 



 

 

 - Åtagande 

 - Beslutsfattande 

 

Hur går beslutsprocessen till gällande kompetensutvecklingsinsatser? 

 - Vem bestämmer, och under vilka omständigheter sker dessa beslut? 

 

I genomsnitt, hur många gånger per år har en medarbetare inom din avdelning 

möjlighet att 

på något vis ta del i en kompetensutvecklingsinsats? 

 

Hur arbetar ni med kompetensutveckling av medarbetarna kopplat till det dagliga 

arbetet? 

 - Arbetar ni någonting med arbetsrotation, observation av kollegor,                                                       

,              mentorskapsprogram? 

 - Hur ser ni på medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter som en grund för utveckling och 

 kompetensökning? 

 

Finns det några svårigheter eller problem vad gäller medarbetarnas möjligheter att 

använda det de lärt sig i olika utbildningssatsningar, till det dagliga arbetet 

 - Hur gör ni för att underlätta för att medarbetarna ska kunna applicera det de lärt sig, 

till sitt  dagliga arbete? 

 

Hur ser du på betydelsen av medarbetarnas delaktighet i frågor som rör 

kompetensutveckling?  

 - Tycker du att det är viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i 

 planeringen av sin kompetensutveckling? 

 

Arbetar ni med att främja medarbetarnas delaktighet i kompetensutvecklingsfrågor?  
 - Hur? 

 

I vilken utsträckning kan medarbetarna här på *** påverka sin egen 

kompetensutveckling? 

 - Är det vanligt att medarbetarna kommer med egna förslag på 

kompetensutvecklingssatsningar  som de vill delta i? 

 - Vilka möjligheter finns att föra en dialog med ledningen? Uppmuntras detta? Hur? 

 - Vilka möjligheter finns det för din personal att själv ge förslag och vara med och 

bestämma om  hur och var ”kompetens” ska sättas in? 

 - Hur tas medarbetarnas åsikter och förslag tillvara? 

 - Kan du berätta om en situation då en medarbetare varit delaktig i utformningen av      

,              sin kompetensutveckling? Hur gick denna process till? 

 

Arbetar ni med utvärderingar av medarbetarnas åsikter kring de 

kompetensutvecklingsinsatser som genomförts?  
 - Hur används dessa utvärderingar? 

 - Tas medarbetarnas förslag i beaktning vid kommande insatser? 

 

Vilken roll har fackförbunden i planerandet av kompetensutvecklingsinsatser? 
 -Hur samarbetar ni? 

 - Finns det någon skillnad mellan din syn på utvecklings- och utbildningsfrågor och      

,              den fackliga organisationens syn på dessa frågor? 



 

 

 

Vad har de anställda för möjligheter att själva bestämma om hur och när 

arbetsuppgifter ska utföras? 

 - Vad har medarbetarna för möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter? 

 - Exempel? 

 

Finns det några svårigheter eller problem gällande de satsningar på 

kompetensutveckling av medarbetarna som genomförts? 

 - Vilka? Tid? Pengar? Medarbetarnas intresse? 

 

I vilken utsträckning upplever du att tid är en hindrande faktor då ni planerar för 

kompetensutveckling? 
 - Hur går ni tillväga för att undvika att kompetensutvecklingssatsningar krockar med 

 ”produktionstid”? 

  

Hur ser du på betydelsen av utvärdering och uppföljning av genomförda 

kompetensutvecklingssatsningar ? 

 

Hur utvärderar ni effekterna av genomförd kompetensutveckling inom ***? 

 - Vilka metoder/instrument? 

 - Finns det reella mätbara förbättringar i verksamheten som det går att utvärdera, som 

 ett resultat av satsningar? 

 

Arbetar ni på något sätt med att skapa utrymme för reflektion för medarbetarna i deras 

dagliga arbete? 

 

Följer ni på något vis upp medarbetare som medverkat i 

kompetensutvecklingssatsningar? 

 - Hur säkerställs det att medarbetaren tagit till sig innehållet? 

 - Hur säkerställs det att medarbetaren har implementerat de nyförvärvade kunskaperna                                                                            

,              i arbetet? 

 

Vill ni tillägga något? 

 

Är det okej att vi kontaktar dig om det skulle uppstå några oklarheter om vad vi nyss 

diskuterat?  

 

Tack! 


