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Sammanfattning  
I dagens samhälle är arbetsmarknaden under ständig förändring. Detta medför att arbetsgivare måste 
vara konkurrenskraftiga i förhållande till sina konkurrenter. Kompetensutveckling är ett sätt för 
arbetsgivare att arbeta med detta genom att säkerställa att medarbetarna innehar rätt kompetens. 
Vård och omsorgssektorn är en av sektorerna som har stora problem med att anställda inte har rätt 
kompetens. Vi har därför valt att inrikta oss på Umeå kommun då de bland annat erbjuder 
vårdbiträden att läsa till undersköterska för att minska kompetensglappet. Det räcker dock inte med 
att arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling till sina medarbetare för att de ska vilja lära sig nytt. 
Utifrån den litteratur som studerats har även andra faktorer som påverkar medarbetarens val till att 
kompetensutvecklas identifierats. Dessa är arbetsmiljöns anpassning till lärande, ledarens roll och hur 
mycket individen identifierar sig med sitt yrke. Vi har därför valt att undersöka hur de vårdanställda 
inom kommunen som frivilligt valt att kompetensutvecklas beskriver detta val. Genom 
semistrukturerade intervjuer var vårt mål att besvara vår frågeställning om vilka omkringliggande 
omständigheter som kan ha påverkat medarbetarens val till att kompetensutvecklas och få en 
övergripande bild av detta. Resultatet visade att alla ovanstående faktorer påverkade valet. Det visade 
sig även att en del medarbetare motiverades av att chanserna till att byta arbete ökade ju mer 
utbildning de hade. Detta kan dock ställas i relation till den litteratur som menar att 
kompetensutveckling är ett sätt för organisationer att bli mer konkurrenskraftiga. Försvinner 
arbetskraften efter utbildning kan man fråga sig hur effektivt detta sätt egentligen är för 
konkurrenskraften.  
 

Nyckelord: Kompetens, kompetensutveckling, lärande, medarbetare, motivation, vård och omsorg. 
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Inledning 

Samhället idag präglas av ny teknik och flexibla organisationer i och med det globala samhälle vi lever i. 

För att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden belyser Jacobsen och Thorsvik (2008) och Kock, 

Gill och Ellström (2008) kompetensutveckling och menar att det är viktigt att organisationer utvecklar 

sina medarbetare. Något som författarna även belyser är att kompetensutveckling är viktigt då de 

anställda är organisationers viktigaste resurs. De anställdas kompetens är något som organisationer bör 

ta vara på då de är beroende av personal som leder, utvecklar och arbetar med och i organisationen. 

Kompetensutveckling är därför ett centralt begrepp på arbetsmarknaden. Definitionen av begreppet kan 

dock inneha flera betydelser. I denna studie kommer vi att använda oss av Nilsson, Wallo, Rönnqvist, 

och Davidsons (2011) definition som beskriver begreppet som de insatser arbetsgivaren använder sig av 

för att utveckla sin personal i förhållande till framtida arbetsuppgifter. Vi kommer att inrikta oss på 

formell kompetensutveckling som enligt Kock och Ellström (2011) är planerade och organiserade 

insatser, i form av till exempel utbildningar. En stor del av forskningen på området kompetensutveckling 

berör begreppet utifrån ett organisatoriskt perspektiv (Ellström & Kock, 2008; Kock & Ellström, 2011). 

För att veta att organisationer levererar relevant kunskap för medarbetarna och att aktiviteter i form av 

kompetensutveckling faktisk resulterar i mer konkurrenskraftighet, blir det intressant för 

organisationer att få en djupare förståelse om ämnet även ur ett medarbetarperspektiv. Ur den forskning 

som studerats har olika omkringliggande omständigheter som påverkar medarbetares motivation till att 

kompetensutvecklas identifierats. Dessa är arbetsmiljöns anpassning till lärande, möjligheter till 

kompetensutveckling, ledarens roll samt i vilken grad individen identifierar sig med sitt yrke.  Dessa 

omkringliggande omständigheter ligger till grund för studiens syfte och frågeställning.  

 

I samarbete med Umeå kommun har vi valt att fördjupa oss i vård- och omsorgssektorn där det finns 

utmaningar inom just kompetensutvecklingsområdet. Enligt Statistiska centralbyråns (2014) 

undersökning och prognos fram till 2035, kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade 

medarbetare inom vård och omsorg. Problemet förväntas bli än mer påtagligt när den stora kullen 40-

talister väntas få ett ökat vårdbehov. Detta innebär en ökad efterfrågan på kompetent vårdpersonal 

(Socialdepartementet, 2008). För att möta dessa utmaningar blir kompetensutveckling ett verktyg 

(Kock et al., 2008) och samtidigt ett sätt att konkurrera med de privata företagen vad gäller både kunder 

och arbetskraft. Den viktigaste resursen inom Umeå kommuns vård och omsorg är kompetenta och 

engagerade medarbetare. Detta vill kommunen uppnå genom en väl fungerande kompetensförsörjning 

som innebär medarbetare med rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheten har (Umeå 

kommun, 2016b).   

 

Bakgrund 

För att få en djupare inblick i problembilden kommer vi nedan att redovisa bakgrundsinformation som 

är relevant för en förståelse av vårt arbete. Områden vi kommer att presentera är hur en politisk styrd 

organisation fungerar, bakgrundsfakta om Umeå kommun samt vilka kompetensutvecklingsmöjligheter 

de som medverkat i studien fått tillgång till.  

 

Organisationsstruktur - politiskt styrda organisationer 

Umeå kommun är en politisk styrd organisation vilket innebär att kommunen styrs av folkvalda 

politiker. De politiker som röstas fram av medborgarna vart fjärde år bildar kommunfullmäktige som är 

de politiska församlingar som kommunerna styrs genom. Kommunfullmäktige är också kommunens 

högsta beslutsorgan och behandlar exempelvis frågor om kommunal skatt och ekonomi samt 

kommunens inriktning. Sveriges kommuner faller även under det kommunala självstyre som råder i 
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landet. Det betyder att kommunerna måste rätta sig efter regeringens och riksdagens ramar men de kan 

utöver detta fatta självständiga beslut och ta ut skatt från medborgarna. Hur kommunerna vill arbeta 

med kompetensutveckling är en av frågorna som bestäms lokalt inom varje kommun (Sveriges 

kommuner och landsting, 2015). 

 

Umeå kommuns arbete med kompetensutveckling 

Umeå kommun är en av Sveriges 290 kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2015) och är 

Umeås största arbetsgivare med cirka 9 000 anställda (Umeå kommun, 2016a). I kommunen finns 

många olika yrken men där det återfinns flest anställda är områdena teknikarbete, skol- och 

barnomsorgsarbete samt vård- och omsorgsarbete (Umeå kommun, 2016a). Kommunen har som mål 

att växa från 120 000 till 200 000 invånare till år 2050. För att kunna uppnå detta mål arbetar 

kommunen med olika områden som ska främja kommunens tillväxt. De arbetar exempelvis med att 

skapa förutsättningar för arbetstillfällen genom att skapa tillväxt i näringslivet tillsammans med bland 

annat universitetet och näringslivet. Något Umeå kommun också arbetar med är att främja en lärande 

kultur och kunna erbjuda god utbildning och ett livslångt lärande. Vidare har Umeå kommun en 

personalpolitik som bland annat belyser vikten av att medarbetare har rätt kompetens och att 

arbetsplatserna ska vara attraktiva och hälsofrämjande (Umeå kommun, 2016b).  

 

Vård- och omsorgssektorn inom Umeå kommun har 2735 anställda och är en av de sektorer som har 

flest anställda (Umeå kommun, 2016a). I denna sektor finns det utmaningar för att kunna uppnå de 

verksamhetsmål Umeå kommun har upprättat. Ett exempel är att andelen äldre ökar i förhållande till 

yngre och därmed ökar även vårdbehovet samtidigt som kompetensen blir svårare att komma åt. Ett 

annat exempel är att utrikesfödda ställer krav på att få vård på sitt modersmål samt att det finns högre 

krav på var, när och hur de olika insatserna utförs (Umeå kommun, 2016b). För att möta dessa krav har 

Umeå kommun tagit fram en kompetensförsörjningsplan för yrken inom vård och omsorgsarbeten. 

Detta dokument ska fungera som ett styrdokument för hur Umeå kommun ska klara av 

kompetensförsörjningen i kommunen på både kort och lång sikt. En kompetensförsörjningsinsats som 

kommunen satsar på är att erbjuda kompetensutveckling för tillsvidareanställda medarbetare inom vård 

och omsorg. Det kommunen erbjuder är att vårdbiträden får läsa till undersköterska på Komvux och 

samtidigt få betalt under studietiden. Mer specifikt erbjuder kommunen ersättning för fyra timmars 

betald studietid per vecka, utlåning av kurslitteratur samt betald praktik på andra arbetsplatser än den 

de jobbar på. Medarbetarna får även betalt under den arbetsförlagda delen av utbildningen. Utöver detta 

erbjuder kommunen även påbyggnad av kompetens inom demensvård i Skellefteå för undersköterskor 

samt akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (Umeå kommun, 2016b). För att anpassa oss 

till studiens omfång och tidsram har vi valt att avgränsa oss till vårdbiträden som studerar till 

undersköterska. 

 

Med utgångspunkt i den ovan beskrivna problembilden inom vård och omsorgssektorn och dess 

kommande kompetensbehov har vi valt att undersöka hur de vårdanställda medarbetarna inom 

kommunen som frivilligt valt att kompetensutvecklas beskriver detta val. Denna undersökning är viktig 

att genomföra då vi hoppas att det ska leda till att organisationer ser vikten av att bemöta medarbetarnas 

uppfattning om kompetensutveckling på bästa sätt. För att kunna göra detta behövs kunskapsunderlag 

som vi genom denna studie kan bidra med. Genom att se till medarbetarnas behov vid 

kompetensutveckling kan organisationer skapa konkurrensfördelar och öka chansen till att ses som en 

attraktiv arbetsgivare. 
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Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i tidigare forskning på området kompetensutveckling är syftet att skapa kunskap om 

de omkringliggande omständigheter som påverkar valet att kompetensutvecklas. Detta syfte ska 

besvaras med hjälp av vårdanställda inom Umeå kommun som frivilligt valt att kompetensutvecklas och 

hur de beskriver detta val.  

För att besvara syftet ställs följande frågeställning: 

 Vilka omkringliggande omständigheter beskriver medarbetarna påverkar valet att 

kompetensutvecklas? 

 

Centrala begrepp 

För att öka förståelsen av studien kommer vi i detta avsnitt att ta upp begrepp som är centrala och 

återkommande i studien. De som kommer att definieras och diskuteras är kompetens och 

kompetensutveckling. Då kompetensutveckling grundar sig i begreppet kompetens är det något som 

nedan kommer att förklaras. Då båda begreppen kan förklaras på olika sätt ser vi det som relevant att 

beskriva vilka dimensioner av begreppen som vi använder oss av i denna studie.  

 

Kompetens  

Enligt Ellström och Kock (2008) är begreppet kompetens något som är välanvänt inom forskning men 

som de menar är svårdefinierat. Författarna tar upp två olika sätt att se på kompetens och det ena är att 

kompetens kan ses som en människas kapital eller de resurser som den besitter. Ett annat sätt att se på 

kompetens enligt författarna är att det kan definieras i termer av kraven i uppgifter som ett visst arbete 

kräver. Det finns också olika dimensioner av begreppet kompetens, bland annat formell och informell 

kompetens. Formell kompetens är enligt Ellström och Kock (2008) en individuell egenskap som går att 

mäta genom till exempel examen, diplom, eller utbildningsnivå. Informell kompetens är enligt Skorstad 

(2011) personens personliga egenskaper, vikten ligger inte på hur individen har skaffat sig dessa 

egenskaper. Författaren menar att det är nödvändigt att se till de informella egenskaperna då det går att 

utläsa hur personen kommer att agera och klara av specifika uppgifter på en arbetsplats. Vi kommer 

dock i denna studie att fokusera på kompetens ur ett formellt perspektiv. Detta då de utbildningar som 

Umeå kommun erbjuder och som vi intresserar oss för har fokus på just detta.  

 

Kompetensutveckling  

För att organisationer ska kunna överleva på arbetsmarknaden krävs det att de ständigt utvecklas och 

då även människorna i organisationerna (Kock et al., 2008). Kompetensutveckling är något som många 

organisationer erbjuder för att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt personal och på så vis kunna 

konkurrera med andra på arbetsmarknaden (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Begreppet 

kompetensutveckling kan inneha flera betydelser. Nilsson et al. (2011) beskriver begreppet som de 

insatser arbetsgivaren använder sig av för att utveckla sin personal i förhållande till framtida 

arbetsuppgifter. I likhet med Nilsson et al. (2011) beskriver Kock och Ellström 

(2011) kompetensutveckling som olika aktiviteter som kan användas för att påverka 

kompetensförsörjningen i en organisation. Författarna tar även upp informell och formell 

kompetensutveckling som två dimensioner av begreppet som de anser vara centrala. Det som skiljer 

formell kompetensutveckling från informell är att det förstnämnda har högre grad av planering och 

organisering i jämförelse med det andra. Ett exempel på formell kompetensutveckling kan vara 

utbildning av anställda, både internt och externt. Det är något som ofta sker på arbetstid och oftast 

bekostas av arbetsgivaren. Informell kompetensutveckling sker mer ”omedvetet” och är inte lika 

organiserat. Informell kompetensutveckling kan vara att man lär sig något nytt när man främst är 

inriktad på att utföra en annan uppgift, till exempel vid arbetsrotation (Kock och Ellström, 2011). Vi 
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kommer som tidigare beskrivit att inrikta oss på formell kompetensutveckling som i denna studie syftar 

till utbildningsinsatser i form av kurser som en del av undersköterskeutbildningen. 

 

Lärande 

Då kompetensutveckling enligt Nilsson et.al (2011) utvecklar personalen i förhållande till framtida 

arbetsuppgifter går det att koppla till Granberg (1997) som skriver om att en förändring i en individs 

sätt att tänka och lösa en uppgift är ett lärande. Detta gör begreppet lärande centralt i relation till 

kompetensutveckling. Lärande är ett vitt begrepp som är centralt inom pedagogiken och något som 

kan ses på olika sätt. Döös och Wilhelmson (2005) menar att lärande är något som ständigt har en 

riktning och är en process som genererar ny kunskap och kompetens där individen som lär sig har en 

aktiv roll i skapandet av kunskapen. Granberg och Ohlsson (2016) berör också begreppet och förklarar 

det som aktiviteter och information som bearbetas och sammanförs till ny kunskap, som är specifik för 

den lärande. Illeris (2007) är ytterligare en författare som definierar begreppet. Författaren menar att 

lärande innebär någon typ av varaktig förändring hos en individ. Lärande kan med andra ord hänvisas 

till det som en individ har lärt sig men också den process som sker när individen lär sig något.  

 

Ett annat sätt att se på lärande är ur olika dimensioner. Exempel på dessa är kollektivt och individuellt 

lärande. Något som sedan 1990- talet blivit mer centralt för organisationer är det kollektiva lärandet 

(Granberg & Ohlsson, 2016). Det finns alltså intresse för  hur arbetsgrupper och team lär och utvecklar 

en gemensam kunskap och handlingsförmåga som kan användas i det dagliga arbete och generera en 

lärande organisation (Granberg & Ohlsson, 2005). Om man ställer det individuella och det kollektiva 

lärandet mot varandra är skillnaden att det individuella lärandet inte har fokus på gruppens utvecklande 

av kunskap och handlingsförmåga utan vad varje enskild individ tar med sig från sina erfarenheter och 

hur de påverkar individens handlingsförmåga i olika situationer. Då denna studie intar ett 

medarbetarperspektiv faller det sig naturligt att fokusera på det individuella lärandet då det kollektiva 

lärandet generellt är av intresse för studier med en organisatorisk inriktning.  

 

Det individuella lärandet har fokus på individens kunskaper och handlande men kontexten och 

sammanhanget har alltså även här en central roll (Granberg & Ohlsson, 2016).  Varje gång en människa 

interagerar med andra människor i olika situationer blir de tillgängliga för varandras erfarenheter och 

utvecklar därmed sina egna förmågor och sitt eget handlingsutrymme i olika situationer. Kunskapen 

som individen får genom att delta i sociala sammanhang blir därefter kunskap och en del av individen 

(Gustavsson, 2005). Fokus ligger alltså här på individens egna kunskaper och handlingsutrymme och 

inte på gruppens handlingsförmåga i en situation. I denna studie är vi dock inte intresserade av huruvida 

individerna faktiskt lärt sig något under den kompetensutveckling som de genomgår eller om de får 

användning av de i det dagliga arbetet. Det som är av intresse i denna studie är istället varför de har valt 

att delta i denna lärandeaktivitet och vad som påverkat detta val. Begreppen kompetensutveckling och 

kompetens är dock av intresse att ta upp då det krävs en förståelse för vad kompetensutveckling och 

kompetens är och vilka dimensioner av begreppet vi utgått från för att förstå medarbetarnas val att vilja 

kompetensutvecklas. 

 

Forskningsgenomgång  

I detta avsnitt presenteras en genomgång av relevant kunskap och tidigare forskning inom området 

kompetensutveckling. Syftet med avsnittet är att det ska ligga som grund och öka förståelsen för den 

insamlade data som används i studien. Utifrån forskningen inom området har vi identifierat olika 

aspekter som kan påverka valet att kompetensutvecklas. Dessa aspekter är: arbetsmiljöns anpassning 

till lärande, möjligheter till kompetensutveckling, ledarens roll samt i vilken grad individen 

identifierar sig med sitt yrke.  
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Arbetsmiljöns anpassning till lärande 

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till när man ska upprätta kompetensutvecklingsinsatsers för att 

de ska bli lyckade. Ellström, Ekholm och Ellström (2008) menar att motivationen för lärande på 

arbetsplatsen påverkas av hur väl arbetsmiljön är anpassad för lärande. Ellström (1996) skriver om 

förutsättningar och hinder för lärande på arbetsplatsen. Det är enligt honom viktigt att skapa 

förutsättningar för alla anställda att kunna pendla mellan rutin och nya kunskaper som en del i det 

dagliga arbetet. Det är med andra ord viktigt att skapa utrymme för nytt lärande. I en studie av små och 

medelstora företag vill Kock och Ellström (2011) öka förståelsen för sambandet mellan 

kompetensutvecklingsstrategier och organisationers lärmiljö. Författarna har i studien beskrivit två 

huvudtyper av kompetensutvecklingsstrategier: formell och integrerad strategi. I den formella strategin 

är medarbetarens kompetens central och fokus ligger på att medarbetaren utvecklar sin förmåga att 

utföra sina arbetsuppgifter genom utbildningsinsatser. I den integrerade strategin används olika former 

av aktiviteter inriktade på såväl individ som verksamhetsnivå. Utbildning är aktuell även i denna 

strategi, men till skillnad från den formella finns här en koppling till verksamhetsutveckling. Studiens 

resultat visar att användningen av en integrerad strategi i större utsträckning ger önskvärda effekter av 

kompetensutvecklingsinsatserna i jämförelse med formell strategi. Något som enligt studien har en 

inverkan på effekten av kompetensutveckling är vilken lärmiljö organisationerna har (Kock & Ellström, 

2011). Kock (2010) talar om lärmiljö i bemärkelsen av arbetsuppgifternas karaktär, de anställdas 

delaktighet, arbetsprocessens utformning, tillgång till stöd för lärande, grad av förändringstryck och 

förekomsten av en stödjande kultur. Dessa faktorer menar författaren är avgörande för lärandet i en 

organisation. Kombinationen av en integrerad kompetensutvecklingsstrategi och en stöttande lärmiljö 

ger störst effekt på kompetensutvecklingsinsatserna både på individuell och organisatorisk nivå (Kock 

& Ellström, 2011). 

 

I likhet med Kock och Ellström (2011) beskriver Ellström et al. (2008) kompetensutveckling ur ett 

organisatoriskt perspektiv. De har i sin intervjustudie om begreppet inlärningsmiljö visat hur olika 

aspekter av en inlärningsmiljö skiljer sig åt mellan olika enheter inom samma organisation. Författarna 

menar som tidigare beskrivits att hur väl organisationens arbetsmiljö är anpassad för lärande också 

påverkar motivationen till lärande. Organisationer ska sträva mot en gynnsam lärandemiljö som är ett 

resultat av ett samspel mellan faktorer som bland annat användarnas krav, arbetets innehåll, 

utbildningsbakgrund, ledningsstöd och inlärningsberedskap. 

 

Gustavsson (2005) skriver om lärmiljö genom begreppet kultur i sin fallstudie om vilka potentialer till 

lärande som finns i yrket processoperatör. Författaren menar att medarbetarnas vilja är central för att 

lära i organisationen. Denna vilja kan vara en konsekvens av vilken kultur som råder på arbetsplatsen. 

Kulturen kan alltså påverka individernas inställning till att vilja läras. Detta är något som Gustavsson 

menar att organisationer bör arbeta med för att skapa ett mer utvecklingsinriktat lärande. Författarna 

Choi och Ruona (2011) berör också ämnet i sin artikel som handlar om individers beredskap för 

organisatorisk förändring, som är förankrad i begreppet upptining. Organisationer som är öppna för 

lärande och strävar efter att skapa en kultur som uppmuntrar till utveckling påverkar även sina 

medarbetares motivation till lärande. Genom att organisationen är öppen för utveckling menar Choi och 

Ruona (2011) att organisationer sätter upp ramar för medarbetarna inställning till utveckling och de 

kommer därför att vara mer villiga att kompetensutvecklas om organisationskulturen står i linje med 

det. 

 

Möjligheter till kompetensutveckling 

Författaren Nilsson et al. (2011) skriver att det finns en rad olika förutsättningar som krävs för att 

möjliggöra kompetensutveckling. En av de viktiga delarna som författarna tar upp är vikten av 
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utbildningsmöjligheter för medarbetarna. Det räcker dock inte med att det finns möjligheter till 

kompetensutveckling för att lärande ska ske, det måste även finnas lust och engagemang hos den 

enskilda individen. Detta är något som påverkas av bland annat tidigare erfarenheter av utbildning, 

(Nilsson et al., 2011). Ghee Soon och Chan (2003) belyser också att medarbetarnas inställning till 

kompetensutveckling och upplevd användarbarhet har betydelse för deras motivation. Ghee Soon och 

Chan har gjort en enkätstudie som testar olika faktorer som tros påverka motivationen till 

kompetensutveckling. Något som författarna visar genom sin studie är att motivationen påverkas av att 

det finns möjlighet till kompetensutveckling, dock behöver motivationen nödvändigtvis inte bli större 

ju mer kompetensutvecklingsmöjligheter som finns. 

 

Sung och Choi (2014) har under en femårsperiod gjort en studie på 207 organisationer med syftet att 

skapa kunskap om hur effekterna av kompetensutveckling påverkar organisationens kapacitet. 

Författarna menar att trots att det investeras mycket i kompetensutveckling leder detta inte alltid till 

organisationsförbättringar. De beskriver kompetensutveckling som ett väldigt brett begrepp och 

behandlar därför begreppet utifrån fyra dimensioner. Dessa dimensioner är resursinvesteringar i 

kompetensutveckling, anställdas exponering för kompetensutveckling, stöd från chefer och organisation 

i kompetensutveckling och den uppfattade användarbarheten av kompetensutveckling. Att anställda 

exponeras för kompetensutveckling är betydelsefullt för de anställdas engagemang, kompetens och de 

anställdas upplevda förmåner. Dock har kvantiteten av exponeringen mindre betydelse som även Ghee 

Soon och Chan (2003) belyser. En kvantitativ ökning av utbildning kan snarare ha en negativ effekt på 

medarbetarna då för mycket utbildning kan bli en psykisk påfrestning då de ska klara av arbetet och 

utbildningen samtidigt.  

 

Ledarens roll 

I kompetensutvecklingsprocesser har även ledaren en betydande roll för medarbetarnas motivation till 

kompetenshöjande insatser. Vi kommer i denna studie att likställa ledaren med chefen på arbetsplatsen. 

Ellström och Hultman (2004) menar att för att medarbetare ska vilja kompetensutvecklas krävs det 

olika typer av stöd och resurser samt påtryckning till utbildning. Författarna menar att ledningen har 

en viktig roll i detta arbete, dels för att skapa trygghet hos medarbetaren i lärandet och dels för att 

medarbetaren ska känna att ledaren är stödjande och engagerad i arbetet. I likhet med detta skriver 

Ellström (1996) om ledningens betydelse för medarbetarnas lärande i åtminstone tre avseenden. Det 

kan handla om att till exempel på olika sätt uppmärksamma projekt som finns, stödja och prioritera 

utbildningsinsatser och uppvisa en uthållighet till lärande och förändring som enligt Ellström (1996) är 

något som kan vara tidskrävande. 

 

Johnson och Beehr (2014) undersöker professionell utveckling inom vården med hjälp av målstyrning 

och yrkesintressen i en enkätstudie. I studien framkommer att en ledare har möjlighet att påverka sina 

medarbetares inställning till kompetensutveckling och kan därmed motivera dem. Detta är något som 

Ghee Soon och Chan (2003) också argumenterar för och menar att ledare har makten att påverka 

medarbetarnas motivation till lärande. Genom att framställa kompetensutveckling som något positivt 

kan ledaren påverka medarbetarens inställning till lärande. Sung och Choi (2014) berör också att stöd 

från chefer och ledning är centralt när det gäller kompetensutveckling. De menar att medarbetare är 

öppnare och kan ta till sig mer information och kunskap om de är övertygande om att ledningen har ett 

genuint intresse i deras anställdas välmående och utveckling av deras humankapital. 

 

Medarbetarens identitet i arbete 

Ytterligare något som är centralt i litteraturen när det talas om kompetensutveckling är de anställdas 

yrkesidentitet. Det visar sig att hur väl de anställda kan identifiera sig med sitt yrke har betydelse för 
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viljan att kompetensutvecklas, denna yrkesidentitet är något som Ellström och Hultman (2004) skriver 

om. De menar att begreppet yrkesidentitet försöker förena individers identitet med deras yrke eller 

position på arbetsmarknaden. De skriver att yrkesidentitet antingen kan ses som en del av en individs 

personliga identitet men att det även kan ses som en kollektiv identitet där det finns vissa gemensamma 

föreställningar om individer inom samma yrke. Vidare belyser författarna undersköterskors 

yrkesidentitet, de kännetecknas till stor del av patientorientering. De arbetar med patienternas 

omvårdnad och beskriver själva sitt arbete utifrån ett patientperspektiv. Det är viktigt att de behandlar 

patienterna på ett sätt som de själva skulle vilja bli behandlade på (Ellström & Hultman, 2004).   

 

I vilken utsträckning medarbetaren identifierar sig med sitt arbete är något som Noe och Schmitt (1986) 

belyser som viktigt ha i åtanke när man ser till individers motiv till att lära i organisationen. Detta går 

att utläsa ur författarnas kvantitativa forskning som innebar att testa en modell som beskriver 

utbildningsresultats påverkan på praktikanters karriär och arbetsattityder. De menar att om individen 

har ett intresse i sitt yrke och om arbetet har betydelse för den egna självuppfattningen är sannolikheten 

större att individen är motiverad till läraktiviteter än om man i liten grad identifierar sig med sitt arbete. 

Anledningen till detta är att kompetensutveckling för individen innebär att få mer kunskap i yrket som 

i sin tur leder till ett självförtroende och en trygghet i yrkesrollen (Noe & Schmitt, 1986). Alvesson och 

Willmott (2002) berör även de medarbetares självuppfattning och hur man kan forma denna till 

organisationens fördel. De talar om att människor utgår från att det man kan, är man. Därför blir 

kompetensutveckling både något som bidrar till organisationens utveckling och samtidigt något som 

bekräftar medarbetarens identitet i arbetet. 

 

Sammanfattning 

Utifrån den forskning som ovan presenteras har vi lokaliserat omständigheter som kan påverka 

individens val till att kompetensutvecklas. Arbetsmiljöns anpassning till lärande är något som påverkar 

medarbetarnas vilja att kompetensutvecklas och det ligger därför i organisationers intresse att just skapa 

utrymme för att medarbetarna ska kunna kompetensutvecklas (Ellström et al., 2008). Det har även visat 

sig att organisationskulturen är en faktor som påverkar medarbetarens motivation till 

kompetensutveckling. Detta då medarbetarnas attityder till lärande på arbetsplatsen speglas i hur 

organisationen framställer kompetensutveckling (Gustavsson, 2005). Om organisationer är öppna för 

lärande och ständigt vill utveckla verksamheten påverkar det också medarbetarnas vilja till att 

kompetensutvecklas positivt (Choi & Ruona, 2011). Något mer som kan påverka medarbetarnas 

inställning till kompetensutveckling är möjligheten till kompetensutveckling (Nilsson et al., 2011; Ghee 

Soon & Chan, 2003; Sung & Choi, 2014). Men för att medarbetare ska vilja kompetensutvecklas är det 

viktigt att de har ett eget engagemang och en egen vilja till aktiviteten (Ghee Soon & Chan 2003). Detta 

är något som kompetensutveckling i sig kan leda till då det visat sig att de som väljer att 

kompetensutvecklas ofta har erfarenheter av kompetensutveckling sedan tidigare (Sung & Choi, 2014). 

Det framkommer även att hur användbar kunskapen som kommer ur kompetensutvecklingen upplevs, 

spelar roll för medarbetarnas val till att kompetensutvecklas (Ghee Soon & Chan 2003). Däremot finns 

det belägg för att mer utbildning inte nödvändigtvis behöver leda till mer motivation till 

kompetensutveckling utan snarare kan ha en negativ effekt på medarbetare i form av psykisk påfrestning 

(Sung & Choi 2014).  

 

Ytterligare en faktor som har en viktig roll i medarbetarens vilja att kompetensutvecklas är ledaren 

(Johnson & Beehr 2014). Detta för att ledaren har möjlighet att skapa en trygg miljö för lärande och visa 

medarbetaren att hen finns tillgänglig för stöd och hjälp. Ledaren kan genom prioriteringar och 

handlingar framställa kompetenshöjande insatser som något positivt och kan därmed påverka 

medarbetarnas inställning till kompetensutveckling (Ghee Soon & Chan 2003). Genom att visa intresse 

för sina medarbetare och dess välmående kan ledningen också påverka hur öppna medarbetarna är för 

ny kunskap och därmed motivera dem till att vilja kompetensutvecklas (Sung & Choi 2014). Den sista 
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omkringliggande omständigheten som identifierats som betydande för medarbetarens motivation till 

att vilja lära sig nytt är identiteten i arbete. Yrkesidentiteten har en betydande roll i valet om en 

medarbetare ska vilja kompetensutvecklas (Noe & Schmitt, 1986). Detta genom att individens självbild 

speglas i yrket. Kompetensutveckling i arbetet blir därmed ett sätt för individen att stärka sin självbild 

samtidigt som det gynnar organisationen då medarbetare får mer kompetens och kan utföra sina 

arbetsuppgifter bättre (Alvesson & Willmott, 2002). 

 

I syftet att studera hur vårdanställda inom Umeå kommun beskriver sitt val att kompetensutvecklas, är 

kompetensutveckling vårt kunskapsområde och vi intar en pedagogisk inriktning i studien. Syftet blir 

intressant i relation till tidigare forskning genom att de artiklar som ovan berör kompetensutveckling 

generellt har ett organisatoriskt perspektiv. Vår studie kommer därför att inta en kvalitativ inriktning 

för att skapa en djupare förståelse kring medarbetarnas val till kompetensutveckling. Vi hoppas att 

studien kan generera ett nytt perspektiv i organisationers beslut om kompetensutvecklingsinsatser. 

Detta perspektiv kan gynna organisationer då rätt insatser bland annat kan skapa konkurrensfördelar 

och attrahera önskad personal. 

 

Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metodval så som val av kvalitativ metod, urval och begränsning av 

respondenter, intervjuguide, procedur, databearbetning och analys, studiens trovärdighet samt etiska 

riktlinjer. Vi kommer i diskussionsavsnittet i slutet av denna studie att diskutera för och nackdelar med 

dessa metodval och hur de kan ha påverkat vår studie.  

 

Val av metod  

Enligt Bryman (2011) finns det två olika utgångspunkter en forskare kan utgå ifrån vid ett genomförande 

av en vetenskaplig studie, dessa två är kvalitativ respektive kvantitativ forskningsdesign. Då vi ville 

komma åt medarbetarnas egna tankar och upplevelser passade det sig att använda en kvalitativ metod i 

form av intervjuer då det skulle ge oss en djupare förståelse som skulle vara central för att besvara syftet 

(Bryman, 2011)  

 

Datainsamling 

För att kunna besvara syftet och få fram medarbetarnas personliga åsikter och upplevelser av ämnet är 

intervjuer det bästa sättet att samla in data på (Bryman 2011). Det finns olika former av kvalitativa 

intervjuer. Bryman tar upp det han menar är de två viktigaste intervjuformerna inom kvalitativ 

forskning, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Då vi ville utgå från teman men ändå lämna 

utrymme för att vara flexibla under intervjuerna genom att kunna ställa följdfrågor och ändra 

ordningsföljden på frågorna valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). I 

semistrukturerade intervjuer har forskaren  en lista över teman som ska beröras men intervjupersonen 

har även här en frihet till att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011) 

 

Intervjuguide 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) skrivs det vanligtvis ett manus, en så kallad intervjuguide med frågor 

att ställa innan man genomför en intervju. Frågorna kan vara olika strikt formulerade och ha olika grad 

av flexibilitet. Det man bör tänka på när man utformar intervjufrågor är att se till att frågorna uttrycks i 

respondenternas vardagsspråk, vilket vi hade i åtanke (Ibid).  
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Utformningen av intervjuguiden grundade sig i vår frågeställning där vi ville ta reda på omkringliggande 

omständigheter som kan påverka medarbetarnas beslut att kompetensutvecklas. Med dessa 

omkringliggande omständigheter menar vi det som vi sett som centrala delar i tidigare forskning på 

området kompetensutveckling. Dessa delar blev de teman som vi utgick från när vi skrev vår 

intervjumall och grundar sig som tidigare beskrivits i frågeställningen samt tidigare forskning. 

Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor om respondenterna. Dessa frågor hade dels syftet att göra 

respondenten bekväm i intervjusituationen men även fånga centrala delar i relation till de teman vi 

utgick från i intervjuguiden. Under det första temat, arbetsmiljöns anpassning till lärande, ställdes 

frågor som handlade om vad medarbetaren anser att arbetsplatsen har för syn på kompetensutveckling, 

hur klimatet är anpassat för att lära sig nytt och hur kompetensutveckling värderas på arbetsplatsen. 

Under det andra temat, utvecklingsmöjligheter, ställdes frågor som handlade om vilka 

utvecklingsmöjligheter som medarbetaren upplever att det finns på arbetsplatsen och om möjligheterna 

till kompetensutveckling överensstämmer med de krav som ställs på medarbetaren. Under det tredje 

temat, ledarens roll, ställdes frågor som handlade om medarbetarnas uppfattning av chefernas 

inställning till kompetensutveckling och vad det kan ha för betydelse för medarbetarens val till att 

kompetensutvecklas. Under det sista temat, i vilken grad individen identifierar sig med sitt yrke, ställdes 

frågor som handlade om vad arbetet betyder för medarbetaren och hur stor påverkan det kan tänkas ha 

för valet att kompetensutvecklas. Vi använde oss av samma intervjuguide vid alla intervjuer (se bilaga 

2). Detta för att underlätta kategoriseringen i resultatet och även för att göra det möjligt att använda 

samma underrubriker i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urval och avgränsning 

För att få svar på syftet och frågeställningen hade vi några krav och kriterier vi skulle förhålla oss till i 

urvalsprocessen. Ett av kriterierna var att medarbetarna skulle vara vårdanställda inom kommunen och 

ytterligare ett kriterium som skulle uppfyllas var att valet att kompetensutvecklas skulle varit frivilligt. 

Detta blev avgränsningar i urvalet och vi har därför använt oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat 

urval menar Bryman (2011) är ett icke slumpmässigt urval. Forskarna väljer istället aktivt ut 

respondenter som är relevanta att undersöka i förhållande till studiens syfte. Detta urval passar sig när 

man har specifika krav och kriterier som måste uppfyllas av respondenterna (Bryman, 2011).  

 

För att komma i kontakt med eventuella respondenter började vi att formulera ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som vi skickade ut till vår kontaktperson på kommunen. Hen fick i sin tur i uppdrag att 

vidarebefordra detta till de chefer som hade medarbetare som deltar/deltagit i utbildningen. De 

medarbetare som var intresserade att medverka tog sedan kontakt med oss via mail eller via sin chef 

som vidarebefordrade informationen till oss. Utifrån studiens omfång och tidsram kom vi överens om 

att åtta respondenter var ett rimligt antal. När vi fått åtta medarbetare som var intresserade hörde vi av 

oss till vår kontaktperson på kommunen och meddelade att hen inte behövde söka efter fler 

respondenter till studien.  

 

Genomförandet av intervjuer 

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes en pilotintervju. I pilotintervjun deltog en vårdanställd som 

inte arbetar inom kommunen men som gått en kurs som är en del av den utbildning som våra 

respondenter deltar i. Pilotintervjun medförde att vi kunde omformulera de frågor som kunde 

misstolkas, samt lägga till eller ta bort frågor efter relevans innan intervjuerna (Bryman, 2011). Detta 

gav även information om hur långa intervjuerna förväntades bli. Efter att vi fått kontakt med de 

respondenter som skulle delta i studien bokades intervjuer in.  Alla intervjuer utom en utfördes på 

respondenternas respektive arbetsplats. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga i 

intervjumiljön men också för att de som deltog i intervjuerna inte skulle behöva avsätta mer tid än 

nödvändigt från sitt arbete till att bli intervjuade. Valet att utföra intervjuerna på medarbetarnas 
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arbetsplats kan dock påverka hur medarbetaren väljer att framställa sig själv genom att exempelvis träda 

in i en roll som stämmer överens med de normer som är accepterade på arbetsplatsen (Ahrne & 

Svensson, 2015). Detta har vi haft i åtanke genom studien. Den intervju som inte utfördes på 

respondentens arbetsplats ägde rum på universitetet. Detta för att personen i fråga var ledig den dagen 

och vi kom då överens om att det var lämpligt att hålla till i ett grupprum på universitetet. 

 

Intervjuerna inleddes med en presentation av oss och information om studiens syfte och bakgrund. Vi 

förklarade vad det skulle innebära att delta i studien som respondent, vilka rättigheter som fanns att 

hoppa av och att valet att inte svara på någon fråga var frivilligt. Slutligen tog vi upp information om 

konfidentialitet. Detta var information som respondenterna redan fått tillgång till innan intervjun via 

det informationsbrev (se bilaga 1) som skickats ut, men för att försäkra oss om att informationen nått 

fram och att inga missförstånd skett valde vi att återupprepa oss angående detta. Genom att återupprepa 

de etiska forskningsprinciperna kunde vi även få ett samtycke om att respondenten frivilligt ville delta i 

studien. Intervjuerna fortlöpte därefter med fokus på medarbetaren och vilka omständigheter som 

påverkat dess val till att kompetensutvecklas. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter och 

samtliga intervjuer spelades in efter att ett samtycke medgivits av respondenten. Vi valde att spela in 

intervjuerna för att undvika missförstånd under det senare analysarbetet och för att kunna gå tillbaka 

till ursprungsmaterialet under arbetets gång.  

 

Analys av data 

För att få ner ord till en text, valde vi att transkribera intervjuerna i sin helhet, bortsett från vissa delar 

då respondenten kom in på sidospår som inte var relevant till studiens syfte. Det har vi dock visat i 

transkriberingen och satt parenteser med punkter emellan. Vi ansåg att detta inte skulle påverka 

studiens resultat. Vi delade upp intervjuerna och tog lika många var, detta för att få en rättvis fördelning 

och för att det skulle vara tidseffektivt. För att våra respondenter skulle vara så anonyma som möjligt 

har vi skrivit om hon och han till hen i citat vi använt oss av så att man inte ska kunna härleda citatet 

utefter könet. För att i största möjliga utsträckning avidentifiera våra respondenter har vi valt att koda 

dessa från nummer ett till åtta (Kvale & Brinkmann, 2014). När transkriberingen var färdigställd läste 

vi tillsammans igenom materialet för att få en helhetsbild av resultatet och för att inte missa någon viktig 

information. Efter detta sammanställdes svaren från respondenterna i ett gemensamt dokument utifrån 

den intervjuguide (se bilaga 2) vi använt oss av vid intervjuerna. De passager som var relevanta för vår 

studie sattes in under tillhörande fråga och kategorier skapades utefter de teman som vi identifierat i 

vår litteraturgenomgång (Bryman, 2011). Vi hade även en kategori som hette övrigt där vi skrev in nya 

infallsvinklar som framkom under intervjuerna som vi inte identifierat i litteraturgenomgången och 

därmed inte passade in under våra teman. Vi arbetade med meningskoncentrering för att få en mer 

lätthanterlig massa att utgå från. Därefter jämförde vi svaren och lokaliserade likheter och skillnader i 

materialet. Valet att leta efter både likheter och skillnader grundar sig i studiens syfte och för att kunna 

beskriva respondenternas val till att kompetensutvecklas. Detta material kunde sedan ligga till grund 

för resultat och analysarbetet tillsammans med den litteraturgenomgång som tidigare presenterats. Vi 

valde i resultatavsnittet att använda citat kopplat till de olika teman för att öka trovärdigheten och 

illustrera de resultat som vi presenterat.  

 

Trovärdighet  

För att kunna mäta en studies kvalitet finns det olika begrepp man kan använda sig av. Bryman (2011) 

tar upp begrepp som bland annat reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och trovärdighet. Enligt 

författaren är det vanligt att man inom kvantitativ forskning, använder de tre förstnämnda begreppen 

då det handlar om att mäta en kvantitet. Vi har i vår studie istället valt att fokusera på begreppet 

trovärdighet. Då vi använder en kvalitativ metod är detta begrepp lämpligt att använda för att mäta 

studiens kvalitet (Bryman, 2011). Trovärdighet innefattas av flera begrepp som kan ställas i relation till 
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de tre begrepp som oftast används inom kvantitativ forskning. Ett av dessa är pålitlighet som blir 

motsvarigheten till reliabilitet. För att mäta en studies pålitlighet, är det viktigt att man är tydlig med 

sitt tillvägagångssätt under hela forskningsprocessens gång. Detta vid bland annat valet av metod, valet 

av respondenter och intervjufrågor för att studien ska kunna granskas på ett rättvist sätt (Bryman, 2011). 

Detta har vi arbetat med genom att tydligt skriva ut i metodavsnittet hur vi har tänkt och resonerat i de 

val vi gjort i studien. Genom att göra detta skapas en genomskinlighet i studien och det är då mindre 

risk för att våra metodologiska val blir ifrågasatta. Överförbarhet är ett annat begrepp som används 

inom kvalitativ forskning. Med tanke på att kvalitativa studier i de flesta fall är mindre i sitt omfång av 

deltagare i jämförelse med kvantitativa, är det inte lika självklart att det går att överföra resultatet till 

andra situationer. Det är i detta skede viktigt att forskaren är tydlig i sitt tillvägagångssätt och ger en bra 

beskrivning så att läsaren lättare kan bedöma om studien är överförbar till en annan miljö (Bryman, 

2011). Vi har arbetat med detta genom att grundligt beskriva våra metodologiska val samt diskuterat för 

och nackdelar med dessa. Trovärdigheten stärks även genom att vi båda varit med på alla intervjuer och 

att vi tillsammans analyserat materialet så att vi kunnat göra en så rättvis tolkning av datamaterialet 

som möjligt. Genom att koda om våra respondenter till nummer, stärks studiens transparens då vi i 

resultatdelen kunnat visa vart vi tagit våra citat ifrån. Det medför att det är lättare för läsaren att bedöma 

om resultatet går att överföra till en annan miljö eller studie.  

 

Att vi använde oss av en pilotintervju gjorde det möjligt att säkerställa att studien mätte det den avsågs 

att mäta och kunde därför stärka studiens kvalité och trovärdighet (Bryman, 2011). För att öka 

trovärdigheten ytterligare användes teman med stöd i litteraturen, detta var sedan en röd tråd genom 

hela studien och vi ställde frågor som inriktade sig på dessa teman som vi funnit viktiga i 

litteraturgenomgången. Analys och resultatdelen är baserade på dessa olika teman vilket gör det lätt att 

följa textens olika avsnitt och innehåll. Då vi använt oss av ett målinriktat urval och därmed haft 

respondenter som kunnat svara på vårt syfte och frågeställning ökar studiens trovärdighet ytterligare.  

 

Etik 

Vid forskning är det viktigt att de individer som är medverkande i en studie inte riskerar att utsättas för 

psykisk eller fysisk skada. Forskaren får inte gå över det så kallade individskyddskravet som bland annat 

innebär skydd mot insyn i livsförhållanden (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet har därför tagit 

fram fyra forskningsetiska principer som forskaren måste förhålla sig till under hela 

forskningsprocessens gång. Dessa krav är informations-, samtyckes-, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet. Med detta menas att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien, 

vilka risker och fördelar som finns att vara med i studien, att medverkan är frivillig och att det när som 

helst är möjligt att avbryta sitt deltagande, vad informationen som framkommer ska användas till samt 

att den information som framkommer ska behandlas med största försiktighet så att inte någon obehörig 

kan komma åt informationen eller att respondenternas identitet går att utläsa ur datamaterialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har under hela detta arbete haft dessa etiska principer som utgångspunkt. 

Genom att vi som tidigare beskrivit skickat ut ett informationsbrev om de etiska principerna, upprepat 

dessa under intervjuerna, spelat in samtalen efter medgivande skett från respondenten samt raderat det 

inspelade materialet efter transkribering anser vi att vi haft ett godkänt förhållningssätt till de 

forskningsetiska principerna.  

 

Förkunskap 

Att arbeta inom kommunal verksamhet är något som vi båda har erfarenhet av, vi har dock olika 

bakgrund och erfarenheter. En av oss har tidigare haft Umeå kommun som arbetsgivare och arbetat 

inom äldreomsorgen och detta innebär en viss förförståelse för organisationen. Den andra av oss har 

arbetat inom förskoleverksamhet i en annan kommun. Att en av oss har arbetat inom äldreomsorgen i 

Umeå kommun medför bland annat förkunskaper i arbetet inom vård och omsorgssektorn som denna 
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studie inriktar sig på. Att vi har tidigare kunskap om Umeå kommun har både sina för och nackdelar. 

Fördelarna är att vi då har en insikt i hur organisationen är uppbyggd och fungerar men det kan också 

enligt Bryman (2011) vara till en nackdel då det i vissa fall kan vara svårt för forskarna att vara objektiva. 

Vi upplevde dock inte att detta varit något problem i denna studie då det dels var många år sedan 

anställningen inom kommunen var aktuell och att de respondenter vi intervjuat är personer som vi 

aldrig tidigare haft kontakt med. Detta anser vi är positivt för vår objektivitet.   

 

Författardeklaration 

Vi har under hela denna studie samarbetat i alla delar. Vi har tillsammans letat fram litteratur, 

genomfört intervjuer och analyserat materialet. Vi har ständigt haft en dialog i alla delar och båda två 

har varit med i varje stycke och kommit med sina åsikter och idéer.  

 

Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer en analys av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning att presenteras. 

Resultaten baseras på de åtta intervjuerna som studien omfattas av. Avsnittet har sin grund i 

litteraturgenomgången, intervjufrågorna och de teman som vi utgått från i studien. De bakgrundsfrågor 

som inledningsvis ställdes i intervjuerna har vävts in under dessa olika teman.  

 

Arbetsmiljöns anpassning till lärande 

Under intervjuerna framkom det att arbetsmiljöns anpassning har stor betydelse för viljan att lära. 

Respondenterna ansåg att de respektive arbetsplatserna hade en god inställning till 

kompetensutveckling och att det sågs som något positivt. Respondenterna menade att kulturen på 

arbetsplatsen var tillåtande och öppen för utveckling. Det framkom under intervjuerna att 

kompetensutveckling däremot inte var ett dagligt samtalsämne, men när det kom på tal var det bara 

positiva åsikter kring området. Respondenterna menade att både chefer och medarbetare var positiva 

till kompetensutveckling och att arbetsplatsen uppmuntrade till ny kunskap genom det. Detta kan 

kopplas till Gustavsson (2005) som menar att medarbetarnas vilja att lära kan vara en konsekvens av 

vilken kultur som råder på arbetsplatsen. Respondenterna delade alla arbetsplatsens åsikt om att 

kompetensutveckling var något positivt. Kock (2010) ser en stöttande lärmiljö som bland annat 

tillgången till stöd för lärande. Det faktum att Umeå kommun erbjuder fyra timmar betald studietid på 

arbetstid, betald praktik och tillgång till gratis kurslitteratur var något som ansågs som positivt och som 

en avgörande faktor till valet att kompetensutvecklas i de flesta av fall. “Största anledningarna till att jag 

hoppade på utbildningen var… Ja men det var ju dels att det var gratis utbildning, det var ju den största 

anledningen till att jag hoppade på” (Respondent 8). En annan respondent uttrycker sig på följande sätt: 

 

“Ja men hade vi inte fått dom här fyra timmarna, gratis praktik, och låna böcker gratis då 

hade jag nog inte gjort de. Det är tufft ändå med att jobba heltid och så för att hinna och orka. 

Så hade det inte varit upplagt såhär så hade jag inte gjort det, det tror jag inte. Det skulle ta 

alldeles för mycket kraft, och sen skulle jag inte haft råd att haft praktik och vara utan lön i 

fem veckor” (Respondent 2). 

 

Detta går även att koppla till resonemanget om att det är viktigt att ha en stöttande lärmiljö, med 

gynnsamma förhållanden (Kock & Ellström 2011; Ellström et al., 2008) då kommunen har olika 

erbjudanden som underlättar för medarbetaren att kompetensutvecklas. Ovanstående citat går 

ytterligare att koppla till Ellström (1996) som skriver om vikten av att skapa utrymme för lärande på 

arbetsplatsen för att nytt lärande ska kunna ske vilket kommunen gör genom dessa erbjudanden.  
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Organisationens framställning av kompetensutveckling påverkar medarbetarens vilja 

att kompetensutvecklas 

Som tidigare nämnt upplever många respondenter att arbetsplatsen har en öppen syn på 

kompetensutveckling, att chefen är positiv till kompetenshöjande insatser samt att de är tacksamma att 

arbetsplatsen erbjuder förmånerna vad gäller betald praktik, fyra studietimmar i veckan och betald 

kurslitteratur. Dessa faktorer upplevs som positiva aspekter som respondenterna menar bidrar till att 

deras egen inställning till kompetensutveckling är positiv. Detta diskuterar Choi och Ruona (2011) kan 

vara bidragande till att medarbetare väljer att kompetensutveckla sig. Om organisationen visar att de är 

öppna för förändring och utveckling kommer medarbetarna vara mer villiga att kompetensutvecklas i 

organisationen menar författarna. Under intervjuerna framkommer det dock att inte alla som går 

utbildningen fått tillgång till fyra timmar betald studietid i veckan från start. “Jag kom inte med första 

omgången, utan jag kom med andra och då gällde inte dom fyra timmarna först men sen har Umeå 

kommun beslutat om det, och det gör ju mycket, det är ganska mycket annars” (Respondent 4). En 

annan respondent uttrycker sig på följande sätt i frågan: 

 

“Ja jag tycker att jag har det bra, men visst vill jag ha mer betalda timmar.. från början var 

det ju inte alla som fick, det var ju fem, sex stycken, men alla fick inte timmar utan att det 

var som bara några som fick dom här timmarna och några fick inga” (Respondent 8). 

 

Platserna på utbildningen med de förmåner som ovan nämnts visade sig vara begränsade, men 

respondenterna som uttalat sig om detta uttrycker dock att det inte vet så mycket om varför vissa fått 

tillgång till alla förmåner och inte andra. Något som också framkom ur datan var att dessa fyra timmar 

betald studietid endast får nyttjas på dagtid, och att det vore önskvärt att även kunna använda dessa 

timmar på kvällarna då många av respondenterna jobbar både dag och kväll.   

 

Möjligheter till kompetensutveckling  

De individer som valt att gå undersköterskeutbildningen har alla haft möjligheten att kombinera 

studierna på ett eller annat sätt med deras arbete vilket Nilsson et al. (2011) beskriver vikten av. Att 

anställda har haft möjlighet till kompetensutveckling är enligt författarna viktigt för medarbetarnas 

motivation till läraktiviteter som rör organisationen. Ur intervjuerna framkommer dock att 

respondenterna inte upplever att de är fullt medvetna om vad arbetsplatsen erbjuder för 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Detta visar sig på två respondenters svar på frågan om de vet vad de 

har för möjligheter till kompetensutveckling. “Nää det tror jag inte, inte om man ska veta exakt allt, det 

är säkert jättemycket som har försvunnit” (Respondent 2). 

 

“Nej, jag vet inte alls, alltså vilka forum man ska titta på. Man kan kolla på intranätet, asså.. 

så det har dom. För å se om det finns någonting, men inte sådär, det kan ju vara enstaka 

kurser naturligtvis, men det är inte så att vi får många erbjudanden heller” (Respondent 6).  

 

Respondenterna som uttrycker att de inte riktigt vet vad de har för kompetensutvecklingsmöjligheter 

eller upplever dem som begränsade uttrycker detta som något negativt. De uttrycker också att detta är 

något som skulle kunna förbättras för att få fler medarbetare att delta i kompetenshöjande aktiviteter. 

En del respondenter är av åsikten att om medarbetarna skulle vara mer informerade om vad det fanns 

för erbjudanden så skulle fler välja att utbilda sig. Detta går att ställa i relation till Nilsson et al. (2011) 

som menar att för mycket utbildningsinsatser inte nödvändigtvis leder till mer motivation till lärande. 

Under intervjuerna framkommer att en del respondenter såg det som påfrestande och stressigt att 
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studera och arbeta samtidigt. De uttrycker att det krävs mycket och tar energi att klara av utbildningen. 

En av respondenterna uttrycker detta på följande vis: 

 

“Det är en ganska stressad miljö vi jobbar inom också, det skulle kanske behövas mer tid 

tycker jag. Få in mer vikarier tycker jag. Just nu är vi inne i en period då det är lite folk som 

söker också, så det är svårt att få till att plugga” (Respondent 3). 

 

Sung och Choi (2014) diskuterar det faktum att för mycket kompetensutveckling kan bli en psykisk 

påfrestning istället för något positivt för individen. Av citatet ovan och det övriga datamaterialet går det 

att utläsa att en del respondenterna upplever att det är en utmaning att hinna med både studier och 

arbete och att det kan vara svårt att hitta vikarier som kan arbeta när någon behöver ta ledigt för studier. 

Det framkommer ur resultatet att det krävs tidsplanering och engagemang för att klara av att hantera 

både arbete och studier samtidigt.  

 

Medarbetarens vilja och engagemang till kompetensutveckling  

Enligt intervjuerna har respondenterna fått reda på att utbildningen finns på olika sätt. Vissa har sökt 

upp utbildningen själva medan andra har fått information om den på arbetsplatsen, men samtliga har 

fått godkännande från chefen att medverka i utbildningen. Nilsson et al. (2011) beskriver att det inte 

räcker med att det finns möjligheter till kompetensutveckling och ett stöd från chefen för att 

medarbetare ska vilja kompetensutvecklas. Det är viktigt att även ta hänsyn till individens lust och 

engagemang för att lärande ska vara möjligt. Denna inställning och engagemang kan bland annat 

påverkas av tidigare utbildningserfarenheter. Engagemanget till läraktiviteter var något som varierade 

hos respondenterna. Alla har själva frivilligt valt att delta i utbildningen, men vissa individer var mer 

benägna än andra att vilja kompetensutvecklas. Detta var något som framkom under intervjuerna när 

vi diskuterade inställningen till utbildningar generellt hos respondenterna. En del är väldigt engagerade 

och letar själva upp utbildningar att gå medan andra inväntar att det ska dyka upp ett erbjudande och 

en möjlighet från arbetsplatsen. Något som framkommer under intervjuerna är att utbildningarnas 

innehåll påverkar valet och engagemanget till att delta i utbildningar. Respondenterna är tydliga med 

att utbildningarna ska vara anpassade för deras arbetsuppgifter för att de ska vara intressanta. “Jaa, 

ehm, att jag känner att jag kommer att få nytta av dom kunskaperna är väl en grej som gör att jag går 

utbildningen” (Respondent 1). Detta tar sig även i uttryck genom en annan respondents kommentar. 

 

“Oftast när det är någonting som alla måste gå, asså kanske det inte berör alla. Man kan inte 

känna att det är så riktad kompetenshöjande alla gånger, men det är ju något som är 

obligatoriskt och alla måste ju gå det” (Respondent 6). 

 

Citaten ovan blir en bekräftelse på Ghee Soon och Chan´s (2003) resonemang om att medarbetarnas 

inställning till kompetensutveckling och upplevd användarbarhet har betydelse för deras motivation. 

Något som också är centralt ur datamaterialet är att många av respondenterna har varit i kontakt med 

kompetensutveckling sedan tidigare. Det varierar i omfång och hur stora 

kompetensutvecklingsinsatserna varit. Exempel på utbildningar som respondenter i studien genomgått 

är lyftteknik, våld i hemmet, förvärvade hjärnskador och kommunikation. Detta är även det något som 

går att hänvisa till medarbetarnas egna val att utbildas enligt Ghee Soon och Chan (2003). Detta då 

författarna menar att kompetensutvecklingsinsatser i sig skapar motivation till nytt lärande.  
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Ledarens roll  

De respondenter som medverkat i studien har framfört åsikter som visar att chefen har en viktig roll i 

valet att kompetensutvecklas. Många påpekar att chefens inställning till kompetensutveckling är god 

och att hen kommer med uppmuntrande kommentarer för att peppa medarbetarna till lärande. Det visar 

sig även att det i vissa fall är chefen som har tagit initiativet till att respondenter ska börja 

undersköterskeutbildningen. I de fall då medarbetaren privat ansökt om att delta i utbildningen har 

chefen stöttat och varit positiv till beslutet. Det som nämnts ovan kan exemplifieras genom följande 

kommentarer från tre respondenter: 

 

“Det är från våran chef, från våran chef som vi har nu i alla fall, som jag har fått reda på att 

det finns att gå och… hen tycker att det är bra att vi går saker och ting och 

kompetensutvecklar oss” (Respondent 8). 

 

“Hen tycker att det är viktigt med kompetensutveckling, hen är engagerad hur det går för 

mig i mitt arbete både praktiskt och det här med balansen att studera och arbeta samtidigt. 

Hen är väldigt engagerad och frågar hur det går och sådär” (Respondent 5). 

 

“Hen har peppat, vill att vi ska gå. Och vi som sökte privat, hen vill ju att vi ska få dom här 

fyra timmarna i veckan, som vi kan ta ut. De ser jag som positivt, att hen vill att vi ska gå” 

(Respondent 3). 

 

Citaten och det som framkommer av intervjuerna kan förklaras av Ellström och Hultman (2004) som 

belyser att ledaren genom stöd och engagemang kan påverka medarbetarens vilja att lära. Av citaten 

ovan går det att utläsa att respondenter upplever att chefen uppvisar ett genuint intresse för hur det går 

för medarbetaren och dess personliga utveckling. Respondenterna upplever detta som något positivt 

och de anser att det då blir roligare och lättare att lära och vilja läras. Under intervjuerna framfördes 

åsikter som att chefens inställning till kompetensutveckling var avgörande i vissa fall för valet att 

kompetensutvecklas. Respondenter menar att om chefen är negativt inställd till utbildning kan de lätt 

smitta av sig till medarbetarna. Valet om att kompetensutvecklas skulle alltså enligt vissa respondenter 

vara svårare om inte stödet från chefen fanns. Detta är något som går att koppla till Sung och Choi (2014) 

som visar på vikten av att medarbetaren känner sig uppmärksammad och att ledningen är intresserad 

av utvecklingen av sina medarbetares humankapital. Detta bidrar till att motivera medarbetarna till att 

vilja lära i organisationen enligt författarna. 

 

Chefens engagemang för medarbetaren och dess betydelse för viljan att 

kompetensutvecklas 

Ellström (1996) belyser vikten av att ledningen på olika sätt bör uppmärksamma projekt som finns, 

stödja och prioritera utbildningsinsatser och uppvisa en uthållighet till lärande och förändring. 

Chefernas inställning till kompetensutveckling upplevs överlag som positiv. Det framkommer dock olika 

åsikter i frågan om vem som tar initiativet till kompetenshöjande insatser. Vissa respondenter menar 

att valet att kompetensutvecklas har påverkats positivt i de fall då chefen presenterat eller tagit upp att 

utbildningen finns. Några respondenter uttrycker att de förmodligen inte skulle sökt upp utbildningen 

själva och då heller inte gått utbildningen om inte chefen presenterat förslaget om att den fanns. “Ja, jag 

kollar ju inte själv efter några kompetensutbildningar.. det gör jag väl inte” (Respondent 8). Två andra 

Respondenter utrycker sig också i frågan om vilken roll deras chef haft i deras beslut att 

kompetensutvecklas på följande sätt:  
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“Ja men det har ju haft en väldigt stor roll just i och med att man… vi fick ju se det där mailet 

som hade kommit, jag menar hen hade ju lika gärna inte behövt komma med den där 

informationen om utbildningen” (Respondent 7). 

 

“Det tror jag har ganska stor roll, de kom upp för två år sen på utvecklingssamtal, då kom de 

upp att jag kanske borde utvecklas, men sen gick tiden och sen kom det här erbjudandet och 

då kände jag att jag måste nappa” (Respondent 4). 

 

Det finns däremot andra åsikter som är av motsats till de ovan nämnda uttalanden. Några 

respondenter har som tidigare beskrivits sökt upp denna utbildning själva och lagt fram förslaget till 

chefen som sedan godkänt det. Det uttrycks att de kompetensutvecklingsmöjligheter som presenteras 

av chefen är begränsade och att det finns behov av mer kompetensutveckling. “Det var genom en 

bekant.(....) Det var genom hen som jag känner privat. Så det var genom hen som det kom till min 

kännedom” (Respondent 6). ”(…)Det kan ju vara enstaka kurser naturligtvis, men det är inte så att vi 

får många erbjudanden heller” (Respondent 6). I studien finns det alltså åsikter som både bekräftar 

och talar emot Ellström (1996).  

 

Vidare kan det utläsas från resultatet att de respondenter som uttryckt att deras chefs inställning till 

kompetensutveckling har varit öppen och stöttande, tror att det har påverkat deras egen inställning till 

kompetensutveckling positivt. Detta kan i sin tur kopplas till Ghee Soon och Chan (2003) som menar 

att ledare kan påverka sina medarbetares inställning till lärande genom att framställa 

kompetensutveckling som någonting positivt. Johnson och Beehr (2014) belyser att ledare har möjlighet 

att påverka sina medarbetares inställning till kompetensutveckling och därmed motivera dem. 

Författarnas resonemang kan bekräftas genom att vissa av respondenterna upplevt att antalet som väljer 

att kompetensutveckla sig har varierat beroende på vilken chef som har haft ansvaret. Två respondenter 

resonerar kring frågan på följande sätt:  

 

“Jo men de kan väl ha betydelse, de två sista cheferna har sagt att det är klart att du ska 

utvecklas. Det gjorde inte chefen innan så då har jag kanske inte tänkt på det lika mycket, 

viktigt att man känner att man kan göra det. Det kanske krävs att man är ledig vissa dagar 

för att kunna gå utbildning liksom, då är det bra att ha en positiv chef” (Respondent 4). 

 

“Nä, jag har ju haft några olika chefer här, men hen är ju den som.. jaa… dragit igång och sagt 

att det finns, tycker det är bra att vi går, så har det väl kanske inte varit med de andra 

cheferna. Tidigare har folk inte gått utbildningar i samma utsträckning som nu, utan nu är 

vi ganska många som går” (Respondent 8). 

 

Även här verkar chefens inställning till kompetenshöjande aktiviteter spela in för medarbetarnas 

motivation till utbildning.  

 

Identitet i arbetet 

Under intervjuerna framkom att respondenterna själva beskriver sina personliga egenskaper i 

förhållande till sitt yrkesval. De beskriver deras egen roll i arbetet genom att lyfta fram egenskaper som 

ger nytta för deras vårdtagare. Att vara lugn, social och kunna sätta sig in i andra människors situationer 

är egenskaper som identifieras ur materialet som anses vara viktiga komponenter för att kunna göra ett 

bra arbete och trivas på sin arbetsplats. Författarna Ellström och Hultman (2004) menar att 
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yrkesidentitet kan ses som antingen en del av en individs personliga identitet eller som något kollektivt 

inom samma yrke, där det finns vissa gemensamma föreställningar om individer inom samma yrke. En 

respondent resonerar kring detta på följande sätt: 

 

“Det är ju inte alla personer som passar för sådana här jobb. Det känner jag ändå att man är 

ju ganska nyfiken på andra och man försöker ju liksom göra ett bra jobb hos... Även kanske 

se det där extra alltså att man observant på olika förändringar i hälsotillstånd eller att man 

är.... Man kan ju lägga märke till saker som kanske inte alla ser om man bara liksom går in 

och tror att här ska jag bara göra de. Det är lite så jag tänker” (Respondent 7). 

 

Respondent sjus sätt att beskriva att inte alla passar att arbeta inom vården går även igen i Ellström och 

Hultmans (2004) sätt att se en kollektiv identitet i arbetet som ovan nämnts. Många respondenter 

beskriver sig själva som omhändertagande och att de kan sätta sig in i brukarens vardag. Det talas även 

om att sätta vårdtagarna i fokus och kunna lyfta fram deras perspektiv. “Det här om omhändertagande, 

och se till den lilla människa, lyfter det till någonting som kanske andra inte ser att den är och att alla, 

alla är av betydelse, oavsett förmåga eller handikapp” (Respondent 6). Detta är något som Ellström och 

Hultman (2004) tar upp som en del av undersköterskors identitet, då de till stor del kännetecknas av 

patientorientering. Författarna menar att undersköterskor arbetar med patienternas omvårdnad och att 

de beskriver sitt arbete utifrån ett patientperspektiv. Det är viktigt att de behandlar patienterna på ett 

sätt som de själva skulle vilja bli behandlade på. Det är något som tydligt framkom under intervjuerna.   

 

Medarbetarens intresse för arbetet och dess påverkan för viljan att lära 

Något som uttrycks som viktigt i valet att arbeta inom vården är intresset att jobba med människor och 

de sociala delarna i arbetet. Det framkommer även att det är ett naturligt steg att gå utbildningen om 

man vill jobba kvar inom vården och att det känns roligt att lära sig saker för att kunna göra ett bra 

arbete. Detta kan bland annat utläsas ur en respondents svar på varför hen har valt att 

kompetensutveckla sig. “Det är därför jag går den här utbildningen nu, för det är det jag vill jobba med 

nu, jag vill jobba med människor, det är intressant och utvecklande” (Respondent 4). 

 

Att medarbetare har ett intresse för sitt arbete är något som Noe och Schmitt (1986) belyser och menar 

att det har betydelse för om en upplevd identitet finns i arbetet. De menar att det faktum att 

medarbetarna tycker att arbetet är roligt och är något som de identifierar sig med kan vara en förklaring 

till valet att frivilligt medverka i utbildningar. Författarna menar att en identitet i arbetet påverkar 

individernas motiv till utveckling i organisationen positivt. Anledningen till att identitet i arbetet 

påverkar medarbetarens motiv till läraktiviteter menar författarna vidare är för att kompetensutveckling 

genererar mer kunskap om yrket och en trygghet i yrkesrollen samt självförtroende i arbetet. Under 

intervjuerna framkom att arbetets innehåll har förändrats över tid. De som arbetat länge inom yrket 

förklarar att de tidigare var andra uppgifter än de är i dagsläget. De menar att de kräver mer formell 

kunskap i dagsläget jämfört med tidigare då det var lättare att komma outbildad och klara av arbetet. 

“Det är många som behöver mycket mer hjälp på olika sätt, demens osv så att för att kunna göra ett bra 

jobb så måste du nästan kunna ha utbildning. Det räcker inte bara med erfarenhet” (Respondent 7). 

“Som dom som bor hemma är ju väldigt mycket sjukare idag än vad dom var när jag började, till exempel. 

Och då känner man ju att då behöver man liksom få utbildning. Alltså det krävs ju betydligt mycket mer” 

(Respondent 1). 

 

Det framkommer alltså att för att klara av att göra ett bra jobb så är utbildning ett sätt för medarbetarna 

att skaffa sig trygghet och kunskap i det dagliga arbetet och valet att kompetensutveckla sig kan därmed 

grunda sig i Noe och Schmitts (1986) teorier som ovan beskrivits. Det framkommer av intervjuerna att 
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en anledning till att vissa valt att gå utbildningen till undersköterska beror på att de får mer kunskap om 

vad de faktiskt jobbar med och respondenterna har förväntningar på att kunna göra ett bättre arbete 

efter att de gått klart utbildningen vilket i sin tur ytterligare kan bekräfta Noe och Schmitts (1986) teori.  

 

Många av respondenterna har arbetat länge inom vården, en del har arbetat inom yrket hela sitt liv. De 

beskriver att de själva inte vet hur de skulle vara som person om de inte haft det yrke som de har i 

dagsläget. De beskriver att genom att de har arbetat så länge inom yrket har de växt fram ett intresse för 

att få en djupare kunskap. Det framkom under intervjuerna att vikten av att göra ett bra jobb var centralt 

i valet att kompetensutvecklas. Alvesson och Willmott (2002) berör medarbetares självuppfattning och 

menar att kompetensutveckling både blir ett sätt för individen och organisationen att utvecklas. Detta 

för att människor tenderar att utgå från att det man kan, är man. “Jag har ju jobbat med samma sak sen 

jag gick ut gymnasiet så man är ganska mycket som det man jobbar med eftersom att jag har gjort samma 

sak hela tiden” (Respondent 2). 

 

Att identiteten i arbetet har en stor betydelse för valet att kompetensutvecklas framkom tydligt i 

respondenternas svar. De menar att det är viktigt att man trivs på arbetet för valet att 

kompetensutvecklas. Kan man inte identifiera sig i sitt yrke blir motivationen till att vilja utvecklas 

lidande enligt studiens resultat. Valet att kompetensutvecklas påverkas med andra ord av 

respondenternas identitet i arbetet.  

 

Möjligheten att söka sig vidare 

Något som också framkommer i resultatet som har en central roll i valet att kompetensutvecklas är 

möjligheten att söka sig vidare till andra arbetsplatser. Respondenter i studien uttrycker att de upplever 

att samhället generellt kräver mer utbildning nu än tidigare och att de vill kunna möta de krav som ställs 

om de skulle vilja byta arbetsplats. Detta visar sig bland annat genom två respondenters uttalande i 

frågan om varför de valt att delta i undersköterskeutbildningen. ”Ja jag tyckte att det kunde vara läge 

eftersom att jag jobbat ett antal år, få högre lön och ha chansen att kunna göra något annat om man vill” 

(Respondent 4). 

 

”(…)dels har jag ju jobbat inom det här området, och att det ger mig också möjligheter att, 

att söka mig vidare sen. Det ger mig ju en bredare bas att stå på. Jag har ju en yrkesutbildning 

helt plötsligt. (…) ah men att jag har möjlighet att söka vidare sen, och möjlighet till att lättare 

få en anställning eftersom att man har högre krav på just att man är utbildad” (Respondent 

6). 

 

Det framkommer alltså att en anledning utöver det vi identifierat i litteraturen är att vissa respondenter 

valt att gå undersköterskeutbildningen för att de på så sätt breddar sina möjligheter att söka sig till andra 

arbetsplatser.  

 

Diskussion  

I detta avsnitt kommer centrala slutsatser att lyftas och kopplas till ett större sammanhang. Detta med 

grund i vårt resultat och den tidigare forskning som presenterats. Vidare kommer vi även att diskutera 

de metodval vi gjort och hur det påverkat vår studie samt presentera förslag på framtida forskning kring 

ämnet.  
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Resultatdiskussion 

Arbetsmarknaden är under ständig förändring, detta medför att varje arbetsplats måste vara uppdaterad 

på vad som händer i omvärlden för att inte hamna efter sina konkurrenter. En stor del i detta är att ha 

kompetent personal som kan vara med och utveckla organisationen. Det är därför viktigt för 

organisationer att se till sina medarbetares behov och vad som kan vara attraktivt för en medarbetare 

för att vilja utvecklas och på så sätt få den kompetens arbetsplatsen kräver.  En sektor som har stora 

problem med att attrahera och utbilda kompetent personal är vårdsektorn. Utifrån detta 

problemområde har vi arbetat efter syftet att skapa kunskap om hur vårdanställda inom Umeå kommun 

som frivilligt valt att kompetensutvecklas beskriver detta val. Tidigare forskning på området har till 

största delen haft en organisatorisk inriktning på kompetensutveckling och vi har därför valt att fokusera 

på medarbetarnas motiv till kompetensutveckling. Genom att studera tidigare forskning på området 

kunde vi identifiera ett antal omständigheter som anses vara centrala i detta ämne. Dessa 

omständigheter är arbetsmiljöns anpassning till lärande, möjligheter till kompetensutveckling, ledarens 

roll samt medarbetarens identitet i arbetet. Dessa områden har legat till grund för vårt syfte och vår 

frågeställning om vilka omkringliggande omständigheter medarbetarna beskriver påverkar beslutet att 

kompetensutvecklas. Utifrån studiens resultat kan vi dra en generell slutsats att alla dessa faktorer har 

en påverkan på medarbetarnas val till att kompetensutvecklas men att det även framkom ytterligare 

omständigheter som kan vara bidragande till medarbetarens val till kompetensutveckling som vi inte 

identifierat i litteraturen.  

 

Utifrån studiens resultat framkommer det att medarbetare hade svårigheter att greppa vad vi menade 

med arbetsmiljö och svaren på de frågor som rör just arbetsmiljöns anpassning till lärande blev därför 

tunna. Det vi däremot kan utläsa är att medarbetarna uppskattat att de fått tillgång till fyra timmar 

betald studietid i veckan, gratis kurslitteratur samt betalt praktik på en annan arbetsplats än den de 

arbetar på nu. Detta hade många gånger en avgörande roll i beslutet att kompetensutvecklas. Många 

respondenter upplever att de inte skulle haft tid och energi att läsa utbildningen om arbetsplatsen inte 

erbjudit dessa hjälpmedel. Överlag råder en god inställning till kompetenshöjande insatser hos både 

medarbetare och chefer vilket också haft en betydelse till att medarbetare faktiskt valt att 

kompetensutveckla sig inom kommunen. En första slutsats blir att detta är exempel på insatser 

organisationer kan använda sig av för att underlätta för sina medarbetare att kompetensutvecklas. Detta 

leder i sin tur till att motivationen hos de anställda i större grad ökar och även chansen att få fler 

deltagare i utbildningsinsatser blir större.    

 

Arbetsmiljöns anpassning till lärande upplevs generellt som god. Dock uttrycks det att det borde finnas 

mer tid för utbildning och det finns önskemål om att kunna använda de studietimmar medarbetarna får 

betalda även på kvällstid. Det framkommer även att tidigare kompetenshöjande insatser i vissa fall 

saknat relevans till arbetet. Den kompetensutvecklingsmöjlighet i form av undersköterskeutbildning 

som Umeå kommun erbjudit medarbetarna säger något om vilken kompetensutvecklingsstrategi som 

används. Kommunen erbjuder en formell utbildning i form av kurser och fokus ligger på att utveckla 

sina medarbetares kompetens så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Detta kan 

ställas i relation till Kock och Ellström (2011) som likställer detta med en formell 

kompetensutvecklingsstrategi. Författarna menar även att för att nå bästa möjliga resultat ska en god 

lärmiljö kombineras tillsammans med en integrerad kompetensutvecklingsstrategi. En andra slutsats är 

att om organisationer ska kunna möta de ovan nämnda åsikterna och förbättra förutsättningarna för 

lärande är ett alternativ att förankra utbildningarna i verksamheten och alltså gå mot en mer integrerad 

strategi. Om organisationer går mot en mer verksamhetsförankrad utbildningsstrategi kan risken för att 

utbildningarna blir irrelevanta minska. Detta då utbildningarna blir direkt kopplade till verksamheten 

och motivationen till kompetensutveckling höjs då det visat sig att hur stor användning medarbetarna 

får av kompetensutvecklingen har en betydande roll för deras motivation att lära sig nytt. Genom att gå 
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mot en mer integrerad strategi kombinerat med en god lärmiljö ökar alltså chanserna att effekten av 

kompetensutvecklingsinsatserna blir goda och även motivationen till kompetensutveckling hos 

medarbetarna (Kock & Ellström, 2011). Verksamheten får samtidigt mer förståelse för hur mycket tid 

som ska läggas ner på varje område. Samtidigt blir en verksamhetsutvecklande och individutvecklande 

strategi ett sätt för organisationer att möta samhällets krav på hur en attraktiv arbetsgivare ska kunna 

arbeta med utveckling av både verksamhet och medarbetare vilket blir vår andra slutsats.    

 

Genom att sammanställa och analysera resultaten kunde vi se att många respondenter ansåg att de 

inte får så mycket möjligheter till kompetensutveckling utöver den utbildningen de går nu. Dock säger 

många att de inte vet om de har full koll på all kompetensutveckling som erbjuds. Vi anser att det är 

viktigt för organisationer att vara tydliga i sin kommunikation, framförallt mellan chefer och 

medarbetare om vad det finns för utbildningar att tillgå. Den tredje slutsatsen vi kan dra av detta är att 

detta kan underlätta för medarbetarna att slippa leta fram utbildningar och det är även något som blir 

bättre för organisationen då det är fler medarbetare som får information om utbildningar och därmed 

fler som kan välja att gå. 

 

 

Ur den tidigare forskning som presenterats går det att utläsa att för mycket utbildning inte bidrar till 

medarbetarens vilja att kompetensutvecklas (Nilsson et al., 2011). Medarbetare i studien uttrycker dock 

att de tror att fler skulle vilja kompetensutvecklas om de fick mer information om de möjligheter som 

erbjuds. Det vi funderar över är om det finns ett mellanläge i utbildningsmöjligheter som organisationer 

erbjuder. Vår fjärde slutsats blir att genom att erbjuda mer än en kompetensutvecklingsmöjlighet kan 

organisationer minska risken att utbildningar blir irrelevanta för medarbetare då inte alla arbetar med 

samma arbetsuppgifter. Dessutom öppnar organisationer dörrar för att medarbetarna ska kunna 

kompetensutvecklas i ett ämne som de faktiskt har ett intresse i, vilket i denna studie visat sig vara 

betydelsefullt för medarbetarens motivation till kompetensutveckling. Organisationer bör dock vara 

uppmärksamma på att detta kan leda till stress, men vi tror att det finns en ”lagom” mängd 

kompetenshöjande insatser som organisationer kan erbjuda som gynnar både organisation och 

medarbetare.  

 

Något som framkom som en viktig del från resultatet till valet att kompetensutvecklas är chefens 

inställning till detta. Det som visar sig vara viktigt för att vilja kompetensutvecklas är att få stöd och 

uppmuntring av chefen, eftersom det under intervjuerna framkom att inte alla chefer var uppmuntrande 

och initiativtagande till kompetensutveckling. Detta påverkade medarbetarna negativt. Vår femte 

slutsats blir att det därför är viktigt för organisationer att informera alla chefer om vikten av 

kompetensutveckling hos sina medarbetare. Detta för att kunna få fler medarbetare intresserade och 

villiga att utvecklas vilket är positivt för hela organisationen.  

 

När det gäller medarbetarens identitet i arbetet har det visat sig att de tycker att det är viktigt att ett 

intresse finns i yrket och att personer med vissa personlighetsdrag passar bättre att arbeta inom vården 

än andra. Om man har ett intresse i sitt arbete och har en viss typ av personlighet blir det enligt 

respondenterna roligare att utvecklas inom området och valet att välja att kompetensutvecklas blir 

därför enklare. Denna information blir relevant vid bland annat rekryteringar. Vår sjätte slutsats blir att 

genom att vara noggrann med att hitta rätt person till rätt plats som faktiskt har ett intresse och en 

ambition att jobba inom vården blir det enklare att hitta medarbetare som vill utvecklas tillsammans 

med organisationen.  

 

Anledningarna till att medarbetare i denna studie valt att kompetensutveckla sig överensstämmer 

relativt väl med vad tidigare forskning som vi undersökt beskriver som centralt i frågan. Det framkom 
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dock i denna studie att vissa väljer att kompetensutvecklas för att kunna vara attraktiva för andra 

arbetsgivare, vilket är något vi inte tidigare stött på i den litteratur vi studerat på ämnet. Som vi tidigare 

beskrivit, används kompetensutveckling av många organisationer som ett sätt att behålla kompetent 

personal inom organisationen. Om många medarbetare då använder 

kompetensutvecklingsmöjligheterna inom en organisation för att bli attraktiva för andra arbetsgivare 

finns det en problematik, då möjligheterna som erbjuds ska fungera på motsatt vis. Denna problematik 

belyser även vikten av att se till frågan som vi undersökt i denna studie. Som en sista slutsats vill vi alltså 

belysa att det finns ett värde för organisationer att veta varför medarbetare vill kompetensutvecklas 

inom organisationer för att kunna möta de krav och det som efterfrågas även hos medarbetarna. Att ta 

hänsyn till deras åsikter i organisationers beslut om kompetensutveckling ser vi som en möjlig lösning 

på problemet att medarbetare utnyttjar kompetensutvecklingsmöjligheter för att bli attraktiva på andra 

arbetsplatser. 

 

Metoddiskussion 

Då vi var intresserade av att undersöka hur vårdanställda inom Umeå kommun, som frivilligt valt att 

kompetensutveckla sig, beskrev vad som påverkat detta val diskuterade vi för- och nackdelar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod för att på bästa sätt komma åt relevant data för vårt syfte. Kvalitativ 

metod inriktar sig mer på “orddata” istället för “sifferdata” och exempel på metoder att använda för att 

samla in data är observationer och intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015). Kvantitativ forskning är enligt 

författarna “sifferdata” och man vill oftast studera intensiteten, utbredningen eller sambandet mellan 

olika variabler. Det handlar helt enkelt om att förklara något. Ett exempel på metod som författarna 

beskriver att man kan använda i kvantitativ forskning för att beskriva verkligheten är enkäter. Relaterat 

till vårt syfte ansåg vi att denna form av metod inte var passande då enkäter inte ger utrymme för 

medarbetarnas egna beskrivningar av det ämne som studeras. Det skulle snarare ge oss en bredare och 

mer ytlig bild då svaren från medarbetarna skulle vara relativt styrda av våra val av frågor (Fejes & 

Thorberg, 2015). Med detta som bakgrund ansåg vi att valet att använda kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer var bra och gav oss tillgång till respondenternas egna upplevelser och 

tankar av sitt val att kompetensutvecklas. Vi kunde på så sätt komma åt en djupare förståelse som också 

gav utrymme för andra infallsvinklar som vi inte tänkt på när vi utformade intervjuguiden (se bilaga 2). 

Vi fick även möjlighet att ställa följdfrågor vilket var positivt. Hade vi exempelvis valt enkäter som 

datainsamlingsmetod skulle risken att styra respondenternas svar varit större. En nackdel med 

intervjuer är dock att det är tidskrävande då man ska skapa en intervjuguide för att kunna besvara syftet 

och frågeställningarna man har. Man ska även planera och genomföra intervjuerna, så som tidsbokning 

och att ta sig till den plats intervjuerna ska genomföras på. Slutligen ska den insamlade datan översättas 

från tal till skrift genom transkribering och sedan analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ansåg trots 

detta att intervjuer var den bästa datainsamlingsmetoden för att få svar på vårt syfte.  

 

Det faktum att vi använde vår kontaktperson på Umeå kommun för att komma åt våra respondenter kan 

ha sina nackdelar. Det kan ha påverkat studien på så vis att respektive chef som tipsade sina medarbetare 

om vår studie kunde välja att inrikta sig på de personer som de på förhand visste var positivt inställda 

och inte hade några klagomål. Detta var dock inget vi upplevde som ett problem då det både var positiv 

och negativ information som framkom under intervjuerna.  Våra respondenter var av båda könen, i olika 

åldrar och hade arbetat inom yrket olika länge. Trots detta hade respondenterna liknande svar på våra 

frågor vilket vi tycker visar på att dessa faktorer inte påverkar vårt resultat.   

 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotintervju vilket gav oss möjlighet att justera frågor som 

var otydliga, samt ändra ordningsföljden på vissa av frågorna. Dock upplevde vi att vi inte riktigt 

lyckades att uttrycka oss på respondenternas vardagsspråk vid intervjutillfällena, trots ändringar efter 

pilotintervjun. Detta visade sig då många respondenter frågade vad vi menade med vissa frågor, främst 

gällande arbetsmiljöns anpassning till lärande. Vi upplevde dock att pilotintervjun hjälpte oss att 
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förbättra vår intervjuguide, men att en uppföljning av de förbättringar vi gjorde efter pilotintervjun 

också borde testats innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Genom att vi gjorde denna pilotintervju 

stärktes även vi som intervjuare då vi fick en tydligare bild av de frågor som skulle ställas samt att vi blev 

varmare i kläderna då vi fick göra en testomgång innan de riktiga intervjuerna började. En av oss har en 

personlig relation till personen vi gjorde pilotintervjun med. Detta kan påverka pilotintervjun både 

positivt och negativt. Negativt på så sätt att det kan upplevas som att det inte blir lika seriöst. Men 

positivt på så sätt att vi tror att personen lättare kan uttrycka sig om det är frågor som är oklara eller 

otydliga. Det faktum att vi genomförde både pilotintervjun och de riktiga intervjuerna tillsammans anser 

vi är till en fördel jämfört med att ha intervjuerna en och en. Detta för att vi nu kunde hjälpas åt att fylla 

på med frågor om det var något den som intervjuade missade att fråga. Den som inte var 

huvudintervjuare kunde koncentrera sig på kroppsspråk och ansiktsuttryck hos respondenten. Vi är 

dock medvetna om att vi hade en maktposition då vi var två intervjuare och en respondent vid varje 

intervjutillfället. För att förebygga att respondenten skulle känna sig obekväm av detta var vi noga med 

att informera respondenterna om vem som huvudintervjuare och att den andra skulle fungerade som 

observatör. Vi upplevde inte detta som något problem då samtliga respondenter upplevdes som 

avslappnade och kunde prata fritt.  

 

Med tanke på att Umeå kommun är en stor arbetsgivare, inte bara till antalet medarbetare utan även 

geografiskt, hade vi innan sett att detta kunde bli till vår nackdel då resor skulle kunna förekomma vid 

intervjutillfällena. Detta var dock inget som vi upplevde blev ett problem då vi hade tillgång till bil vid 

dessa tillfällen och på så vis kunde vara på respondenternas respektive arbetsplatser där de känner sig 

trygga. Valet att vara två personer under detta arbete anser vi bara har sina fördelar. Vi har tillsammans 

kunnat leta efter relevant litteratur och vi har samtidigt kunna ifrågasätta varandras tankar och idéer 

under processens gång och på så vis öka studiens trovärdighet. Är man ensam är risken större att köra 

fast och hamna i ett och samma spår då man inte har någon som ifrågasätter idéerna och de val man gör 

på samma sätt som när man är två. Vi har haft varandras stöd och hjälp under hela studiens gång.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Avslutningsvis vill vi framhålla att vi är medvetna om att vår studie är begränsad i sitt omfång men att 

den kan fungera som en inspirationskälla till fortsatt forskning. Som vi tidigare diskuterat så framkom 

det att en del av medarbetarna väljer att kompetensutvecklas för att blir mer attraktiva för andra 

arbetsgivare. Med utgångspunkt från denna studie anser vi därför att det finns ett intresse i att 

undersöka hur effektivt organisationers strategi att behålla kompetent personal genom 

kompetensutveckling faktiskt är. Genom att undersöka om det finns någon korrelation mellan 

medarbetare som kompetensutvecklas inom organisationer och medarbetare som väljer att lämna 

arbetsplatsen visar sig en bild av hur stort problemområdet vi identifierat i denna studie faktiskt är. Det 

kan också vara intressant att undersöka varför de valt att byta arbetsplats för att få djupare förståelse 

om problematiken. Detta blir intressant för organisationer då de får en vägvisning om vart det finns 

problemområden att arbeta mot när det gäller kompetensutveckling och hur de kan jobba med dessa.   
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi är två personalvetarstudenter som nu påbörjat vårt examensarbete med inriktning mot pedagogik. 

Genom att titta på tidigare forskning och i samarbete med Umeå kommun har vi identifierat ett ämne 

som vi är intresserade av att fördjupa oss inom.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur vårdanställda inom Umeå kommun beskriver 

sitt val att kompetensutvecklas. 

 

För att få mer kunskap inom ämnet väljer vi att intervjua relevanta personer, alltså vårdanställda som 

frivilligt valt att kompetensutvecklas inom Umeå kommun. Intervjuerna planeras att ta max 60 minuter 

och genomföras under vecka 16 (18-22 April). Vi eftersträvar i första hand att intervjuerna sker genom 

ett fysiskt möte, är inte detta möjligt är telefonintervju eller videosamtal ett alternativ. Vi vore 

tacksamma om du vill hjälpa oss genom att ställa upp på en intervju.  

 

I vårt arbete kommer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer åtföljas under processens gång. 

Med detta menas att din medverkan är frivillig och kan dras tillbaka när som helst. Informationen som 

framkommer från intervjuerna kommer endast att behandlas av oss studenter och nyttjas till denna 

studie. Vi kommer även att behandla informationen med största möjliga försiktighet för att sträva efter 

att göra dig som respondent så anonym som möjligt. För att undvika missförstånd och säkerställa att vi 

uppfattar dina svar korrekt är vi tacksamma för din tillåtelse till ljudinspelning, detta är dock inget krav. 

Det inspelade materialet kommer att vara ett hjälpmedel för oss under arbetet och kommer att raderas 

efter att det har bearbetats. 

 

Vi hoppas att just du vill vara delaktig i vårt arbete. 

 

Hör av dig till oss så bokar vi in en tid och plats som passar dig.  

 

Med vänliga hälsningar  

Kristin Stillmark  

Sofia Norberg  

  



 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Kan du berätta om ditt arbetet och din utbildningsbakgrund? 

 Vad har du för tidigare erfarenhet av kompetensutvecklingsutbildningar? 

 Kan du berätta lite om utbildningen du deltar/deltagit i nyligen. 

 Hur kommer det sig att du valde att kompetensutveckla dig 

 Vad motiverar dig till att utvecklas? vad är viktigt för dig för att du ska vilja lära dig nya saker i 
organisationen? 

 

Arbetsmiljöns anpassning till lärande  

 Vilken syn på kompetensutveckling anser du att arbetsplatsen har? 

 Delar du denna syn? Håller du med denna syn? 

 Hur anser du att arbetsmiljön är anpassat för att kunna lära sig nytt? -Anser du att  det finns 
något som kan förbättras i detta? 

 Skulle du läst den här kursen även om inte de förmåner som ingår fanns? Fyra timmar osv. 

 Tycker du att det är tillräckligt?  

 På vilket sätt skulle arbetsplatsen kunna jobba för att få en bättre arbetsmiljö för lärande? 

 Hur fungerar det att ta ut dom här fyra timmarna per vecka? 

Skulle det kunna förbättras och göras på något annat sätt? 

Utvecklingsmöjligheter 

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig på din arbetsplats? 

-Anser du att du har koll på vilka möjligheter som finns? 

 Vem tar oftast initiativet till att kompetensutveckling ska ske på din arbetsplats? 

 Vem tar oftast beslutet om kompetensutveckling ska ske på din arbetsplats? 

 Erbjuder din arbetsgivare de utbildningar som du behöver för att klara av ditt dagliga arbete? 

-Om ja, berätta mer. Om nej, vad saknar du? 

 Vem anser du att ansvaret ligger på för att du ska få den kompetensutveckling du behöver? 

 

 Hur värderas kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

 Hur talas det om kompetensutveckling på arbetsplatsen, positivt/negativt? 

 Hur stor påverkan anser du att arbetsmiljön har för ditt val att kompetensutvecklas? 

 

Ledarens roll 

 Vad anser du att din chef har för inställning till kompetensutveckling? 

 Hur tror du chefens inställning till kompetensutveckling påverkar dig? 

 Vilken roll anser du att din chef haft i ditt beslutsfattande till att kompetensutvecklas? 

 Är det något som du skulle vilja berätta angående ditt val till kompetensutveckling som vi inte 
berört i detta samtal? 

 Om vi ser till de här fyra olika teman som vi tagit upp, identitet, utvecklingsmöjligheter, 
arbetsmiljöns anpassning till lärande och chefens inställning. Vilken anser du påverkar dig 
mest i ditt val att kompetensutvecklas? 

I vilken grad individen identifierar sig med sitt yrke 

 Kan du beskriva varför du har valt att arbeta inom vården 

 Vad betyder ditt arbete för dig? 

 Kan du identifiera dig i ditt arbete?  



 

-på vilket sätt? 

 Trivs du på din arbetsplats? 

 Vad är det som gör att du trivs? 

 Om inte, varför då? 

 Vad har det för betydelse för dig?,  att du inte kan/ kan identifiera dig i ditt arbete? 

 Hur stor påverkan tror du att det har på ditt val att kompetensutvecklas? 

 

 

 

 

 


