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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna vid Umeå universitet uppfattar den egna 

kompetensutvecklingen samt hur deras uppfattningar stämmer överens med universitetets pedagogiska 
handlingsplan. De forskningsfrågor vi hade för avsikt att undersöka var: (1) hur ser möjligheterna ut till 

kompetensutveckling, (2) existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och 

arbetsuppgifter, (3) vad skapar motivation och drivkrafter till kompetensutveckling och (4) hur stämmer 
berättelserna överens med universitetets pedagogiska handlingsplan; dess mål och aktiviteter? För att få svar 

på våra forskningsfrågor har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer. Urvalsgruppen är lärare från 

personalvetarprogrammet som representerar sex olika institutioner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Resultaten visar att möjligheterna till kompetensutveckling är stora vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Det finns stora möjligheter att själv påverka sin kompetensutveckling, förutsatt att individen är 

drivande i frågan. De anställda menar att en anställning vid universitetet erbjuder konstant lärande och ett 

öppet och lärande klimat. Det framgår att det formella utbildningsutbudet i vissa fall inte lever upp till 
behoven och att detta kan ses som en svaghet med kompetensutvecklingsarbetet. Intervjupersonerna menar 

däremot att de informella utbildningsinsatserna har en större överensstämmelse med arbetsuppgifterna, 

framförallt för att de själva väljer att delta i insatserna. Resultatet visar även att drivkraften till 

kompetensutveckling ligger hos individen. Det kommer bland annat från universitetets struktur och kultur. 
Målen relaterade till kompetensutveckling i den pedagogiska handlingsplanen är till viss del uppfyllda även 

om det fortfarande finns utrymme för utveckling. 

  
Nyckelord: Kompetens, kompetensutveckling, lärande, motivation, drivkrafter, organisationsstruktur 
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Inledning 

Året är 2012 och konkurrensen på den globala marknaden är hårdare än någonsin. Många företag 

flyttar utomlands för att dra ner på produktionskostnader medan andra effektiviserar med ny teknik 

och på så sätt ökar både lönsamhet och konkurrenskraft. Förändrade villkor på arbetsmarknaden 

betyder att organisationer behöver arbeta aktivt och strategiskt för att behålla kompetent personal. 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011)  

 

För att stärka företagets konkurrenskraft satsar allt fler företag på bland annat kompetensutveckling. 

Med rätt kompetenser kan organisationer möta de krav och förväntningar dess intressenter ställer på 

verksamheten samtidigt som de arbetar aktivt och medvetet för att uppnå interna företagsmål 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Vi kan idag tala om en maktförskjutning inom organisationer där arbetstagare inte längre står i 

samma beroendesituation till organisationen som de gjorde förr. Arbetstagare har i dagsläget större 

möjligheter att själv välja den arbetsgivare som erbjuder det personen vill ha och ser som attraktivt. 

Den starka lojalitet som anställda tidigare uttryckte för sina arbetsgivare har ersatts av ett mer 

individualistiskt tänk där lön, men kanske framför allt personlig utveckling, är en drivande faktor 

när arbetstagare väljer arbetsplats. Ett exempel på detta är att de som utbildas på arbetsplatsen har 

en högre individuell lön än de som inte utbildas (Regnér, 1997). 

 

Umeå universitet är en arbetsgivare som är beroende av konkurrenskraft i form av kompetent 

personal. Ett universitets framväxt och ekonomiska ställning grundar sig till stor del på antalet 

inskrivna elever vid lärosätet. Sveriges befolkning kan fritt söka till landets alla universitet vilket 

ökar behovet av att locka till sig elever till just sitt lärosäte. Genom att flagga med kunnig och 

kompetent personal kan universitetet öka sin attraktionskraft gentemot andra universitet. Det 

innebär samtidigt att universitetet måste konkurrera med andra universitet om önskad personal. 

Dagens tekniska lösningar gör det möjligt för lärare att hålla nätbaserade utbildningar, vilket i sin 

tur minskar behovet av att bo på den ort du är anställd. Med ökad flexibilitet är det enkelt för 

universitetspersonal att söka sig till den arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling eller 

annat som kan påverka personens anställning, så som lön eller andra förmåner. (Umeå universitet, 

2009) 
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Samtidigt som det finns fördelar med kompetensutveckling vid arbetsplatsen finns det även risker. 

Att arrangera och avsätta tid för kompetensutveckling är kostsamt och arbetsgivare riskerar att 

förlora investerade pengar i arbetstagaren när och om denne väljer att byta arbetsplats. För att 

motverka detta kan arbetsgivaren erbjuda den anställda handlingsutrymme att utvecklas och på så 

vis motivera och behålla personalen. Det är väsentligt att de insatser som genomförs resulterar i att 

företaget ökar sin lönsamhet och att insatserna leder till önskade resultat för både anställda och 

organisationen. Samtidigt är ett helhetsperspektiv nödvändigt där individens lärande 

överensstämmer med verksamhetens mål. (Dilschmann, Falck & Kraft, 2000)  

 

Problem kan även uppstå om de insatser företaget valt att genomföra inte nödvändigtvis är de 

medarbetarna är i behov av. Om ett företag genomför utbildningsinsatser enbart i syfte att 

marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare samtidigt som det inte ges utrymme för 

medarbetarna att använda sig av sina nyvunna kunskaper kan det resultera i att effekterna uteblir. 

(Nilsson et al. 2011) 

 

För oss som författare till rapporten är kompetensutveckling intressant att studera då det är ett 

aktuellt område inom vår framtida yrkeskarriär. I sökandet efter en lämplig organisation att studera 

dök Umeå universitet upp som ett spännande studieobjekt. Vi har genomfört vårt arbete i samarbete 

med Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet där de bidragit med olika dokument 

gällande universitetets kompetensutvecklingsarbete. 

 

Ett av dessa dokument är den pedagogiska handlingsplanen som har utformats i ett led att locka till 

sig både lärare och elever till Umeå universitet. Med denna handlingsplan har universitetet 

ambitionen att utvecklas till landets mest attraktiva lärosäte för både elever och personal. I 

handlingsplanen går följande citat att finna: 

 

“En ambition blir inget annat än tomma ord om den inte omsätts i handling” (Umeå universitet 

2009:4). 

 

Givet detta citat och ovan nämnda problematik är följande syfte intressant att studera: 
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Syfte 
Beskriva och förstå lärares uppfattningar om den egna kompetensutvecklingen vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, jämfört med universitetets pedagogiska 

handlingsplan. 

 

Frågor som vi har för avsikt att besvara är: 

• Hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling? 

• Existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter? 

• Vad skapar motivation och drivkraft till kompetensutveckling? 

• Hur stämmer berättelserna överens med universitetets pedagogiska handlingsplan; dess 

mål och aktiviteter? 

Bakgrund 
Nedan följer en kort beskrivning av Umeå universitet som organisation, en tabell över Umeå 

universitets pedagogiska handlingsplan samt en definition av centrala begrepp som använts i denna 

uppsats. 

 

Organisationsbeskrivning 

Umeå universitet består av fyra fakulteter; humanistisk, medicinsk, teknisk-naturvetenskaplig samt 

samhällsvetenskaplig där både utbildning och forskning bedrivs. Varje fakultet är indelad i ett antal 

institutioner. Den samhällsvetenskapliga fakulteten består av geografi och ekonomisk historia, 

handelshögskolan, informatik, juridik, kostvetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, 

sociologi, statsvetenskap samt tillämpad utbildningsvetenskap.  Utöver fakulteterna finns 

stödfunktioner såsom universitetsbiblioteket, studentcentrum samt universitetspedagogiskt centrum. 

Universitetspedagogiskt centrum ansvarar bland annat för den pedagogiska handlingsplanen samt 

erbjuder pedagogisk utveckling för lärare. (Umeå universitet, 2012 nr.2) 

 

Vardera fakultet leds av en dekanus och institutionerna leds i sin tur av en prefekt. Det är vid 

institutionerna den huvudsakliga arbetsstaben finns vid universitetet. Här arbetar både 

administratörer, lärare och forskare.  De som arbetar som undervisande lärare har olika befattningar 

beroende på vad de har publicerat och åstadkommit i forskningsväg. (Umeå Universitet, 2012 nr.1)  

 

Några exempel på undervisande personal presenteras nedan: 
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• Universitetsadjunkt är en tjänst som till större delen innehåller undervisning. Som 

adjunkt har individen inte doktorerat. 

• Doktorand arbetar mot sin doktorsexamen. En doktorand har ingen undervisande 

tjänst men kan, för att dryga ut sina ekonomiska medel, undervisa inom sitt område. 

• Universitetslektor är en undervisande tjänst som har läst pedagogisk kompetens om 

minst 7,5 hp samt erhållit doktorsexamen. 

• Docent är en titel som visar på en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen. 

Ansökan om att bli docent sker vid den egna fakulteten och ärendet handläggs av en 

särskild docenturnämnd. 

• Professor är den högsta läraranställningen. En professor skall besitta både 

vetenskaplig skicklighet med förmåga att leda forskning samt pedagogisk skicklighet 

på forskarnivå.(Umeå Universitet, 2011) 

 

Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet 

Följande beskrivning presenterar en bild av Umeå universitets planlagda 

kompetensutvecklingsarbete som går att finna i universitetets pedagogiska handlingsplan avseende 

åren 2010-2013. 

 

Den pedagogiska handlingsplanen ämnar kontinuerligt utveckla det pedagogiska arbetet vid Umeå 

universitet. Det är lärosätets rektor som är ytterst ansvarig för att möjliggöra pedagogiska miljöer 

och diskussioner. Som pedagogiska miljöer ses fysiska miljöer och lämpliga nätbaserade resurser 

samt kompetenta lärare. Prefekt vid varje institution är i sin tur ansvarig för planering av 

personalens kompetensutveckling. Universitetspedagogiskt centrum (UPC) ansvarar för att 

tillhandahålla stöd och aktiviteter som kan främja lärares pedagogiska undervisning i förhållande 

till diverse olika verksamhetsuppdrag. 

 

Vidare fördelar universitetet årligen sina ekonomiska resurser över olika verksamheter; utbildning 

(för studenter) och pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling (av lärare). Det är upp 

till varje fakultet eller institution hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras. 

I handlingsplanen går det att finna ett antal mål för det pedagogiska arbetet. Tre av dessa är 

kopplade till förutsättningar för pedagogiskt arbete, varav två anger att: 
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• ”All undervisande personal ska ha de kvalifikationer och den kompetens som krävs för 

verksamheten. 

• Universitetet ska stimulera och underlätta pedagogisk kompetensutveckling.” (Umeå 

universitet 2009:8) 

   

Kopplat till dessa mål finns ett antal aktiviteter som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. 

Kompetensutveckling av personalen kan ses som ett huvudområde inom dessa riktlinjer. Följande 

tabeller (1 & 2) beskriver de aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling samt vilken enhet som 

är ansvarig för åtgärderna. (Umeå universitet, 2009) 

 

Tabell 1: Utdrag ur den pedagogiska handlingsplanen, mål 3:1. 

Aktivitet 

Kopplat till målet: All undervisande personal ska ha de kvalifikationer och den 

kompetens som krävs för verksamheten. 

Genomförs av 

Vid nyanställning av professorer, lektorer och adjunkter ska högskolepedagogisk 

utbildning krävas. Utbildningen ska omfatta kurser motsvarande 10 veckor eller 

förvärvade kunskaper som motsvarar de nationella kursmålen. 

•Fakultet 

En nyanställd professor, lektor eller adjunkt med behov av kompletterande 

pedagogisk utbildning ska ges möjlighet att göra detta inom två år efter 

tillträdandet. 

•Fakultet 

•Institution 

Undervisande personal ska vid behov erbjudas kompetensutveckling, till exempel 

för att kunna undervisa på det språk utbildningen erbjuds på, möta heterogena 

studentgrupper och bedriva nätbaserad undervisning. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE (Umeå 

School of 

Education) 

•Institution 

Handledare inom forskarutbildning och praktik ska genomgå handledarutbildning 

och delta i kontinuerlig fortbildning inom handledarskap. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 

Studierektorer/pedagogiskt ansvariga ska ges möjlighet att genomgå utbildning i 

pedagogiskt ledarskap. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 
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Lärare bör inom sin tjänst beredas möjlighet att delta i lärarpraktik eller - utbyte, 

bedriva forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt sprida resultaten 

nationellt och internationellt 

•Institution 

Doktorander med undervisande uppgifter ska ges möjlighet att genomgå 

högskolepedagogisk utbildning vars omfattning bestäms av fakulteterna. 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 

Lärare ska följa med i forskningsutvecklingen och kontinuerligt uppdatera både 

sina ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. 

•Institution 

•Lärare 

 

 

Tabell 2: Utdrag ur den pedagogiska handlingsplanen, mål 3:2 

Aktivitet 

Kopplat till målet: Universitetet ska stimulera och underlätta pedagogisk 

kompetensutveckling. 

Genomförs av 

Forskning och pedagogisk kompetensutveckling ska ingå i de individuella 

utvecklingsplanerna, ligga i linje med verksamhetsplanen och individens behov 

samt inkluderas i bemanningsplaneringen 

•Institution 

Lärare 

De pedagogiska kompetensutvecklingsplanerna ska fortlöpande följas upp och 

utvärderas. 

•Institution 

Nyanställd undervisande personal ska inom det första halvåret få planerad och 

handled inskolning i det pedagogiska arbetet på institutionen 

•Institution 

Det ska finnas ett brett utbud av högskolepedagogiska samt ämnesdidaktiska 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Utbudet ska ligga i linje med aktuell forskning 

och utveckling samt den pedagogiska handlingsplanen. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 

Vartannat år ska en högskolepedagogisk konferens arrangeras vid universitetet. •Fakultet 

•USE 

•UPC 

Det ska årligen ordnas pedagogiska eller ämnesdidaktiska seminarier och 

lärardagar för den undervisande personalen. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 

Det bör finnas organiserade institutions- och fakultetsövergripande kollegier för 

studierektorer, pedagogiskt ansvariga, IKT coacher, examinatorer och handledare 

inom forskarutbildning eller praktik. 

•UPC 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 



7 

 

Undervisande personal ska ges möjlighet att utveckla och dokumentera sina 

pedagogiska meriter. 

•Fakultet 

•USE 

•Institution 

•Program 

 

Begreppsdefinition 

Vi redogör för hur vi förhåller oss till begreppen kompetens, kompetensutveckling och lärande, tre 

begrepp som har betydelse för förståelsen av vår studie. 

 

Vad är kompetens? 

Det är viktigt att definiera kompetens då olika definitioner förutsätter olika sorters 

utvecklingsinsatser. Ellström (1992) talar om kompetens som: 

 

”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext...” 

(s.21) 

 

Att vara kompetent innebär att ha förmåga att handla i en viss situation (Ellström, 1992). 

Kompetens rör med andra ord alltid något specifikt, den är kopplad till uppgiften som finns framför 

en på arbetet eller i ett annat sammanhang där individen förväntas lösa ett problem. 

Dilschmann, Falck och Kraft (2000) talar om kompetens som: 

 

”... förmågan att agera ändamålsenligt i förhållande till situationens krav.” (s.27) 

 

Kompetens avser vad en person kan åstadkomma om individen får möjlighet att använda den, inte 

vad personen faktiskt gör. Ellström (1992) menar att en individ kan besitta en mängd olika 

kompetenser och att personen kan ha stor användning för dem vid en arbetsplats medan de inte är 

användbara vid en annan arbetsplats. 

 

Granberg (2011) menar att kompetens kan ses som uppbyggt av tre delar; kunskap, vilja och 

tillfälle. Genom en kombination av dessa tre uppstår kompetens och en förmåga till målinriktad 

handling i den rätta kontexten.  

 



8 

 

Vår studie bygger på att kompetens inte ses som ett fristående fenomen utan existerar enbart när det 

ställs i förhållande till något annat. Vi tänker på kompetensbegreppet som förmågan att klara av en 

specifik uppgift i en given situation där kompetensen bygger på en relation mellan individ, 

arbetsuppgift och mål. 

 

Vad är kompetensutveckling? 

Kompetensutveckling är likt kompetens ett begrepp som är svårdefinierat. Begreppet 

kompetensutveckling avser planerade åtgärder med syfte att höja arbetarnas befintliga kompetens 

och kan även det ses som situationsrelaterat. (Ellström, 1992) 

 

Ellström (2011) menar att kompetensutveckling är: 

 

”... en sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av 

kompetens på en verksamhets interna marknad.” (s.23) 

 

Nilsson et al (2011) definierar kompetensutveckling som: 

 

”... de aktiviteter som en arbetsgivare avsiktligt använder sig av för att utveckla befintliga 

medarbetares kompetens i förhållande till nuvarande eller framtida arbetsuppgifter.” (s.79) 

 

Kompetensutveckling kan delas in i formella och informella utbildningsaktiviteter. Formell 

kompetensutveckling avser planerade och organiserade utbildningsaktiviteter medan informell 

kompetensutveckling har en lägre grad av organisering, exempelvis lärarlagsmöten och mentorskap. 

(Nilsson et al, 2011)  

 

Kompetensutveckling kan även ses som en kombination av yrkesorienterad kompetens som i första 

hand kan kopplas till individen och en verksamhetsorienterad kompetens som behandlar lärande på 

gruppnivå för att bidra till ständig förbättring av verksamheten. (Dilschmnn et al, 2000) 

 

I vår studie tänker vi oss att kompetensutveckling är åtgärder i syfte att höja medarbetares 

kompetenser som innefattar dimensioner av förändring och utveckling. Det är en speciell form av 

lärande som måste ses i relation till en viss situation, arbetsuppgift eller ett på förhand uppsatt mål. 
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Vad är lärande? 

Begreppet lärande kan definieras enligt följande: 

 

"Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 

som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande." (Illeris 2007:13) 

 

Med hänvisning till detta citat där definitionen är vid behöver lärande nödvändigtvis inte kopplas 

samman med just undervisning utan hänvisar endast till en relativt varaktig förändring i tankar och 

beteende. Det är lätt att sätta likhetstecken mellan lärande och formella utbildningsinsatser men 

kurser är inte den enda och troligtvis inte alltid den bästa läromiljön då vi människor ständigt lär 

oss. Formellt och informellt lärande är dock ömsesidigt beroende av varandra. Formella 

utbildningar kan hjälpa individer att tillgodogöra sig det informella lärandet medan informellt 

lärande kan behöva stödjas och struktureras med hjälp av formellt lärande. (Kock, 2011) 

 

Kollektivt lärande 

Det är en nödvändighet att den enskilde individen lär men det är inte tillräckligt för att 

organisationen ska utvecklas och förändras. Med kollektivt lärande menas gemensamma 

förhållningssätt, kunskaper och värderingar som utvecklas när grupper interagerar. (Dilschmann & 

Berg, 1996) 

 

Nilsson et al (2011) menar att det krävs reflektion och kommunikation för att individuella 

erfarenheter ska kunna omvandlas till gemensamma föreställningar. Kollektivt lärande bidrar till en 

stabilitet inom organisationen, vilket gör att enskilda individer kan lämna verksamheten samtidigt 

som det kollektiva lärandet kvarstår och underhålls av arbetsgruppen. 

 

Sammanfattningsvis utgår vi i denna rapport från att kompetens handlar om en individs tillräckliga 

förmåga för en viss verksamhet medan lärande handlar om att aktivt skaffa sig kunskaper och 

färdigheter. Lärande kan därmed ses som en process som resulterar i relativt varaktig förändringar i 

tankar och beteende medan kompetens är något en person har och skaffar sig genom diverse 

lärandeprocesser. Lärande och kompetens är därför nära sammankopplade. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt har vi för avsikt att skapa en överblick av tidigare forskning som berör ovan nämnda 

frågeställningar. Denna forskning kommer senare utgöra en grund för den kommande diskussionen 

av vårt empiriska resultat. 

 

Möjligheter till kompetensutveckling 

Möjligheter till kompetensutveckling kan begränsas och underlättas på grund av olika faktorer. 

Rönnqvist (2001) beskriver att möjligheten till lärande är hierarkiskt ordnat. En individ som 

befinner sig högre upp i den hierarkiska ordningen har större möjlighet att själv arrangera sin 

kompetensutveckling. I och med detta förbigås ledningen, vilket i sig leder till att det för ledningen 

blir svårt att skapa styrande strategier för kompetensutveckling (Rönnqvist, 2001). 

 

Hjort (2008) menar att ett strukturerat styre i samband med standardiserade utvecklingsplaner leder 

till positiva effekter gällande kompetensutveckling. Berglund och Blomquist (1999) menar däremot 

att en arbetsplats med låg grad av struktur och standardisering främjar kunskapsutvecklingen. De 

påstår att en sådan arbetsplats ökar möjligheterna för olika parter att samarbeta med varandra och 

därmed öka kunskapsutbytet. Sammanfattningsvis säger forskningen att formella 

kompetensutvecklingsaktiviteter främjas av ett strukturerat styre och standardisering medan 

informella aktiviteter främjas av en högre frihet. 

 

Något som kan ha en hämmande effekt och minska kompetensutvecklingsmöjligheterna vid 

arbetsplatsen är dess omvärld. Ett exempel är där offentliga anställda hamnar i kläm mellan det 

dagliga praktiska och ekonomiska arbetet och politiska åtgärder. Denna situation minskar de 

anställdas utrymme att själva manövrera och styra sin verksamhet (Hjort 2008). Södergren och 

Fredriksson (1998) är inne på samma spår där de menar att det är svårt för individen att ta ansvar 

för sitt lärande på grund av dagens allt mer operativa arbete. De menar att det är så pass krävande 

att det inte finns ork kvar till utveckling och att lojaliteten till arbetskamrater resulterar i att de inte 

tar sig tid att gå på kurser eller delta i erfarenhetsutbyten. 

 

Vidare är möjligheten till interaktions- och handlingsutrymme i arbetet viktigt för lärandet, vilket 

bekräftas av Rönnqvist (2001). Han menar att möjligheterna till kompetensutveckling skiljer sig 

mellan organisationer beroende på deras tillämpning av organisations- och arbetsformer. Där 

kompetensutveckling ingår som en integrerad strategi i arbetet och där de anställda arbetar i par 
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eller grupper upplevs möjligheterna till lärande större, detta i jämförelse med arbetsplatser där 

organisations- och arbetsformer förutsätter individuellt arbete. 

 

Att faktorer som omvärld och organisationsstruktur påverkar kompetensutvecklingsarbetet kan 

bekräftas av Ellström och Kock (2008). De talar om vikten av att vara medveten om interna och 

externa kontextuella faktorer när organisationer arbetar med kompetensutveckling. Ett lärande 

klimat är en av faktorerna för ett lyckat utvecklingsarbete. 

 

Kock och Ellström (2011) hävdar att det finns ett intresse samt en vinst i att se arbetsplatsen som en 

plats för lärande. Ett öppet och lärande klimat är minst lika viktigt som användandet av specifika 

utbildningsinsatser, som kurser eller mentorskap, för att uppnå önskade effekter. Organisationer bör 

karakteriseras av stora möjligheter till lärande på arbetsplatsen, samt arbeta med feedback, 

reflektion och utvärdering för att effekterna av kompetensutvecklingsarbetet ska bli större. 

Författarna beskriver hur kunskap, färdigheter och värderingar påverkas av det lärande klimatet. De 

menar att organisationens kontextuella förutsättningar spelar roll för hur medarbetarna tar till sig 

kunskap från en kurs eller annat lärande forum. En kompetensutvecklingsinsats som har för avsikt 

att höja kompetensen hos både individ och organisation, så kallade integrerade insatser, tillsammans 

med ett lärande klimat på arbetsplatsen ger goda effekter på personalens kunskaper. Vid en 

arbetsplats där det lärande klimatet är begränsat samtidigt som formella 

kompetensutvecklingsstrategier används är effekterna lägre. (Kock & Ellström, 2011) 

 

Överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter 

Hur kan man då säkerställa att kompetensutvecklingsinsatserna är de rätta för yrket och 

organisationen? Ellström (1997) menar att det är viktigt att vara medveten om arbetsuppgifternas 

egenskaper (komplexitet, flexibilitet), medarbetarnas deltagande i målformulering, att det finns 

tillräckligt med handlingsutrymme för att prova nya lösningar och göra förbättringar, utrymme för 

återkoppling samt tid för reflektion och utvärdering. Han menar att dessa förutsättningar ökar det 

lärande klimatet och därmed medarbetarens chans att ta till sig den kunskap som levereras. 

På likande vis beskriver Burke & Hutchins (2007) ett antal faktorer som bör tas i beaktande för att 

öka funktionen av utvecklingsinsatser. Dessa är att känna till medarbetarnas kunskapsläge, att ha 

kunskap om utvecklingsinsatsens mål, att utvecklingsinsatsens innehåll är relevant för sitt syfte 

samt att utbildningsteknikerna är relevanta för individen och för att nå målet. 
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Drivande faktorer för kompetensutveckling 

Anledningen till att en organisation bedriver kompetensutveckling kan ses ur olika perspektiv. 

Ellström och Kock (2008) talar om tre olika perspektiv; instrumentellt och rationalistiskt perspektiv, 

konflikt och kontroll perspektiv samt ett institutionellt perspektiv. 

 

En organisation som vidtar kompetensutveckling för att möta kunders krav eller förändringar i 

organisationen kan klassas in under det instrumentella och rationalistiska perspektivet. Fokus ligger 

på att använda kompetensutveckling som ett medel för att utveckla individen inom organisationen. 

Ur konflikt- och kontrollperspektivet drivs kompetensutveckling av att olika aktörer representerar 

olika intressen. Det går att förstå det som politiska processer där behovet av kompetensutveckling 

skapas från ett maktspel mellan till exempel arbetsgivare och fackförbund. Beslutet om vilka 

kompetensutvecklingsinsatser som skall genomföras grundas därmed i maktförhållanden mellan 

parter istället för ekonomiska eller humanistiska aspekter. Organisationer som däremot satsar på 

kompetensutveckling i ett led att öka sin legitimitet mot omvärlden kan klassas in under det 

institutionella perspektivet. Istället för att genomföra utvecklingsinsatser som lämpar sig för 

företagets specifika behov bedrivs kompetensutveckling för att ge organisationen legitimitet och ett 

symboliskt värde. 

 

Rönnqvist (2001) använder sig av liknande teoretiska begrepp; instrumentellt-, konflikt och 

institutionellt perspektiv för att beskriva kompetensutvecklingens drivkrafter. Han menar att de 

olika perspektiven går att koppla till det kompetensutvecklingsarbete som genomförs och beror i 

stor utsträckning på de interna och externa faktorer som påverkar organisationens verksamhet. 

 

De externa organisationsfaktorerna (förändringar i teknik, lagstiftning och konkurrensförhållanden) 

menar Berglund & Blomquist (1999) är naturliga drivkrafter för utveckling. Interaktion mellan 

individer i organisationen eller mellan organisation och affärsmiljö, ses däremot som skapade 

drivkrafter. De skapade drivkrafterna är påverkningsbara då de framkommer genom ett samspel 

mellan ledning, produktion och andra sociala processer. När ledningen exempelvis har ett minskat 

interesse för kompetensutveckling brister även arbetet för detta. 

 

 För individen kan möjligheten till kompetensutveckling leda till olika effekter vilket kan ses som 

bakomliggande drivkrafter att delta i kompetensutveckling. Det finns bland annat ett samband 

mellan utbildningsinsatser som genomförts vid arbetsplatsen och individuella löner. En individ som 
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deltagit i mer kompetensutveckling har en högre lön än någon som deltagit i mindre (Regnér, 1997). 

Kompetensutveckling ger även positiva effekter på individens hälsa, personliga utveckling och 

välbefinnande vilket även det kan ses som en motiverande faktor att delta (Ellström, 1996). Genom 

kompetensutveckling kan individen öka sin attraktionskraft på arbetsplatsen, minska risken för 

arbetslöshet och på så sätt säkra sin försörjning (Näringsdepartementet, 2000). 

 

Södergren och Fredriksson (1998) diskuterar individens eget ansvar för lärande och problematiken 

kring detta. De menar att individen måste ta ansvar för sitt eget lärande samt vara motiverade att 

söka kunskap då lärande inte kan tvingas på någon. Samtidigt hävdar de att det krävs vissa 

förutsättningar för att överhuvudtaget kunna ta ansvar för sitt eget lärande och att det ligger på 

ledningsfunktionen att skapa goda förutsättningar som främjar lärande.  

 

Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse för val av metod, urval samt bearbetnings- och analysmetod. 

Syftet med studien har legat till grund för de val vi gjort gällande metod och tillvägagångssätt. Vi 

avslutar kapitlet med att redogöra för trovärdighet och etiska aspekter av studien. 

 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vårt syfte med studien var att få ta del av 

lärares uppfattning av kompetensutveckling. Med ett kvalitativt förhållningssätt ser vi subjektivt på 

verkligheten och tänker oss att kompetensutveckling är en social och kulturell konstruktion. 

Eftersom kompetensutveckling bygger på en slags interaktion människor emellan lämpar sig den 

kvalitativa metoden väl då vi får ta del av individens uppfattningar om ämnet. Vi avser att studera 

och skapa en bild av hur lärarna tolkar sin verklighet med hjälp av våra egna erfarenheter av lärande 

och kompetensutveckling samt vår tidigare teorigenomgång. (Fejes & Thornberg, 2009) 

 

Vi har valt att arbeta med en abduktiv ansats vilket kan ses som en kombination av en induktiv och 

en deduktiv ansats. Anledning till att vi arbetat abduktivt kommer ursprungligen från vårt valda 

arbetssätt. Vi började vårt arbete med att läsa teorier rörande vårt valda ämnesområde samt 

studerade empiriska undersökningar som genomförts i olika branscher gällande 

kompetensutveckling. Därefter samlade vi in vårt empiriska resultat, i form av intervjuer, för att 

sedan återgå till teorin där vi fördjupat oss ytterligare i syfte att skapa en mer komplett bild av 
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rådande förhållanden. Vi har alltså rört oss fram och tillbaka mellan teori och empiri. (Fejes & 

Thornberg, 2009; Trost, 2010) 

  

Urval 

Inledningsvis kontaktade vi Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå universitet för att ta del av 

deras pedagogiska handlingsplan och mål, samt bilda oss en uppfattning om vem som ansvarar för 

diverse utbildningsinsatser vid universitetet. Vi valde därefter att begränsa vår studie till en fakultet 

vid Umeå universitet; samhällsvetenskapliga fakulteten. Anledningen till att vi valde just den 

fakulteten är för att vi själva har studerat där.  

 

För att kunna dra slutsatser om det valda fenomenet har vi försökt skapa en bredd över de olika 

institutionerna inom fakulteten. För detta har Personalvetarprogrammets lärare använts som 

urvalsgrupp. Personalvetarprogrammet representerar sex olika institutioner vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten som totalt består av elva institutioner. Vi har intervjuat lärare från 

fem av dessa; pedagogiska institutionen, sociologiska institutionen, handelshögskolan, institutionen 

för psykologi samt juridiska institutionen. Anledningen till att vi intervjuat personer från fem av de 

sex institutionerna grundar sig på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2012). De personer vi intervjuat 

har arbetat vid universitetet mellan fyra och trettiofem år. Yrkeskategorierna varierar mellan 

universitetslektor, adjunkt och doktorand. 

 

Till en början gjorde vi en sammanställning över de lärare som undervisat vid 

personalvetarprogrammet under vår egen studietid. Vi skickade därefter ut en förfrågan om 

deltagande där vi beskrev syftet med studien (Bilaga 1). Efter en vecka skickade vi ut en 

påminnelse, vilket resulterade i att vi bokade in sammanlagt sju intervjuer. Respondenternas 

deltagande bestämdes utifrån ett bekvämlighetsurval där tillgängligheten till intervjupersoner fick 

bestämma vårt urval (Bryman, 2012). Med avsikten att skapa förståelse för 

kompetensutvecklingsarbetet inom fakulteten var det viktiga att få en stor spridning över 

institutionerna inom fakulteten. Vi genomförde sju intervjuer vilket kändes lämpligt för att uppnå 

mättnad i resultatet och därmed skapa en god empirisk grund för vår rapport.  

 

Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då de lämpar sig väl för syftet att 

tolka och skapa en djupare förståelse av ett fenomen (Fejes & Thornberg 2009). Genom 
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intervjuerna skapades ett samspel mellan oss som intervjuare och respondenten där ny kunskap 

producerades (Kvale, 1997). Till vår hjälp utformades en intervjuguide (Bilaga 2) med 

utgångspunkt i universitetets pedagogiska handlingsplan samt i den teori som tidigare insamlats. 

Avsikten med frågorna var att få data som kunde besvara frågeställningarna. Frågorna hade därför 

en låg grad av strukturering med möjlighet för den intervjuade att tolka frågan fritt, till skillnad från 

strukturerade frågor med på förhand bestämda svarsalternativ (Patel & Davidson, 2009). 

 

Till en början skapade vi intervjufrågor utifrån varje forskningsfråga. För att bestämma vilka 

intervjufrågor som passade in under respektive forskningsfråga utgick vi från vår teorigenomgång 

samt den kunskap vi hade rörande den pedagogiska handlingsplanen. Genom en pilotintervju 

upptäckte vi dock att ordningen på frågorna inte fungerade så väl som vi önskat. Pilotintervjun 

bidrog därför till att förbättra både intervjumaterialet och samspelet mellan oss och respondenterna 

(Kvale, 1997). Efter pilotintervjun arrangerade vi om guiden så att frågor rörande kunskap, 

kompetensutveckling och lärande fick en mer naturlig följd. Frågor som: hur definierar du 

kompetensutveckling, finns det avsatt tid i din tjänst för kompetensutveckling samt vilken attityd 

har ledningen till kompetensutveckling följde därför varandra. Med denna ordning skapades en mer 

naturlig frågeföljd och respondenten kastades därför inte från ett ämne till ett annat.  

 

Intervjuguiden hade en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2009). Det gav oss som 

intervjuare utrymme att anpassa våra frågor till den intervjuade vilket innebar att vi bland annat 

kunde ställa frågor i en ordning som föll sig naturligt beroende på svaren (Trost, 2010). 

Respondenten fick på så vis möjlighet att uttrycka sig fritt och därmed ökade våra möjligheter att 

samla in de uppfattningar som fanns kring kompetensutvecklingsarbetet vid fakulteten. Vi använde 

samma intervjuguide vid varje intervju. Ordningsföljd och följdfrågor varierade från intervju till 

intervju. Dock ställdes alla frågor i guiden vid samtliga intervjuer. 

 

För att underlätta för respondenterna hölls intervjuerna i närheten av deras kontor (i ett 

seminarierum) eller på deras egna kontor. Varje intervju tog mellan 35 till 60 minuter beroende på 

hur utförligt respondenterna svarade. Intervjuerna spelades in för att underlätta intervjuförfarandet 

och det efterföljande analysarbetet. Trots detta deltog vi båda i samtliga intervjuer där en av oss 

förde sporadiska anteckningar av intervjusvar där det uppstod frågetecken eller funderingar medan 

den andra höll i frågeförfarandet. Båda hade möjlighet att ställa följdfrågor. 
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Bearbetning & analys 

Vi har valt att inte följa en enda analysmetod då vi likt Trost (2010) anser att det är svårt att rama in 

en metod med tydliga gränser då olika analysmetoder oftast inte utesluter varandra. Nedan följer en 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt. 

 

Till en början lyssnade vi igenom alla intervjuer i sin helhet för att skapa en uppfattning av de svar 

som samlats in. Därefter lyssnades varje intervju igenom ytterligare en gång samtidigt som 

anteckningar fördes för att sammanfatta varje intervju var för sig. Med intervjuernas låga grad av 

standardisering hände det att respondenten, i vissa fall, hade svarat på två frågor i en. Det innebar 

att vi var tvungna att sära på intervjusvaren. Svar som kunde kopplas till en specifik intervjufråga 

sammanfattades därför under den rätta frågan. Detta gav oss överskådlighet av materialet (Trost, 

2010).  

  

Vi har valt att transkribera valda delar av intervjuerna istället för att transkribera dem i sin helhet. 

 Under arbetet med sammanfattningen har därför citat och andra talande stycken transkriberats. Det 

finns två anledningar till detta. (1) Genom en sammanfattning, istället för transkribering i sin helhet, 

går det att komma bortom det sagda ordet och på så sätt skapa en meningsfull bild av våra 

respondenters uppfattningar. (2) I ett tidigt stadium kunna sortera bort information som inte svarade 

upp mot syftet (Bryman, 2012).  

 

 I ett tredje steg grupperades intervjufrågorna, tillsammans med de sammanfattade intervjusvaren, 

in under respektive forskningsfråga. På så vis fick vi samlade svar som kunde återkopplas till 

respondenternas möjligheter till kompetensutveckling, deras arbete med kompetensutveckling (för 

överensstämmelse) samt svar som visar på drivkrafter och motivation till kompetensutveckling. För 

denna uppdelning använde vi oss av tidigare teori samt universitetets handlingsplan som stöd 

(Bilaga 3). Uppdelningen gav oss i sin tur ett intervjumaterial som var överskådligt och 

meningsfullt för vårt syfte. Intervjumaterialet låg sedan till grund för resultatbeskrivningen där vi 

lyfte fram vanligt förekommande samt avvikande svar. Vi läste upprepade gånger igenom alla svar 

som summerats under varje forskningsfråga. Svaren i resultaten har sedan satts i jämförelse med 

handlingsplanen där likheter och skillnader har identifieras. 

 

För att göra resultatbeskrivningen levande samt för att styrka resultaten har citat från intervjuerna 

använts. I resultatet har vi valt att koda om våra respondenter (ex. R1, R2) för att inte röja deras 
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identitet. Det fanns ingen strävan att fördela citaten jämt mellan respondenterna i 

resultatbeskrivningen. De citat som använts har valts ut för att de sammanfattar den gemensamma 

bilden på ett tydligt sätt eller för att de konkretiserar ämnet på ett sätt som gör det lättare för läsaren 

att förstå fenomenet. Vi har varsamt ändrat vissa citat för att anpassa dem till texten, göra texten 

mer läsvänligt samt för att inte röja detaljer om specifika respondenter. (Kvale, 1997) 

 

Vi har tagit oss friheten att vara kreativa då vi under arbetets gång fört löpande anteckningar av de 

tankar och idéer som dykt upp, vilket har resulterat i vår analys och diskussion (Trost, 2010). 

Anteckningarna har framkommit under intervjuer, i arbetet med tidigare teori och under 

sammanställningen av intervjumaterialet. Vår avsikt var att tolka och förstå materialet genom att 

identifiera respondenternas uppfattningar för att förklara syfte och forskningsfrågor (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). För att skapa djupare förståelse för vårt intervjumaterial har ytterligare källor i 

form av tidigare studier eftersökts (Fejes & Thornberg, 2009) .  

 

Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet har vi, i den mån det är möjligt, försökt beskriva vårt 

tillvägagångssätt och redogjort för våra val (Trost, 2010). Vi har varit medvetna om att våra 

förkunskaper gett oss möjligheten att bättre förstå vårt valda fenomen och därför hjälpt oss att ringa 

in våra forskningsfrågor (Fejes & Thornberg, 2009). Den förförståelse vi hade grundade sig dels i 

den teori vi tagit del av, våra kunskaper kring lärande och kompetensutveckling som vi skaffat oss 

under studietiden samt de erfarenheter vi haft av respondenterna som lärare under vår studietid. Vi 

har även varit medvetna om den negativa påverkan förförståelse kan ha på forskningen, då den kan 

forma våra slutsatser och analyser på ett felaktigt sätt. För att undvika detta har vi bland annat 

strävat efter ett öppet och fördomsfritt samtalsklimat under intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2009). 

Det kan annars vara lätt att exempelvis ställa ledande frågor eller påverka respondenten på annat vis 

genom kroppsspråk eller röstläge (Trost, 2010). Vi var medvetna om svårigheterna med att förhålla 

sig helt objektiv under studiens gång och specifikt under intervjuer. Vi anser dock att det inte är 

realistiskt att förhålla sig helt opartisk. Genom att göra det hindras det kreativa tänkande som annars 

bidrar till att generera nyskapande, vilket trots allt är viktigt för en kvalitativ studie (Trost, 2010). 

 

Vi försäkrade oss om att varje informant hade fått ta del av all nödvändig information kring 

rapporten såsom syfte och konfidentiella behandling innan intervjun började. Genom att göra det 

minskade risken för situationer där intervjupersonen kände att de inte kunde svara ärligt eller att de 
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svarade på ett sätt som de trodde att ledning eller kollegor ville höra, vilket skulle kunna leda till ett 

missvisande resultat. (Trost, 2010) 

 

För att inte gå miste om viktig information samt för att minska risken för felkällor spelades 

intervjuerna in. Det gjorde det möjligt för oss att lägga fokus under intervjun på samtalet med 

respondenten och därmed ställa lämpliga följdfrågor. (Kvale, 1997) 

 

Vi har tagit i beaktande att det finns risker med vald bearbetningsmetod då vi endast valt att 

transkribera delar av resultatet. Risken finns att information gått förlorad, men möjligheten att 

kunna gå tillbaka till intervjuerna när frågetecken i analysarbetet uppstått har säkerställt att vi inte 

missat eller missförstått något. (Bryman, 2012) 

 

Etik 

Vid inledande kontakt med potentiella intervjupersoner samt inför varje intervju informerade vi om 

syftet med vår studie, konfidentiell behandling av all information samt frivilligt deltagande (Trost, 

2010). Deltagaren fick även möjlighet att ställa frågor för att reda ut eventuella oklarheter både före 

och efter intervjun. Allt intervjumaterial hanterades med försiktighet och efter studiens slut 

raderades inspelningar och utskrifter från våra datorer. Eventuella citat eller utsagor som använts i 

resultatet har kodats om så att de inte går att återkoppla till intervjupersonen (Kvale, 1997). Vi 

informerade även respondenterna om möjligheten att få ta del av resultatet vid studiens slut. 

 

I vårt resultat har vi valt att använda oss av ordet “hen” vilket är en könsneutral benämning. 

Anledningen till detta är flerfaldig. Dels för att bibehålla respondenternas konfidentialitet då vi i 

resultatet inte avslöjar könet på personen som svarat på våra frågor samtidigt som vi kan 

levandegöra vår text på ett mer varierat sätt än att kontinuerligt använda oss av orden respondent, 

individ eller person. Eftersom vår avsikt aldrig var att genomföra en jämförande studie mellan 

könen kändes det relevant att använda en benämning av könsneutral karaktär. 

 

Resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultatet från sju olika intervjuer. Här redogörs för 

möjligheterna till kompetensutveckling, hur överensstämmelsen mellan 

kompetensutvecklingsinsatser och respondenternas upplevda behov på arbetsplatsen är samt vilka 
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faktorer som är drivande för att vidta utvecklingsinsatser. Avslutningsvis jämför vi de 

sammanställda resultaten med den pedagogiska handlingsplanen, som tillhandahållits av 

Universitetspedagogiskt centrum, för att undersöka om det finns en medvetenhet kring denna inom 

fakulteten. 

  

Respondenternas definition av kompetensutveckling 

I början av varje intervju bad vi respondenterna definiera begreppet kompetensutveckling samt 

beskriva hur möjligheterna till kompetensutveckling såg ut. Definitionerna såg till viss del väldigt 

lika ut när det kom till den personliga utvecklingen och strävan efter att hela tiden förbättra sin 

ämneskunskap. Respondenterna menar att kompetensutveckling är att förkovra sig i något de själva 

valt eller något som arbetsgivaren valt för att personalen ska bli bättre inom sitt område. En 

respondent sammanfattar kompetensutveckling som ”planerade och systematiska åtgärder för att 

uppnå ett specifikt mål” och menar att kompetensutveckling kan vara både formell och informell 

men att den bör vara planerad. Samtliga respondenter menar att kompetensutveckling berör 

aktiviteter som hjälper dem att bli bättre på det arbete de genomför och stort fokus läggs på just 

ämneskunskapen. 

 

Hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling? 

Från intervjuerna kan utläsas att respondenterna har svårt att skilja sin schemalagda 

kompetensutvecklingstid från den forskning de håller på med samt till viss del även det 

pedagogiska arbete som bedrivs. Anledningen till detta är framförallt för att arbetet vid universitetet 

kan ses som en konstant kompetensutveckling. En respondent menar att kompetensutveckling blir 

problematiskt när hela miljön är pedagogisk, vilket det också varit mycket diskussioner om tidigare. 

  

 R6: Ens jobb går ju ut på att hela tiden utveckla sig och att lära sig mer och har man nu forskning 

så gör man ju det hela tiden. Då är det ju liksom inom området av ens forskning. Men om man ser 

till mig som, ja jag är en universitetslärare och forskare, då kan min kompetens handla om annat 

än expertkunskap inom mitt område. 

  

Vid närmare undersökning av vilka kurser respondenterna gått de senaste två åren var det endast 

någon enstaka som deltagit i kurser som erbjudits av universitetet, förutom de obligatoriska kurser 

som krävs för den pedagogiska undervisningen. En respondent går en UPC-kurs för tillfället vilken 

berör det pedagogiska arbetet. 
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Initialt menar samtliga respondenter att möjligheterna till kompetensutveckling är goda, framförallt 

om det gäller aktiviteter som inte kostar pengar. Det råder samstämmighet när det talas om den 

frihet som arbetet vid universitetet erbjuder och att det finns stora möjligheter att själv påverka 

vilken riktning karriären ska ta. 

  

R7: Har man då en bra idé så, det är väldigt fritt, det finns alla möjligheter till 

kompetensutveckling. 

 

Några respondenter säger att de förfogar fritt över sin kompetensutvecklingstid så länge det 

innefattar aktiviteter som inte kostar pengar. De menar att ledningen gärna ser att det löses via UPC 

eller genom självstudier, men att de kan vara tvungna att vänta flera år på att få gå populära UPC-

kurser. 

  

R4: Jag kan anmäla mig själv till en kurs på UPC och sen vänta i två års tid innan jag faktiskt 

kommer med på kursen. Det är långa väntetider på UPC-kurser, helst de som är populära, även om 

det har blivit bättre. Men det har varit ett stort problem med allas pedagogiska utveckling vid Umeå 

universitet. 

  

Ett antal respondenter som i dagsläget arbetar som universitetslektorer vars avsikter att bli docenter 

säger att de stannat upp i sin utveckling för att den obligatoriska handledarkursen, som krävs för att 

bli docent och ges av UPC, är svår att komma in på. 

  

R7: För att bli docent måste man ha gått handledarutbildningen som ges av UPC och där är det 

helt sjukt för det är ett krav som universitetet har för att bli docent men det finns inte platser. Jag 

har haft kollegor som har sökt fem gånger ett par år i rad utan att komma in som är 

supermeriterade. 

  

Om det finns önskemål om att åka iväg på konferens eller delta i andra aktiviteter som kostar 

pengar ges det uttryck för att möjligheten finns så länge man kan visa att det är relevant för arbetet. 

Tre av respondenterna är tydliga med att poängtera att det oftast inte är några problem om de vill 

åka iväg och att universitetet ställer sunda motkrav som att de förväntas skriva reseberättelser eller 

annat som kan vara av värde för hela institutionen. 

 

En respondent berättar dock om en situation där personen fått avslag att gå en önskad kurs. Det 

handlade om att bättra på sina språkkunskaper och utbildningen som efterfrågades erbjöds inte vid 

universitetet utan vid ett studieförbund. Institutionen ville inte betala kursen då det varken fanns 

samarbete och avtal med studieförbundet vilket gjorde att möjligheterna till utveckling uteblev. 
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Respondenten menar att det hade varit bra för kompetensen men att tanken är att de ska gå det UPC 

erbjuder.  

 

Det ges uttryck för att det inte alltid finns tid att delta i planerade utbildningsinsatser på grund av 

underbemanning. En respondent menar även att det inte bara är tiden utan samvetet som bromsar 

deltagande. Personen menar att hen inte kan använda sin kompetensutvecklingstid med gott 

samvete när det sätter andra i klistret. Ibland måste de lärare som finns tillgängliga hoppa in för att 

täcka stundande behov och använder därmed sin kompetensutvecklingstid för att hinna med alla 

uppdrag. 

 

I stort är respondenterna samtidigt eniga om att resurserna för kompetensutveckling är tillräckliga. 

Hos några av respondenterna förs dock en diskussion om hur de ska se på resurser, om det enbart 

gäller ekonomiska resurser eller om det även kan handla om att ha tillräckligt med tid. 

Respondenterna har avsatt tid för kompetensutveckling i sin tjänst men det råder delade meningar 

om hur den bör användas. De respondenter som har mycket tid avsatt för forskning menar att 

kompetensutvecklingstiden till stor del används till forskning samt inläsning av nytt material och 

inte i så stor utsträckning till det pedagogiska arbetet. De respondenter som har mer undervisning 

menar att den pedagogiska kompetensen är viktig för att kunna förmedla sin kunskap till 

studenterna. De uttrycker samtidigt frustration över att det undervisande arbetet åsidosätts då någon 

får forskningsmedel.  

  

R5: För många som är intresserade av forskning är undervisning ett nödvändigt ont. 

  

R3: Här på institutionen handlar kompetensutveckling mycket om att, alltså utveckla de 

forskningsintressen man har, skulle jag säga. När man pratar om kompetensutvecklingstid inom 

ramen för tjänsten så är det för att publicera, att lära sig hantverket. 

  

Samtliga respondenter för diskussioner kring det faktum att forskning meriteras högre än 

undervisning och några är väldigt tydliga med att de utvecklas för att göra karriär, vilket inom 

universitetet betyder att publicera vetenskapliga artiklar. Fyra av respondenterna känner sig dock 

kluvna i sin roll och menar att det är svårt att både forska och vara en bra lärare då det pedagogiska 

arbetet inte har samma status som forskning och att det känns mindre värt att utveckla pedagogiska 

eller administrativa färdigheter. 
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R4: I ärlighetens namn, att göra undervisningsmaterial premiers ganska dåligt av hela 

universitetssystemet. Det är vetenskapliga texter som premieras och inte undervisningsmaterial, 

samtidigt som vi behöver bra undervisningsmaterial! 

 

Möjligheterna att ta sig an nya arbetsuppgifter eller uppdrag är enligt respondenterna goda. En 

respondent sammanfattar det genom att förtydliga att personer som arbetar inom universitetet är 

drivna människor som vill lära sig nya saker.  

 

Några respondenter för resonemang kring karriärmöjligheter och menar att trots nya pedagogiska 

eller administrativa arbetsuppgifter är det ändå titeln som blir meriterande. 

  

R4: Det är ett tyst avancemang, det syns inte… man är fortfarande bara lektor. Det är ett av 

kriterierna som påverkar lönesättning, att man tar utvecklingsansvar eller kursansvar. Det syns i 

lönekuvertet men inte på titeln. Och då är frågan hur man ser det som avancemangsmöjlighet? 

  

Trots stora möjligheter att ta sig an nya uppgifter framgår det från intervjuerna att respondenterna 

rangordnar uppgifter på olika sätt. En respondent menar att forskning, utbildning och samverkan 

borde ligga på samma nivå men att så inte är fallet. 

  

R6: Det som är så speciellt med akademin, det är inte riktigt som andra organisationer. Att vara 

chef på universitetet är inte samma status som att vara chef i andra organisationer. Här, det som är 

status och kärnverksamhet är forskning. 

  

Personen menar att en administrativ karriär är mindre värd än en forskningskarriär. En meritportfölj 

gällande den vetenskapliga kunskapen ställs inte på samma nivå som en meritportfölj gällande den 

pedagogiska eller den administrativa kunskapen. Personen menar även att det faktum att statusen 

kring forskningen är så stark resulterar i att de pedagogiska frågorna hela tiden blir underordnade. 

  

R6: Om man ska vara krass, den som gör en bra karriär är den som publicerar massor av artiklar i 

vetenskapliga tidsskrifter. 

  

Personen säger även att det i många fall kan vara nog så viktigt att vara en bra lärare för eleverna 

men att hen hämmas i den pedagogiska utvecklingen på grund av statusen som kopplas till 

forskning. Samtliga respondenter menar dock att de har märkt av en förändring de senaste åren 

gällande rangordning av arbetsuppgifter. 
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Respondenterna talar vidare om olika förutsättningar för att de ska ta till sig kunskap och lära sig 

nya saker. De flesta anger en till tre förutsättningar för att de ska lära sig på ett bra och effektivt 

sätt. Det går att urskilja fem olika förutsättningar som värdesätts för ett lärande klimat, vilka 

redovisas nedan med ett exemplifierande citat till varje förutsättning: 

 

• Tillgång till tid, både sammanhängande tid och tillräckligt med tid för att inte arbeta 

under hög press. 

   

R2: Det krävs att man får sammanhängande tid, det behöver inte alltid vara kvantitet utan det 

viktiga är kvalitet. Jag behöver kunna sitta ner och fokusera på en uppgift åt gången. På så sätt kan 

jag sätta mig in i frågan mentalt. 

 

• Samarbete med andra där det finns möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter. 

 

I: Hur lär du dig nya kunskaper på bästa sätt? 

R4: Det där skulle jag säga är behovsstyrt. Att, oj jag har aldrig handlett grupper på det här sättet 

innan. Vilken kollega har jag som kan det och är villig att prata? Vad kan jag få för information 

från kursledaren till exempel? 

 

• Lagom frihet i arbetet; Att själv kunna styra sitt arbete men samtidigt få tillräckligt 

med styrning för att kunna mäta att den anställda gör rätt. 

 

I: I vilket situationer lär du dig bäst? 

R6: För mig just nu tycker jag att alltför löst inte är så bra, för då vet jag ju aldrig när jag gjort 

nog. Men det är ju klart, om det är jätteuppstyrt, då får jag ju ingen frihet att vara kreativ. Så 

någonstans mitt i mellan. 

 

• Lagom press, för stressig miljö skapar improduktivitet samtidigt som tidspress ger 

styrning. 

 

I: I vilket sinnestillstånd lär du dig bäst? 

R7: När jag inte är stressad och när jag tycker det är hyfsat... Alltså, jag vet de sista två åren med 

avhandlingarna, det var inget skapande alls för då var jag så stressad och man var så less att man 

bara ville bli klar och då blir man inge... Hade jag fått ta tag i det nu, alltså det sista året när jag 

skrev, det hade jag gjort på en månad nu. Däremot tycker jag om att inte få för mycket tid, för då 

börjar jag liksom slira. Jag behöver en klar deadline. 

 

• Möjlighet att arbeta praktiskt. Att lära sig under arbetets gång, speciellt genom att ta 

sig an en ny arbetssyssla. 
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I: Finns det något speciellt arbetsklimat där du känner att du lär dig bäst? 

R3: Man uppmuntras till att gå på allting egentligen, det som är svårt är att få tid med allting. Där 

är ett minus i att ha schemalagd verksamhet som undervisning och så kommer det hit någon 

intressant gäst som håller något seminarium och så har man inte möjlighet att gå dit. Det ingår 

liksom i en yrkesheder att man inte kan lämna walk over. Seminarium kommer ju ofta med relativt 

kort varsel så det blir svårt att planera in. 

 

Två personer förklarar även att inläsning av nya böcker bygger på egen drivkraft och vilja att lära. 

En av dessa förklarar hur det går till när hens institution deltar i olika seminarium. 

 

I: Uppmuntras du att delta i forskningsseminarium? 

R7: Jaa, som här till exempel, man har ju folk som håller på med olika saker, och så ser man att 

man har olika behov. Vi är flera inom vårt område och vi har olika små nätverk. Vi har bildat ett 

nätverk så att säga där vi träffas och läser varandras manus som man skriver till en artikel eller 

bara skvallrar om vad som har hänt inom området. Det drivs på eget initiativ. Det kan vara en 

forskare vid institutionen som tar initiativ till att kalla och så. 

 

Koppling till handlingsplanen 

Respondenterna menar att UPC är en viktig länk för att påminna om kompetensutvecklingsbehovet 

vid universitetet. En person säger att bara existensen av UPC gör att hen påminns om vikten av 

kompetensutveckling. Det framgår i intervjuerna att en person velat utveckla sina språkkunskaper 

för att kunna undervisa men att det inte fanns någon passande kurs vid UPC trots att det i 

handlingsplanen går att läsa att undervisande personal ska erbjudas kompetensutveckling, till 

exempel för att kunna undervisa på det språk utbildningen erbjuds. 

 

Alla respondenter med undantag från en har gått den pedagogiska utbildning som ges av UPC för 

nyanställda. Den person som inte gått kursen menar att hen har fått dispens för att hela institutionen 

arbetar pedagogiskt. 

 

Endast en respondent har arbetat som studierektor tidigare och den personen menar att hen hade 

gynnats av en ledarskapsutbildning då arbetet innehöll många moment som var helt nya. Några 

respondenter menar dock att det i dagsläget erbjuds utbildning för de som väljer att bli studierektor 

vilket stämmer väl överens med den pedagogiska handlingsplanen. 
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Existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och 

arbetsuppgifter? 

Från några intervjuer framkommer det att UPC har kurser som förbereder för pedagogiskt arbete 

men att många skjuter upp dessa då de inte är direkt kopplade till det ämne de arbetar eller forskar 

med för tillfället. Någon nämner även att vissa kurser är för grundläggande samt att det uppstår 

svårigheter när UPC blandar människor med olika titlar, erfarenheter och arbetssätt som sedan ska 

förväntas ha lika stor nytta av kurserna. Vissa respondenter menar även att de kanske skulle behöva 

mer pedagogisk utveckling men att de väljer att läsa och studera det som hjälper dem i deras 

forskning, trots att kurserna kan vara viktiga för framtida tjänster inom universitetet. 

 

Några respondenter talar om nödvändiga kompetenser för arbetet, som den ämnesspecifika 

kompetensen med fokus på forskning. De områden där de känner att kompetensen ibland brister är 

när de talar om fördjupning inom området. Samtliga respondenter säger dock att de aldrig är 

fullärda och att det är svårt att ha överblick över sina kunskaper och förvalta dem på ett bra sätt. De 

menar att de måste följa med i nytt material och lära sig att sortera och uppdatera sig. 

 

Vissa respondenter har fått möjligheten att delta i kurser för webbaserad undervisning i samband 

med att de blivit schemalagda för att undervisa via nätet. Praktiska utbildningar likt dessa är enligt 

respondenterna lätta att koppla till det dagliga arbetet och överensstämmelsen är därför stor mellan 

utbildning och krav i arbetet. 

  

Vidare menar ett antal respondenter att de kurser de deltagit i har god överensstämmelse med 

arbetet då de varit aktiva i valet av kurser och valt kurser som utvecklat dem i yrkesrollen. 

 

R5: Jag har försökt att välja kurser som att, det här är något jag tycker är svårt eller det här skulle 

jag vilja veta mer om och de kurserna har helt klart gjort mig till en bättre lärare. 

 

Andra respondenter menar däremot att kurserna som UPC ger handlar om att vara universitetslärare 

och att de självklart alltid kan bli bättre lärare. De menar att en person måste tycka om att undervisa 

för att bli en bra pedagog samt att det är svårt att lära ut pedagogik. De talar om att kurserna är ett 

krav som finns men att de fungerar marginellt. Det viktigaste är att kurserna ger konkreta tips för att 

bli en bättre lärare. 

  



26 

 

R6: Den senaste kursen jag läste på UPC var en måste-kurs som man måste ha för att bli docent. 

Sen om den hjälpte mig att bli en bättre handledare för doktorander eller inte det kan ju diskuteras 

så ja, den passar mitt arbete men jag vet inte... 

  

R7: Som lärare vill man ju liksom inte sitta och rulla apelsiner till varandra utan man vill ju ha 

konkreta verktyg ”så här blir jag bättre lärare”. Ska jag använda power-point eller ska jag inte 

använda power-point. 

  

Vidare talar en respondent om en pedagogisk mentor som hen hade som doktorand och menar att 

grundkompetensen kring lärarrollen kommer därifrån. Personen saknar däremot ett ställe att 

vidareutveckla den kompetensen i dagsläget. Respondenten menar att hen nu måste lära sig genom 

att pröva och fråga sig fram vilket tar tid. 

En annan respondent talar om en lucka som hen har funnit i UPC’s kursutbud som kan kopplas till 

just grundkompetensen kring lärarrollen. 

  

R4: Det finns en lucka och det är en sådan här härlig, glad lucka som jag tror UPC faktiskt inte har 

någon kurs som täcker och det är hur man lägger upp en bra tenta, en bra tentafråga och sedan en 

rättningsmall. Just det här med bedömningsdelen, att systematisera, om jag blir sjuk kan någon 

annan ta vid. 

  

Här har personen tagit ett eget initiativ och startat upp en grupp på institutionen som diskuterar hur 

de kan arbeta med flervalsfrågor. 

  

R4: Är det ingen annan som tillhandahåller den kompetensen för mig så får jag väl se till så att den 

kommer till på andra sätt. 

 

En brist i kursutbudet framkommer även i citatet nedan: 

 

R4: En gång när vi skulle göra en webbaserad kurs så såg samfack till att, eftersom det var ont om 

kurser på UPC, göra en specialkurs bara för samfack och vi som skulle hålla den kursen fick gå 

den kursen och det var ju mer tur än skicklighet att det sammanföll. 

   

Koppling till handlingsplanen 

Handlingsplanen säger att vid nyanställning av professorer, lektorer och adjunkter ska 

högskolepedagogisk utbildning krävas. Från intervjuerna kan utläsas att det finns de som skjuter på 

detta då kopplingen till forskningsområdet saknas, men samtliga respondenter har deltagit i de 

obligatoriska kurserna som krävs för respektive tjänst. Gällande handledartjänsten har 

intervjusvaren visat problematiken kring handledarutbildningen, det faktum att många måste vänta 

länge för att få delta och att det upplevs som ett hinder för att göra karriär.  
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Vad skapar motivation och drivkraft till kompetensutveckling? 

Resultaten presenterar olika drivkrafter och motiverande faktorer till kompetensutveckling på både 

organisations- och individnivå. Till att börja med framgår det att det formella beslutande organet för 

kompetensutveckling är prefekt eller studierektor vid varje institution. Deras attityder till 

kompetensutveckling är enligt respondenterna genomgående positiva. Alla respondenter uttrycker 

att deras närmsta ledning ser kompetensutveckling som viktigt på ett eller annat sätt men att 

drivkraften varierar beroende på vem det är som äger chefskapet och intresset för 

kompetensutveckling. Två respondenter förklarar det på följande sätt när de får en fråga om 

ledningens syn på kompetensutveckling: 

 

R7: Ja, nä men det tycker de väl är viktigt. Alltså det är ju så på det här stället och universitetet att 

ledningen är ens kolleger. Det roterar ju i och med det kollegiala ledarskapet där folk går in i en 

ledningsfunkton i ett par år och sen gör man någonting annat. Så vi har inte riktigt det där klara 

chefskapet som pekar med hela handen så att säga. Så det är beroende på, en del chefer tänker mer 

på möjligheter till vidareutveckling och sådant där. 

 

R1: De har en väldigt välvillig inställning, men bromsen i det hela är underbemanning. 

 

Att arbetsplatsen har kompetent personal ses som en faktor för institutionens överlevnad vilket 

enligt respondenterna kan ses som en drivkraft. En respondent förklarar detta när hen får frågan om 

hur ledningen ser på kompetensutveckling: 

 

R1: Ja men det handlar om en sorts överlevnad och att ständigt uppdatera sig. 

 

Något som ses som vanligt förekommande är ledningens varierade arbete för individens planerade 

kompetensutveckling. Fyra av respondenterna beskriver att de fyller i en kompetensutvecklingsplan 

med sin chef. Kompetensutvecklingsplanen kan ses som ett styrmedel för personalens 

kompetensutveckling. En av de fyra beskriver att ledningen arbetar för att följa upp den medan 

resterande uttrycker att planen inte följs upp av ledningen eller att det ligger på eget ansvar att den 

följs upp. En person beskriver att det ligger på eget ansvar att fylla i planen samt göra egen 

uppföljning. Av de två som inte har en kompetensutvecklingsplan är en av dem inte medveten om 

att det existerar en kompetensutvecklingsplan som skall fyllas i. Hen tror dock att detta beror på 

tjänsten där denne inte har sedvanliga utvecklingssamtal. Den andra individen förklarar att hen inte 

haft sin tjänst länge nog för att ha genomfört ett utvecklingssamtal och därmed inte arbetat fram en 
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kompetensutvecklingsplan ännu. En av respondenterna anser att arbetet med 

kompetensutvecklingen är avhängigt organisationens utformning samt ledningens styrning. 

 

R1: Problemet är organisatoriskt, att hitta sätt att styra folk och puffa på dem. Att säga att nu 

tycker jag du borde göra det här eller att man självmant har egen drivkraft. Där skulle vi kunna bli 

mycket bättre. Där tycker jag man skulle bli tuffare. Det behövs mer uppföljning för att få snurr på 

det. 

 

 I intervjuerna ger respondenterna själva uttryck för att kompetensutveckling är viktigt. Det finns 

fyra tydliga anledningar som kan ses som drivkrafter för kompetensutveckling. 

• Kompetensutveckling är en del av arbetet, anställningen är en konstant 

kompetensutveckling. 

• Det är viktigt för karriären, utan möjligheten till kompetensutveckling kan de inte nå 

sina karriärmål. 

• För att förbättra undervisningen. 

• Solidaritet gentemot elever och lärarkollegor. 

 

Som individuell motivationsfaktor förklara fyra personer att deras yrke är en enda lång 

kompetensutveckling. Det ingår i deras tjänst att konstant lära sig nya saker. Det är samtidigt en av 

anledningarna till att de har valt yrket då arbetsuppgifterna förutsätter och uppmuntrar lärande 

genom till exempel forskning. Två av dessa fyra respondenter beskriver även att 

kompetensutveckling är ett led att nå sina karriärmål. Dessa två beskriver samtidigt att 

kompetensutveckling är att forska. De övriga tre respondenterna ser kompetensutveckling som 

viktigt för undervisningen. De talar om kompetensutveckling som stimulerande för individen och 

ett verktyg för att undervisningen inte skall stanna upp och bli föråldrad utan för att säkerställa dess 

kvalitet. 

 

I: Är det viktigt för dig med kompetensutveckling? 

R4: Ja! Kunskap blir föråldrad, det är väldigt lätt att bli bekväm i sin lärarroll och bara köra 

samma tugg hela tiden vilket inte är roligt. 

 

Tre personer talar även om solidaritet gentemot lärarlag och elever som motiverande för att delta i 

utveckling. Genom att kompetensutveckla sig kan de bidra till elevernas lärande samt hjälpa 

kollegiet. De anser sig hjälpa arbetslaget genom att bland annat skaffa ny kunskap till institutionen 

som i sin tur kan avlasta kollegornas arbetsbörda då de kan undervisa nya kurser. Följande citat 

redogör för dessa uttryck; 
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I: Är kompetensutveckling viktigt för dig? 

R2: Det är oerhört viktigt med kompetensutveckling! Det är inte bara viktigt för mig personligen 

men även för mina elever och för min karriär. 

 

I: Är kompetensutveckling viktigt för dig? 

R5: Ja! 

I: Hur kommer det sig? 

R5: Dels för att jag ska känna mig trygg i olika situationer. Att ställas inför drygt hundra studenter 

och verkligen nå fram med det man ska undervisa om. Men också för att trygga sin anställning och 

dra in kompetenser som jag tycker vi behöver här. Samtidigt är det stimulerande att testa något nytt 

och lära sig saker. 

 

R1: Det är viktigt för både personlig utveckling och för att man vill bidra till organisationen. Det är 

lika mycket att man ser en student i ena änden som en kollega. Det är drivkraften till att bli bättre. 

Man mår psykiskt bättre när man känner sig säkrare på de områden som man... man blir helt enkelt 

friare. Annars är det lätt att man läser innantill. 

 

Resultatet visar med andra ord att ledningen har en positiv inställning till kompetensutveckling och 

att respondenterna motiveras av det individuella lärandet och den öppenhet som råder vid 

universitetet. Respondenterna menar även att det individuella lärandet i förlängningen påverkar 

kollektivet och hjälper arbetskamrater genom att bredda kompetensen som finns vid institutionen.  

 

Koppling till handlingsplanen 

Den pedagogiska handlingsplanens mål är bland annat att personal skall ha en 

kompetensutvecklingsplan som fortlöpande följs upp. Det är institutionen som ansvarar för att den 

följs upp medan det ligger på både institution och lärare att planen utvecklas och fylls i. 

Intervjuerna visar att fyra av sju respondenter har en kompetensutvecklingsplan varav en förklarar 

att den följs upp av ledningen. 

 

Alla lärare uttrycker att de kontinuerligt läser ny litteratur och håller sig uppdaterad inom sitt 

ämnesområde genom att bland annat delta i forskningsseminarier. Att hålla sig uppdaterad ser de 

alla som del av yrket och gör det automatiskt. Enligt handlingsplanen är det upp till både 

institutionen och lärare själva att lärarna håller sig uppdaterade. 

 

Diskussion 
I denna diskussion avser vi att göra en reflektion kring vårt metodval; hur det har påverkat resultatet 

och hur det skulle kunna se annorlunda ut om vi använt en annan metod. Vi för även en diskussion 
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kring vårt redovisade resultat där vi avser att besvara våra frågeställningar. Diskussionen avslutas 

med en sammanfattning och förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva och förstå lärares uppfattning om den egna kompetensutvecklingen vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, jämfört med universitetets pedagogiska 

handlingsplan. Vi anser att vi lyckats med detta i stort men det finns alltid utrymme för förbättring. 

 
Urvalsgruppen har gett en bredd inom fakulteten vilket även var vår avsikt. Inför urvalet hade vi 

inte någon tanke på att skilja mellan titlar och befattningar vilket vi i efterhand anser hade 

underlättat vår studie då det har framkommit att tjänsterna skiljer sig åt både gällande hur mycket 

tid som läggs på kompetensutveckling, vad de använder den till samt hur de ser på 

kompetensutveckling. 

 

För att behålla konfidentialiteten har vi i denna studie inte avslöjat befattningar av specifika 

respondenter. Vi tror dock att studien kunde gynnats av en tydligare uppdelning mellan olika 

tjänster för att få ett mer renodlat och generaliserbart resultat. 

 

Det går även att ställa sig kritisk till vår urvalsmetod i form av ett bekvämlighetsurval. Det finns två 

anledningar till detta. (1) Enligt den respons vi har fått från de som inte kunnat delta är anledningen 

tidsbrist. I våra intervjuer talas det även om brist på tid som en orsak till att det är svårt att delta i 

kompetensutveckling men även som ett allmänt problem i arbetet. Det kan därmed hända att vi har 

ett bortfall av respondenter som inte hade tid att delta. De kan ha en annan bild av 

kompetensutveckling än de respondenter vi intervjuat. De som har svarat är möjligtvis de 

respondenter som avsätter tid för kompetensutveckling.  

 

(2) Som resultatet visar är de intervjuade individerna ambitiösa och drivna människor som vill 

utvecklas. Det skulle kunna vara så att de som svarat på vårt mail och deltagit i vår studie är de som 

är allra mest ambitiösa och drivna gällande kompetensutveckling. Det kan tänkas att de som inte 

svarat på våra mail inte intresserar sig för kompetensutveckling i samma utsträckning, vilket kan 

betyda att vårt resultat är missvisande för den samhällsvetenskapliga fakulteten. 
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Den kvalitativa metod vi använt i form av intervjuer med låg grad av struktur anser vi vara den 

bästa metoden för att uppnå vårt syfte då den ger stora möjligheter till djupare förståelse för 

fenomenet som vi har studerat. Svaren har varit relativt likvärdiga gällande 

kompetensutvecklingsinsatser vid universitet och vi anser att vi har nått en mättnad med möjlighet 

att kunna dra slutsatser. Gällande lärande har svaren däremot visat en tydligare bredd vilket har 

gjort det svårare att dra slutsatser. Här hade fler intervjuer kunnat presentera ett tydligare mönster. 

 
Vi genomförde en pilotintervju med en anställd vid universitet innan studiens början vilket gjorde 

det möjligt för oss att testa intervjuguiden. Trots att vi gjorde vissa justeringar innan vår första 

riktiga intervju kände vi efter några intervjuer att vissa frågor var svåra för respondenterna att förstå 

vilket resulterade i att vi var tvungna att förklara frågorna och förtydliga svaren för att skapa 

klarhet. Vid dessa tillfällen var det lätt att frågorna blev en aning ledande. Vi hade troligtvis hjälpts 

av att göra fler pilotintervjuer för att få grepp om frågorna, kunna göra ytterligare justeringar samt 

öva upp vår intervjuteknik. 

 

Vidare kan vi diskutera intervjuernas utformning. Vissa intervjufrågor avvek från intervjuguiden i 

och med studiens låga grad av struktur. Det gav förvisso intressant information men inte 

nödvändigtvis information som svarade upp mot vårt syfte. Sidospåren skapade därmed vissa 

svårigheter med att sammanställa intervjumaterialet till respektive forskningsfråga. Vi skulle här ha 

kunnat vara tydligare i vår roll som intervjuare och styrt intervjun mot huvudsyftet. Samtidigt är 

universitetet en organisation där titlar och organisationsstruktur är viktigt att förstå sig på för att 

kunna bilda sig en uppfattning av kompetensutvecklingsarbetet. Vissa sidospår i intervjuerna har 

behandlat problematiken som finns gällande status vid universitetet. Trots att detta sidospår inte har 

med det egentliga syftet att göra har det ändå på ett positivt sätt bidragit till att vi fått en djupare 

förståelse för lärarnas arbetssituation, för att i ett senare skede kunna analysera resultatet på ett mer 

utvecklat och nyanserat sätt. 

 

Diskussion och analys 

Nedan följer en diskussion av vårt empiriska resultat. Vi har delat in diskussionen under våra valda 

forskningsfrågor även om de till viss del vävts samman då frågorna är nära sammankopplade och 

påverkar varandra. 
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Hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling? 

Den bild som presenteras visar att lärarna överlag är nöjda med sina 

kompetensutvecklingsmöjligheter. Respondenterna uttrycker sig på ett sätt som berättar att de 

förväntas ta stort personligt ansvar för sin karriär och sin utveckling. Det tyder dels på en frihet att 

styra sin egen kompetensutveckling samt att de är ambitiösa och drivna. Organisationen erbjuder de 

anställda möjlighet till inflytande och ett visst mått av kontroll över den egna utvecklingen. Att få 

möjlighet till interaktions- och handlingsutrymme är en förutsättning för lärande (Rönnqvist, 2001). 

Samtidigt är det viktigt med handlingsutrymme och frihet för att kunna ta tillvara på 

lärandepotentialen (Nilsson et al, 2011). Detta anser vi vara bra förutsättningar för lärande då 

egenkontroll och personlig utveckling påverkar hälsa och välbefinnande i positiv bemärkelse. Att 

respondenterna anser att universitetet erbjuder en organisationsform som öppnar upp för 

deltagande, individuellt lärande och kompetensutveckling är en god start för 

kompetensutvecklingsmöjligheterna. Samtidigt kan friheten i själva verket bero på att cheferna inte 

är tillräckligt insatta i områdets relevans vilket kan leda till att de anställda måste ta stort ansvar för 

sin egen kompetensutveckling. 

 

Universitetet som organisation består till stor del av medarbetare med hög utbildning och höga 

befattningar. Som Rönnqvist (2001) menar har medarbetare som återfinns högt upp i den 

hierarkiska ordningen större möjligheter att själv planera sin kompetensutveckling i och med att 

ledningen lättare förbigås. Vi ser att ett sådant system både möjliggör och hämmar 

kompetensutvecklingsmöjligheterna för de anställda beroende på vilken tjänst personen besitter. 

Den frihet vi ser att respondenterna har, indikerar att Rönnqvists teori stämmer in även på denna 

organisation, där de med höga befattningar kan gå runt ledningen. Vi anser dock att det krävs stort 

personligt ansvar att handskas med och förvalta friheten på ett sätt som leder till utveckling.  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter genomgått någon form av kompetensutveckling de 

senaste två åren. Alla har dock inte tagit del av formella utbildningar gällande den pedagogiska 

utvecklingen. Det kan tänkas bero på att respondenterna i stor utsträckning pratar om 

kompetensutveckling som informella lärandesituationer. Att de definierar kompetensutveckling som 

aktiviteter som hjälper dem att bli bättre i arbetet behöver inte nödvändigtvis innebära att de deltar i 

formella insatser. Respondenternas definition av kompetensutveckling tillsammans med friheten i 

arbetet kan ses som en anledning till att formellt kompetensutvecklingsarbete inte prioriteras. 
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Som Hjort (2008) hävdar leder standardiserade utvecklingsinsatser, som formella aktiviteter, till 

positiva effekter. Förutsättningen är dock att det finns en stark ledningsfunktion som strukturerar 

insatserna. Medarbetarnas frihet vid den samhällsvetenskapliga fakulteten samt avsaknaden av en 

ledning som arbetar i direkt mening med kompetensutveckling anser vi skapar ett arbetsklimat som 

inte främjar de formella insatserna. Som tidigare nämnts ger resultatet en indikation på att så även 

är fallet för den fakultet vi studerat. Respondenterna omringas i större utsträckning av informella 

kompetensutvecklingsinsatser än av formella. 

 

Vi skall dock inte förkasta det informella lärandet då integrerade kompetensutvecklingsstrategier 

kan ses som något eftersträvansvärt där samspelet mellan individ och organisation blir större och 

mer påtagligt (Kock & Ellström, 2010). Det kan tänkas att informella insatser lämpar sig bättre än 

formella i en organisationsform likt universitetets. Möjligheten till kompetensutveckling bör därför 

ställas i relation till organisationsstrukturen, med tanke på att organisationers 

kompetensutvecklingsstrategier beror på organisationsstruktur och arbetsformer (Rönnqvist, 2001).  

 

Överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter? 

Burk och Hutchins (2007) menar att det är viktigt att ta i beaktande överensstämmelsen mellan 

arbete och utvecklingsinsatser när ett företag investerar pengar i kompetensutveckling.  

Respondenternas berättelser ger en varierad bild av överensstämmelsen mellan de 

utvecklingsinsatser de deltagit i samt deras dagliga arbete. De aktiviteter som syftar till att utveckla 

praktiska förmågor och som respondenterna själva valt att delta i visar sig ha en bra 

överensstämmelse med det dagliga arbetet. Samtidigt anser några att olika kurser kan vara för 

elementära eller att de ämnar nå en för bred publik med allt för varierade intressen vilket leder till 

att de inte stämmer överens med det dagliga arbetet. Att kurserna inte upplevs bidra till 

organisationen kan bli en kostsam affär. Det är väsentligt att organisationen är medveten om målet 

med utbildningen, att utbildningstekniker är de rätta för gruppen samt att utbildaren eller 

organisationen har kunskap om medarbetarnas kunskapsläge för att effekterna av 

kompetensutveckling skall tillvaratas (Burk & Hutchins, 2007). 

 

När respondenterna talar om vilka utbildningsinsatser de deltar i visar det sig att stort fokus ligger 

på den personliga utvecklingen samt att utveckla ämneskunskapen inom sitt forskningsområde.  

Från respondenternas utsagor kan utläsas att det finns en förskjutning från kollektivet till individen 

där det individuella lärandet driver kompetensutvecklingen. Personalen upplever att formella kurser 
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inte stämmer överens med deras faktiska behov, vilket kan tänkas bero på att lärarna drivs av den 

individuella utvecklingen samtidigt som de upplevs lära bäst genom informella insatser. 

Dilschmann et al. (2000) menar att det inte är tillräckligt att enbart fokusera på den individuella 

utvecklingen då fokus flyttas från organisationens kärnverksamhet och värdefulla insikter gällande 

organisationen går förlorade. 

 

Vi anser samtidigt att det informella, tillsammans med det formella lärandet, kan leda till en mer 

bestående och generell kompetensuppbyggnad på organisationsnivå. Som Kock (2011) hävdar 

fungerar inte formella utbildningsinsatser på lång sikt utan efterföljande informellt lärande och vice 

versa. Vi kan därför se att arbetet med formell kompetensutveckling, som UPC arbetar för, 

tillsammans med övriga kompetensutvecklingsinsatser som drivs av institutionerna främjar det 

totala lärandet. En kompetensutvecklingsinsats som inte upplevs som lämplig för stunden kan i 

längden ge ett positivt resultat för utvecklingen av individens arbetssituation.  

 

Respondenterna upplever sitt arbete som en konstant utveckling vilket medför vissa svårigheter att 

definiera vad kompetensutveckling är för något. Utan en klar bild av vad kompetensutveckling är, 

är det samtidigt svårt att avgöra om de insatser respondenterna deltar i stämmer överens med det 

dagliga arbetet. Det kan tänkas att lärare och forskare har sökt sig till universitetet som arbetsgivare 

med tanke på möjligheten att utvecklas. En fråga vi ställer oss är om de utvecklingsinsatser som 

erbjuds någonsin kommer upplevas som tillräckliga och ge fulländade kunskaper för arbetet? 

 

Vad skapar motivation och drivkraft för kompetensutveckling? 

Resultatet visar att ledningen uppfattas ha ett intresse för kompetensutveckling. Respondenterna 

upplever att ledningen ser positivt till själva konceptet kompetensutveckling vilket enligt Berglund 

och Blomquist (1999) är en förutsättning för att ledningen skall driva kompetensutvecklingsarbetet. 

Dock är det inte lika många av de intervjuade vars ledning faktiskt arbetar aktivt med de anställdas 

kompetensutvecklingsplaner. Hjort (2008) beskriver detta som en förutsättning för att 

kompetensutvecklingsinsatser skall kunna bedrivas överhuvudtaget. Detta bekräftas även av 

Södergren och Fredriksson (1998) som menar att ledningen måste arbeta för att skapa goda 

förutsättningar för lärande. De menar samtidigt att individen måste ta ett eget ansvar och ha 

motivation för att lära. I resultatet kan vi se att lärarna har viljan och motivationen att lära och 

utvecklas. 

 



35 

 

Vi ser att en möjlig anledning till ledningens låga grad av arbete för kompetensutveckling kan vara 

att organisationen färgas av en bemanningsbrist där tid är pengar. Omvärldens tryck på universitetet 

som institution, där kunskap skall produceras samtidigt som kunskap skall förmedlas, lämnar lärare 

och ledning att bollas mellan olika arbetsuppgifter beroende på var behovet finns för tillfället. 

Kompetensutveckling blir på så vis sekundärt i förhållande till annan verksamhet som genererar 

pengar (examinering av elever samt publicering av forskningsbidrag). Situationen kan liknas vid 

Hjorts studie (2008) där hon fann att personalens handlingsutrymme gällande kompetensutveckling 

hämmades på grund av trycket från organisationens praktiska och ekonomisk arbete samt politiska 

faktorer som offentliga verksamheter måste förhålla sig till på ett mer uttalat sätt än privata. 

 

Ser vi till Kock och Ellströms (2008) olika kompetensutvecklingsperspektiv presenterar resultatet 

inte ett enhetligt perspektiv som reflekterar drivkraften till den samhällsvetenskapliga fakultetens 

kompetensutvecklingsarbete. Det går däremot att se personalens syn på kompetensutveckling som 

ett resultat av ett instrumentellt och rationalistiskt perspektiv. De anser själva att 

kompetensutveckling är till för att bland annat förbättra undervisningen samt att de vill förbättra 

sina kunskaper på grund av ett solidaritetstänk mot sina kolleger. Genom att göra detta bidrar de till 

organisationens möjlighet att möta sina kunders krav (kunder som elever och organisationer med 

intresse i universitetets arbete). 

 

Det faktum att några respondenter motiveras av att kunna hjälpa kollegiet, genom individuell 

utveckling, anser vi innebär att de känner lojalitet till sina arbetskamrater. Södergren och 

Fredriksson (1998) menar däremot att lojalitet även kan ses som en hämmande faktor då det hindrar 

anställda från att delta i utvecklingsinsatser. Det visar sig även i resultatet att underbemanning leder 

till att vissa åsidosätter sin kompetensutvecklingstid för att täcka personalbristen. 

 

Det instrumentella och rationalistiska perspektivets fokus att utveckla individen kan vidare 

återfinnas i respondenternas uttryck för viljan att klättra i karriären. Viljan kan drivas av den kultur 

som råder vid universitetet där meritering till högre titel anses mer attraktivt än en löneökning. Som 

respondenterna ger uttryck för leder kompetensutveckling i form av forskning till en högre titel 

medan den pedagogiska kompetensutvecklingen vid exempelvis UPC skapar möjligheten till en 

högre lön, dock inte högre meritering. Som tidigare forskning visar leder kompetensutveckling till 

högre lön (Regnér, 1997). Respondenterna motiveras dock inte av lön utan snarare av möjligheten 

till välbefinnande och personlig utveckling (Ellström, 1996) i form av en karriärstegring. 
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Vi ser att det, trots att respondenterna menar att möjligheterna till kompetensutveckling generellt är 

stora, finns en sådan stark kultur där producerandet av vetenskapliga artiklar premieras och värderas 

högre än pedagogisk eller administrativ kompetens. Vi anser att det därför blir svårt för de anställda 

att faktiskt lägga sin kompetensutveckling på annat än sin forskning, vare sig de vill eller inte. På ett 

sätt är personalen tvungen att välja mellan rollen som forskare och rollen som lärare där rollen som 

forskare meriteras högre. Det kan tänkas vara en anledning till att arbetet med den pedagogiska 

kompetensutvecklingen inte prioriteras. 

 

Något vi ser som en fördel med kompetensutvecklingsarbetet vid universitetet är att alla anställda 

ska ha en personlig utvecklingsplan vilket efterfrågas i den pedagogiska handlingsplanen. Större 

delen av respondenterna säger dock att uppföljning av kompetensutvecklingsplanen är svag vilket 

vi tror har en effekt på motivationen i förlängningen, framförallt gällande 

kompetensutvecklingsinsatser som inte berör individens huvudsakliga intresseområde. Med den 

rådande kulturen, där forskning premieras högre än pedagogisk utveckling, förstärker den svaga 

uppföljningen av kompetensutvecklingen bilden av att kompetensutveckling inte är viktigt. Vi ser 

att detta bidrar till svårigheter för lärare att själva initiera pedagogisk kompetensutveckling. Det 

gamla ordspråket; ’barn gör som man gör och inte som man säger’, kan exemplifiera vitsen med att 

ledningen bör arbeta för personalens kompetensutveckling i större utsträckning. 

 

Respondenterna talar om att de uppmuntras till lärande och utveckling och att drivkrafterna är 

starka för att hela tiden förbättra både ämneskunskap och undervisning. För att individuellt lärande 

ska leda till ett mer utvecklat kollektivt lärande krävs det enligt Nilsson et al. (2011) reflektion och 

uppföljning, vilket respondenterna menar att det inte finns mycket tid för. Trots en stark motivation 

hos lärarna att utvecklas och en positiv inställning från ledningen tänker vi oss att de blir svårt att 

skapa gemensamma förhållningssätt om organisationen inte betonar vikten av reflektion och 

uppföljning. 

 

Resultatets överensstämmelse med UPC’s pedagogiska handlingsplan? 

Respondenternas berättelser ger uttryck för att den pedagogiska handlingsplanen inte har en sådan 

stor inverkan på det kompetensutvecklingsarbete som genomförs. Till att börja med är 

handlingsplanen vid och öppen för tolkning. Vi anser att denna frihet kan ses som en anledning till 

den stora variation av kompetensutvecklingsarbete som faktiskt genomförs vid de olika 
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institutionerna. Med en frihet att själv arbeta för sin kompetensutveckling och svag styrning från 

ledningen gällande kompetensutvecklingen existerar inget konsekvent kompetensutvecklingsarbete. 

Enligt resultatet kan utläsas att tre av sex punkter ur handlingsplanen är uppfyllda; (1) 

respondenterna har deltagit i tio veckors högskolepedagogisk utbildning, (2) det erbjuds möjlighet 

för studierektorer att delta i utbildning för pedagogiskt ledarskap och (3) lärare följer med i 

forskningsutvecklingen. Den sista punkten får stort utrymme av lärarnas kompetensutvecklingstid 

då många av respondenterna avsätter stor del till att forska och hålla sig uppdaterade inom sitt 

forskningsområde. Det kan bero på att handlingsplanen är vid samt att forskning premieras inom 

universitetet. Vikten av struktur och styrning för kompetensutvecklingsarbetet (Hjort, 2008) blir 

återigen synligt. Det kan tänkas att fler av aktiviteterna i handlingsplanens skulle ha uppfyllts om 

ledningen arbetade mer aktivt för personalens kompetensutvecklingsarbete. 

 

Vidare känner några respondenter till handlingsplanen medan andra varken har koll på 

institutionens eller universitetets mål och arbete för kompetensutveckling. Enligt Ellström (1997) är 

det av vikt att medarbetarna är delaktiga i målformulering av kompetensutveckling för att skapa 

både motivation och förståelse för utvecklingsinsatserna. Med tanke på de bristande kunskaperna 

kring handlingsplanen och dess existens kan medarbetarna inte ses delaktiga i dess målformulering. 

 

Slutsatser 

Slutsatsen vi kan dra är att möjligheterna till informell kompetensutveckling är stora bland 

intervjupersonerna. Möjligheterna till formell utbildning är sämre på grund av faktorer såsom 

tidsbrist och bristande kursutbud. Arbetet är fritt och flexibelt men det kräver en motprestation där 

den anställde måste ta stort ansvar för den egna utvecklingen. Det kan tänkas att anställda som inte 

tar för sig eller intar en drivande roll inte heller kan räkna med deltagande i utveckling i samma 

utsträckning. 

  

De anställda menar att överensstämmelsen är god då det finns stort utrymme att själv välja vilken 

kompetensutveckling de vill genomföra. De kan därför välja vilka insatser och aktiviteter som 

passar deras ämnesintressen. Intervjuerna visar tillexempel att informella utbildningsinsatser 

föredras framför formella kurser. 

 

De anställda deltar i liten utsträckning i formella utbildningsinsatser och det visar sig att kurserna 

ofta är svårare att ta till sig då det är svårt att se kopplingen till det specifika ämnesområdet. Vi tror 
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att det starka fokus som ligger på den egna forskningen i samband med den svaga 

ledningsuppföljningen gör det svårt för lärarna att tänka på sin roll i ett bredare perspektiv.  

  

En förutsättning för att lärarnas arbete inom fakulteten skall fungera är att de i stort sett är 

självgående. En person som presterar bättre under en stark ledning skulle troligtvis inte känna sig 

motiverad vid den samhällsvetenskapliga fakulteten och skulle med stor säkerhet inte uppleva att 

möjligheterna till kompetensutveckling är stora. 

 

I de fall där individen inte kan se syftet med utbildning är det tydligt att de inte heller hjälps av 

vetskapen om att det inte kommer att ske någon uppföljning. Slutsatsen blir att lärarna inte tar sig 

tid att reflektera över eller använda sig av de kurser de tagit del av vilket kan leda till att kunskapen 

faller i glömska. Effekterna av utbildningsinsatsen uteblir och strävan efter att nå verksamhetsmålen 

försvinner. 

  

Hela universitetets organisationsstruktur verkar bygga på en ständig karriärsträvan. 

Organisationsformen där forskning premieras och pedagogiska och administrativa kompetenser 

kommer i andra hand menar vi skapar en förutsättning för individuellt tänkande. Om syftet är att 

styra organisationen mot en bredare kollektiv förståelse för att uppnå handlingsplanens mål kan ett 

alternativ vara att arbeta för att göra det pedagogiska arbetet mer meriterande. Ett annat alternativ 

kan vara att göra administrativa tjänster till en uttalad och accepterad karriärväg. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår rapport undersökt hur lärare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten upplever sina 

möjligheter till kompetensutveckling samt hur deras upplevelser stämmer överens med 

universitetets pedagogiska handlingsplan. I och med att fokus legat på lärarnas upplevelser hade det 

därför varit intressant att undersöka hur ledningsfunktionen vid diverse fakulteter uppfattar 

kompetensutvecklingsarbetet. Det hade även varit intressant att studera universitetets övriga 

fakulteter ur både ett medarbetar- och ledningsperspektiv och därefter gjort en jämförelse dem 

emellan. 
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Bilaga 1 
Brev till urvalsgrupp 

Hej. 

  

Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet och som bekant skriver på 

vår C-uppsats för tillfället. I samråd med UPC, här på Umeå Universitet, har vi beslutat oss för att 

undersöka hur olika institutioner arbetar med kompetensutveckling. Vi vill skapa större förståelse 

för hur arbete med kompetensutveckling går till inom Universitetet, få kännedom om vilka 

utbildningsinsatser som vidtas och varför.  

 

Vi har valt att kontakta dig då du, under vår tid som studenter, har undervisat vid 

Personalvetarprogrammet. Vår avsikt är att genomföra ett antal intervjuer med personal från olika 

institutioner för att få ett underlag utifrån vilket vi kan undersöka likheter och skillnader samt skapa 

oss en bild av rådande förhållande. Vår förhoppning är att ditt deltagande ska bidra till 

Universitetets fortsatta arbete med kompetensutveckling och i förlängningen bidra till personlig 

utveckling.  

 

Deltagande är självklart frivilligt och all information kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har 

för avsikt att spela in intervjuerna men materialet kommer endast vara tillgängligt för författarna till 

rapporten och raderas vid uppsatsens slut. Intervjuerna kommer att ta ca 1h. 

 

Vi föreslår att vi kommer till din arbetsplats för intervju. Om detta inte lämpar sig kan vi ordna en 

lämplig lokal på universitetsområdet. 

 

Vi har för avsikt att genomföra intervjuerna under v.16-17 och önskar att du anger vilka av följande 

tider du har möjlighet att delta (Alternativ markerat med X är ej tillgänglig): 

 

Datum/Tid 9.00-10.00 10.30-11.30 13.00-14.00 14.30-15.30 

Onsdag 18/4     

Torsdag 19/4   X  

Måndag 23/4     

Tisdag 24/4     

Onsdag 25/4     

Torsdag 26/4     

Fredag 27/4     

Är du intresserad av att delta men känner att föreslagna tider inte passar får du gärna höra av dig så 

försöker vi lösa det på bästa sätt. 

 

Vid intresse att delta samt eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Vänliga Hälsningar 

Ronja Halling och Josefine Brändström 

 

Kontaktuppgifter 

Ronja Halling    Josefine Brändström 

ronjahalling@hotmail.com   josefinebrandstrom@hotmail.com  

070-6010221    070-3655015

mailto:ronjahalling@hotmail.com
mailto:josefinebrandstrom@hotmail.com


 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

 

Hej och välkommen 

 

Tack för att du tagit dig tid. 

 

Syfte 

Med intresse i organisationers kompetensutvecklingsarbete avser vi att besvara följande syfte. 

 

Att beskriva och förstå kompetensutvecklingsarbetet vid tre av universitetets institutioner relaterat 

till universitetets pedagogiska handlingsplan. 

 

Vi har för avsikt att intervjua anställda vid Umeå universitet som kan kopplas till 

personalvetarprogrammet. 

 

Vi har för avsikt att spela in samtalet med dig, hoppas att det fortfarande är ok. Det kommer endast 

att användas i den här studien och sedan raderas. Vi kommer att behandla materialet med 

konfidentialitet.  

 

Vi har främst skapat intervjuguiden med syfte att identifiera upplevelser kring 

kompetensutvecklingsarbetet för att se om detta stämmer överens med universitetets övergripande 

pedagogiska handlingsplan. 

 

Känner du till universitetets handlingsplan för pedagogis utveckling? 

Existerar det några andra mål eller riktlinjer vid din instutition/fakultet för kompetensutveckling?  

Vart får du tag på dem? 

 Vem är det som utformar dessa? 

 

Vi har tre frågeområden som vi kommer gå beröra: 

• Möjligheter till kompetensutveckling 

• Förutsättningar för lärande 

• Drivande faktorer för kompetensutveckling 

 

Intervjufrågor 

 

Vad har du för befattning? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 

Finns det avsatt tid i din tjänst för kompetensutveckling? 

 Hur mycket? 

 Hur används den, fördelning mm.? 

Existerar det en personlig kompetensutvecklingsplan? 

Hur ser den ut? 

Vem ansvarar för att den uppdateras? 

Hur skulle du definiera kompetensutveckling? 

 

Har du genomgått någon kompetensutveckling de senaste två åren? 

I vilken form? Berätta om utvecklingsinsatserna.(forskning, kurser..) 



 

 

Hur mycket? 

Hur ser möjligheten ut att själv arrangera din kompetensutveckling? 

Hur arbetar din närmsta ledning för din kompetensutveckling? 

Hur tror du att ledningen ser på kompetensutveckling? 

 Vilken attityd har de till kompetensutveckling? 

Vem beslutar om din kompetensutveckling? 

 

Vilka möjligheter har du till nya arbetsuppgifter och avancemang vid din arbetsplats? 

Om du tar dig an nya arbetsuppgifter, får du ta del av någon form av 

kompetensutveckling? 

Anser du att du har de kompetenser som krävs för ditt yrkesutförande? 

Känner du att du skulle behöva utvecklas mer (inom något området) för att möta de krav 

ditt arbete ställer? 

 Finns den möjligheten? 

Hur ser överensstämmelsen ut mellan de utvecklingsinsatser du deltagit i och ditt/dina upplevda 

behov? 

Har du möjligheter att använda dig av den kompetensutveckling du har deltagit i, i ditt arbete? 

 Ge exempel 

 

Vad krävs för att du skall ta till dig ny kunskap? 

I vilka situationer lär du dig bäst? Ex nya arb. uppgifter, kollegor, kurser etc. 

Kan du beskriva ett arbetsklimat som gynnar lärande för dig. 

Stämmer detta överens med hur din arbetsplats ser ut? Likheter/Skillnader. 

I ditt arbete, uppmuntras du till att: 

 Läsa nya böcker och skriva egna texter? 

 Delta i forskningsgrupp/seminarium? 

Finns tid för reflektion och utvärdering av ny kunskap? I arbetsgruppen/ från chefen? 

 

Är kompetensutveckling viktigt för dig? 

Hur kommer det sig? 

(På vilket sätt?) 

  personlig utveckling, karriärsstegring, för elevernas bästa. 

Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du deltar i kompetensutveckling vid din arbetsplats i 

dagsläget? 

Är det: 

Personlig utveckling? 

Ekonomisk ersättning? 

För elevernas bästa? 

Anser du att det finns tillräcklig med resurser för kompetensutveckling vid din arbetsplats? 

 

Några frågor? 

Något att tillägga? 

 

Tack för din tid!



 

Bilaga 3 
 
Analysmall 

 

Område Intervjufrågor Hur stämmer berättelserna överens med den 

pedagogiska handlingsplanens mål och 
aktiviteter? 

Existerar det en 
överensstämmelse 

mellan kompetens 

och arbetsuppgifter 

Om du tar dig an nya 
arbetsuppgifter, får du ta del av 

någon form av 

kompetensutveckling? 

• Vid nyanställning av professorer, lektorer och 
adjunkter ska högskolepedagogisk utbildning 

krävas. Utbildningen ska omfatta kurser 

motsvarande 10 veckor eller förvärvade 
kunskaper som motsvarar de nationella 

kursmålen. 

• Handledare inom forskarutbildning och praktik 

ska genomgå handledarutbildning och delta i 
kontinuerlig fortbildning inom handledarskap. 

Anser du att du har de kompetenser 

som krävs för ditt yrkesutförande? 

Känner du att du skulle behöva 

utvecklas mer (inom något område) 

för att möta de krav ditt arbete 
ställer? 

Hur ser överensstämmelsen ut 
mellan de utvecklingsinsatser du 

deltagit i och ditt/dina upplevda 

behov? 

Har du möjlighet att använda dig av 
den kompetensutveckling du har 

deltagit i, i ditt arbete? 

Hur ser 
möjligheterna ut till 

kompetensutveck-

ling 

Har du genomgått någon 
kompetensutveckling de senaste två 

åren? I vilken form? Hur mycket? 

• En nyanställd professor, lektor eller adjunkt 
med behov av kompletterande pedagogisk 

utbildning ska ges möjlighet att göra detta 

inom två år efter tillträdandet. 
• Undervisande personal ska vid behov erbjudas 

kompetensutveckling, till exempel för att 

kunna undervisa på det språk utbildningen 
erbjuds på, möta heterogena studentgrupper 

och bedriva nätbaserad undervisning. 

• Studierektorer/pedagogiskt ansvariga ska ges 

möjlighet att genomgå utbildning i pedagogiskt 
ledarskap. 

• Doktorander med undervisande uppgifter ska 

ges möjlighet att genomgå högskolepedagogisk 
utbildning vars omfattning bestäms av 

fakulteterna. 

• Det ska finnas ett brett utbud av 

högskolepedagogiska samt ämnesdidaktiska 
kompetensutvecklingsmöjligheter. Utbudet ska 

ligga i linje med aktuell forskning och 

utveckling samt den pedagogiska 
handlingsplanen. 

• Vartannat år ska en högskolepedagogisk 

konferens arrangeras vi universitetet. 
• Det ska årligen ordnas pedagogiska eller 

ämnesdidaktiska seminarier och lärardagar för 

den undervisande personalen. 

Hur ser möjligheten ut att själv 

arrangera din 
kompetensutveckling? 

Vem beslutar om din 

kompetensutveckling? 

Vilka möjligheter har du till nya 

arbetsuppgifter och avancemang 

vid din arbetsplats? 

Finns det avsatt tid i din tjänst för 

kompetensutveckling? Hur 
mycket? Hur används den? 

                                               Anser 

du att det finns tillräckligt med 

resurser för kompetensutveckling 
vid din arbetsplats? 



 

 

Vad skapar 
motivation och 

drivkraft för 

kompetensutveck-

ling? 

Hur arbetar din närmsta ledning för 
din kompetensutveckling? 

• Lärare ska följa med i forskningsutvecklingen 
och kontinuerligt uppdatera både sina 

ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. 

• Det bör finnas organiserade institutions- och 

fakultetsövergripande kollegier för 
studierektorer, pedagogiskt ansvariga, 

IKTcoacher, examinatorer och handledare 

inom forskarutbildning eller praktik. 
• Forkning och pedagogisk kompetensutveckling 

ska ingå i de individuella utvecklingsplanerna, 

ligga i linje med verksamhetsplanen och 
individens behov samt inkluderas i 

bemanningsplaneringen 

• De pedagogiska 

kompetensutvecklingsplanerna ska fortlöpande 
följas upp och utvärderas. 

• Nyanställd undervisande personal ska inom det 

första halvåret få planerad och handled 
inskolning i det pedagogiska arbetet på 

institutionen 

• Undervisande personal ska ges möjlighet att 

utveckla och dokumentera sina pedagogiska 
meriter. 

Hur tror du ledningen ser på 
kompetensutveckling? Vilken 

attityd har de till 

kompetensutveckling? 

Vad krävs för att du ska ta till dig 

ny kunskap? I vilka situationer lär 
du dig bäst? 

Beskriv ett arbetsklimat som 

gynnar lärande för dig. Stämmer 

detta överens med hur din 
arbetsplats ser ut? 

Likheter/Skillnader 

I ditt arbete, uppmuntras du till att; 

Läsa nya böcker och skriva egna 

texter,? Delta i 
forskningsgrupp/Seminarium? 

Är kompetensutveckling viktigt för 
dig? Hur kommer det sig? På vilket 

sätt 

Vilken är den huvudskliga 

anledningen till att du deltar i 
kompetensutveckling vid din 

arbetsplats i dagsläget? 

Existerar det någon personlig 

kompetensutvecklingsplan? Hur ser 

den ut? Vem ansvarar för att den 
uppdateras? 

Finns tid för reflektion och 

utvärdering av ny kunskap? I 

arbetsgruppen/från chefen? 

Övrigt Känner du till universitets handlingsplan för pedagogisk utveckling? 

Existerar det några andra mål eller riktlinjer vid din instutition/fakultet för 

kompetensutveckling? 

Vart får du tag på dem? 

Vem är det som utformar dessa? 

Vad har du för befattning? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du haft din nyvarande tjänst? 

Hur skulle du definiera kompetensutveckling? 

 


