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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur chefer vid service- och teknikförvaltningen i 
Katrineholms kommun upplever sina möjligheter till kompetensutveckling. De forskningsfrågor som 
har legat till grund för studien är: (1) Hur upplever cheferna sina möjligheter att delta i 
kompetensutvecklande aktiviteter, samt (2) Hur upplever cheferna att de befintliga 
kompetensutvecklingsmöjligheterna skulle kunna utvecklas ytterligare? För att svara på dessa 
frågeställningar utgicks från en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer användes. 
Urvalsgruppen var personer som arbetar på olika nivåer, men som alla besitter någon form av 
chefsposition inom förvaltningen. Resultaten visade att möjligheterna till kompetensutveckling för 
chefer inom förvaltningen är stora och att individerna i fråga själva har möjlighet att bestämma över sin 
utveckling, förutsatt att dessa är drivande i frågan. Cheferna menar att möjligheterna dock kan skilja sig 
åt beroende på hur nära den faktiska verksamheten man arbetar. De påtalar att en påverkande faktor 
handlar om vilka möjligheter varje chef har till flexibilitet för att kunna avsätta den tid som krävs till 
kompetensutvecklingen. Resultaten visar även att det finns möjligheter till att förbättra 
kompetensutvecklingsmöjligheterna för chefer inom förvaltningen, genom att initialt skapa en tydlig 
handlingsplan för att på så vis redogöra för var de största utvecklingsbehoven finns. Intervjupersonerna 
menade även att det fanns en viss avsaknad av möjlighet till reflektionstid och handlingsutrymme efter 
kompetensutvecklingsaktiviteterna, för att därefter kunna implementera de nya kunskaperna och 
erfarenheterna i arbetssammanhang.   

 

Nyckelord: Utveckling, kunskap, förändring 
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Inledning 

Den höga förändringstakten i de yttre omgivningarna leder till stora utmaningar för dagens 

organisationer (Yukl, 2012). Detta har lett till att nya krav på ständig utveckling och ökad kompetens 

ställs på individerna i organisationerna. Kompetens har alltså utvecklats till att bli en färskvara, som 

kräver ständig uppdatering. Kompetenta medarbetare är troligen den viktigaste resursen för en 

organisation i dagens samhälles konkurrenssatta och föränderliga arbetsliv (Nilsson et al., 2011). 

Forskare idag betonar även hur en hög tillgång till kompetensutvecklande aktiviteter kan öka de 

anställdas förmåga att tänka proaktivt i arbetssituationer, samt att öka deras engagemang för 

organisationen (Maden, 2014). På grund av detta så har även lärande inom samhällsliv och arbetsliv 

blivit allt viktigare. Därför har utbildning inom arbetslivet expanderat som pedagogiskt forskningsfält, 

både i Sverige och utomlands (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). 

 

I linje med denna uppfattning om vikten av utbildning för en organisations tillväxt (Ellström & Kock, 

2008), så läggs idag stora resurser inom kompetensutveckling och utbildning för medarbetare. Detta 

för att försöka garantera produktionsutvecklingen, innovationsförmågan och konkurrenskraften (Sung 

& Choi, 2014). Tyvärr visar forskningen dock att det finns faktorer hos individerna som påverkar hur 

tillgången till kompetensutveckling ser ut. Detta är faktorer såsom exempelvis ålder, kön, facklig 

tillhörighet, utbildning samt vilken sektor man arbetar inom (Nilsson et al., 2011).  

 

Den ojämna tillgången till kompetensutveckling kan betraktas som problematisk, givet de personliga 

fördelar som kompetensutveckling kan generera. Studier har visat att en arbetsmiljö som tillåter och 

genererar kompetensutveckling och lärande även kan vara av stor betydelse för medarbetarnas 

personliga utveckling, välbefinnande och hälsa (Ellström & Kock, 2008). Otillräckliga möjligheter till 

utbildning och lärande på arbetsplatsen för olika grupper av medarbetare tenderar även att bredda de 

redan befintliga utbildningsklyftorna i samhället.  

 

De utmaningar som den höga förändringstakten leder till ställs i första hand organisationens chefer 

inför. Som chef krävs idag en allt högre kunskapsnivå och nya kompetenser, och i takt med behovet av 

ökad chefskompetens kommer ständigt nya tekniker för ledarskapsutveckling.  Trots dessa insatser och 

stora mängder resurser för kompetensutveckling har forskningen om 

kompetensutvecklingsmöjligheterna för både chefer och medarbetare varit bristfällig (Yukl, 2012).  

 

I och med det i Sverige har kommunala självstyret, så har kommuner det fria valet att själva styra över 

tillgång och utförande på kompetensutveckling för både chefer och medarbetare (Sveriges kommuner 

och landsting, 2015). Det kan därför vara svårt att säga hur kommuner överlag arbetar med 

kompetensutveckling. Given denna problematik kommer denna uppsats att fokusera på chefers 

upplevda tillgång till kompetensutveckling inom service- och teknikförvaltningen i Katrineholms 
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kommun. Detta då jag själv har arbetat inom denna förvaltning, och därför vill få möjligheten att på ett 

djupare plan sätta mig in i hur de arbetar med chefers kompetensutveckling. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer vid Katrineholms kommuns Service- och 

teknikförvaltning upplever möjligheten till kompetensutveckling på sin arbetsplats, samt om det 

upplevs görligt av cheferna att utveckla dessa möjligheter ytterligare.  

 

 Hur upplever cheferna sina möjligheter att delta i kompetensutvecklande aktiviteter? 

 Hur upplever cheferna att de befintliga möjligheterna till kompetensutveckling skulle kunna 

utvecklas? 

 

Bakgrund 

Nedan presenteras inledningsvis begreppet kompetensutveckling, som är denna studies huvudbegrepp, 

för att klargöra vilken tolkning av begreppet som här är i fokus. Därefter lyfts vilka möjligheter olika 

kommuner i Sverige har när det gäller arbetet med kompetensutveckling. Detta för att få ett bredare 

perspektiv på kommunal kompetensutveckling. Avslutningsvis lyfts hur Katrineholms kommun samt 

Service- och teknikförvaltningen arbetar med kompetensutveckling, vilket är studiens valda fokus.  

 

Kompetensutveckling 

Det finns minst två sätt genom vilka behovet av kompetens kan tillgodoses: antingen genom rekrytering 

av individer på den yttre arbetsmarknaden, eller genom att vidta åtgärder för möjligheter till lärande 

och utveckling för redan befintliga medarbetare (Nilsson et al., 2011). Jag har valt i detta arbete att inte 

fokusera på rekrytering utan att enbart fokusera på utvecklandet av redan befintliga arbetares 

kompetens.  

 

Yukl (2012) menar att den snabba takt som organisationer idag förändras i och de utmaningar som 

chefer därför ställs inför, leder till att det idag krävs en extra hög kunskaps- och kompetensnivå för 

medarbetare i chefspositioner. Hur effektiva olika utbildningsprogram är beror delvis på 

organisatoriska förhållanden, som antingen kan underlätta eller hämma chefernas tillämpning av ny 

kunskap. Dessutom skiljer det sig vad olika personer räknar som effektiva utbildningsaktiviteter 

beroende på hur personen ser på begreppet kompetensutveckling (Nilsson et al., 2011).  
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Den benämning av kompetensutveckling som jag här använder mig av är den som beskrivs av Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011): ”kompetensutveckling definierar vi […] 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). Utifrån denna definition beskriver 

författarna tre kategorier av kompetensutveckling med tillhörande aktiviteter: formella 

utbildningsaktiviteter, icke-formella utbildningsaktiviteter samt informellt lärande i det dagliga arbetet. 

Formella utbildningsaktiviteter avser planerade och organiserade utbildningar, såsom olika former av 

kurser. Icke-formella utbildningsaktiviteter avser utbildningssatsningar men av en lägre grad av 

planering och organisering än den föregående. De betonar vidare hur det alltså kan handla om 

exempelvis studiebesök, konferenser, föredrag samt handledning. Slutligen avser informellt lärande i 

det dagliga arbetet olika typer av åtgärder för att förbättra förutsättningarna för arbetstagarnas 

möjlighet till lärande och utveckling i det dagliga arbetet. De former av kompetensutveckling som jag 

främst syftar till i denna undersökning är formella utbildningsaktiviteter samt icke-formella 

utbildningsaktiviteter. Detta på grund av den breda definitionen av informellt lärande i det dagliga 

arbetet, då det kan innebära i stort sett vilken aktivitet som helst på arbetet som i slutändan leder till 

någon typ av lärande och utveckling.  

 

Kommunal kompetensutveckling 

I Sverige har vi så kallat kommunalt självstyre, vilket innebär att de olika kommunerna styrs av 

förtroendevalda politiska församlingar. Kommunerna måste således följa riksdagens och regeringens 

ramar, men utöver det så ger det kommunala självstyret kommunerna rätten att fatta självständiga 

beslut. Inom dessa ramar så finns det riktlinjer för att en kommun måste inneha och upprätthålla en 

viss kompetens i det politiska styret. Men när det kommer till kompetensutveckling så är de olika 

kommunerna fria att själva utforma sina riktlinjer (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Som ett 

exempel på att kommuner själva styr över kompetensutvecklingen, så har Kalix kommun utformat egna 

riktlinjer för hur kommunen arbetar med kompetensutveckling. Syftet med dessa riktlinjer är att 

kompetensutvecklingen ska bidra till att uppnå kommunens uppsatta mål, både på lång sikt och på kort 

sikt. Planering för kompetensutveckling ska ske genom utvecklingssamtal på en årlig basis, och detta är 

närmaste chefs uppdrag att ansvara för. Denna planering av kompetensutveckling ska ske med 

utgångspunkt i verksamhetens mål (Kalix kommun, 2010).  

 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning i Katrineholms kommun 

Katrineholm ligger i Södermanlands län och har ett invånarantal på cirka 33 000 människor fördelade 

i kommunens centralort samt kommunens sju tätorter (Katrineholms kommun, 2015a). Katrineholms 

kommun har sedan 2002 avsatt medel för strategisk kompetensutveckling på en kommunövergripande 

nivå. (Katrineholms kommun, 2015c). Kommunen arbetar utifrån det så kallade personalpolitiska 

programmet, där ställning har tagits för att arbeta på ett systematiskt sätt när det gäller 

kompetensfrågor. I detta program så framgår det bland annat:  
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 Att kompetensplaneringen ska vara systematisk med en god framförhållning 

 Att kompetensutvecklingen ska bygga på de behov som finns i verksamheten 

 Att det ska finnas strategier för kartläggning av befintlig kompetens och för framtida 

kompetensbehov 

Med utgångspunkt i detta personalpolitiska program så antogs 2007 ett projektdirektiv, som innebar 

att samtliga förvaltningar i kommunen skulle ha en gemensam metod för kompetensplanering och 

verktygsstöd (Katrineholms kommun, 2013). I  juli 2008 så startade kommunen därför ett projekt som 

då var planerat att pågå i tre år. Projekttiden kom dock att förlängas vid två tillfällen, och pågick i 

slutändan till och med december 2012. Det övergripande målet med detta kompetensplaneringsprojekt 

var att i hela organisationen införa ett strategiskt arbetssätt för att handskas med kompetensfrågor. 

Enligt direktiven och planen för detta projekt så ska resultaten bland annat se ut enligt följande: 

 Katrineholms kommun ska vara en organisation där kompetensutveckling systematiskt 

planeras i hela organisationen och är kopplat till verksamheternas syfte och mål enligt en 

gemensam metod 

 Katrineholms kommun ska vara en organisation som förstår hur verktyg och metoder 

hanteras 

 Katrineholms kommun ska vara en organisation där befintliga kompetensutvecklingsresurser 

ska användas på ett effektivt sätt 

Det grundläggande syftet med detta projekt var att ta fram krav på kompetens för dagens och framtidens 

arbetsuppgifter, för att utifrån detta sedermera uppskatta den befintliga kompetensen. Utifrån den 

vetskapen ska kompetensutvecklingen strategiskt kunna riktas mot organisationens behov 

(Katrineholms kommun, 2013).  

 

Katrineholms kommun har således en övergripande plan för strategisk kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning, som gäller i alla förvaltningar. Under 2015 så har de prioriterade områdena för 

strategisk kompetensutveckling varit att utbilda personalen inom ramarna för det personalpolitiska 

programmet, men med ett särskilt fokus på chefs-, ledar- och medarbetarskap. Detta fokus har varit i 

alla kommunens förvaltningar. Under 2016 föreslås fokus när det kommer till kompetensutveckling att 

ligga på kompetensförsörjning, medarbetarskap, ledarskap samt IT/administration (Katrineholms 

kommun, 2015c).  

 

Kompetensutveckling i Service- och teknikförvaltningen 

Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun består av fyra olika ansvarsområden: 

Verksamhetsservice, Sportcentrum, Gata/park samt kost- och transportservice. Dessa ansvarsområden 

ligger fördelat i vad som skulle kunna kallas för två ”ben” som benämns som Medborgarservice 
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respektive Kommunservice. Medborgarservice ansvarar för de verksamheter som främst riktar sig till 

kommunens medborgare, medan kommunservice ansvarar för förvaltningens mer interna verksamhet 

(Katrineholms kommun, 2015b). 

 

I likhet med alla förvaltningar inom Katrineholms kommun, har det under 2015 satsats på utbildningar 

som syftar till att utveckla chefs- och ledarskap inom Service- och teknikförvaltningen. Dessa 

utbildningar har skett med både externa resurser och interna resurser från personalavdelningen. Målet 

med dessa utbildningar har bland annat varit att medarbetarna ska få en större förståelse för sin egen 

roll och möjlighet att påverka verksamheten. Utöver detta så inkluderar även dessa utbildningar hårdare 

delar med fokus på bland annat arbetsrätt, rekrytering och arbetsmiljö (Katrineholms kommun, 2015c). 

 

Tidigare forskning 

Jag kommer nedan att lyfta fram forskning kring kompetensutveckling ur ett antal olika perspektiv på 

begreppet. Detta för att att visa på att olika perspektiv kan vara möjliga, samt att forskning aldrig kan 

vara helt perspektivlös och objektiv. Den tidigare forskning som jag har valt att presentera lägger bland 

annat fokus på hur chefs- och ledarskapsutveckling och kompetensutveckling som forskningsområde 

har utvecklats. Vidare presenteras forskning som lyfter vikten av organisationsförändring i ett 

föränderligt samhälle. Avslutningsvis lyfts forskning som betonar betydelsen av att utveckla kompetent 

personal tillsammans med organisationsförändringar och fokus på behovet av kompetensutveckling, 

samt behovet av kunskap om kompetensutveckling. Inom den internationellt publicerade forskningen 

har det förekommit ett antal olika begrepp för att beskriva de aktiviteter och processer som syftar till att 

utveckla mänskliga resurser i arbetslivet. Då jag anser att det är precis detta som kompetensutveckling 

innebär, så har jag valt att översätta alla dessa olika begrepp med just kompetensutveckling. 

 

Ellström, Löfberg och Svensson (2005) beskriver att utvecklingen av forskningen om pedagogik i 

arbetslivet under de senaste årtiondena har expanderat, både inom Sverige och internationellt. 

Författarna påtalar att detta ökade intresse inte enbart gäller formella utbildningar såsom exempelvis 

kurser. En stor del av forskningen har även kommit att intressera sig för arbetslivet och arbetsplatsen 

som en miljö för individernas lärande och utveckling. De beskriver vidare att fram till slutet av 1970-

talet handlade den publicerade forskningen inom området framförallt om chefs- och ledarutbildning. 

Mot slutet av 1970-talet vidgades dock ledarskapsforskningen. Författarna betonar således att det fokus 

som tidigare legat på individ-/gruppnivå alltså nu även kommit att inkludera organisationsnivån. Vidare 

beskrivs hur det kommit att läggas allt mer fokus på samspelet mellan individ, grupp och organisation 

samt hur förhållanden på organisationsnivå antingen kan underlätta eller begränsa utveckling och 

lärande. Detta fokus har under senare år förskjutits till det som har kommit att kallas pedagogiskt 

ledarskap, alltså hur ledaren kan skapa en god lärmiljö för sig själv och sina medarbetare. 
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Föränderliga yttre sammanhang kräver organisationsförändring 

På grund av de turbulenta och ständigt föränderliga yttre sammanhang organisationer idag står inför, 

upplever organisationer idag ett växande behov av att förändras med omvärlden med syftet att förbli 

konkurrenskraftiga (De Vos, De Hauw & Willemse, 2015). En studie som betonar vikten av utveckling 

och förändring för konkurrenskraftighet är Maden (2014). Utifrån en studie av 240 anställda beskriver 

författaren hur innebörden av en arbetsprestation i dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad har 

förändrats dramatiskt. Tidigare har en arbetsprestation utvärderats utifrån den kompetens som en 

anställd besitter för att utföra de uppgifter som finns i dennes arbetsbeskrivning. Författaren lyfter dock 

att dagens föränderliga natur har lett till att den traditionella synen på arbetsprestationer har ändrats 

och att högre krav gällande utveckling på arbetet idag ställs på de anställda.  

 

Också Ellström och Kock (2008) betonar vikten av kompetensutveckling för en verksamhets utveckling, 

möjlighet till innovativt tänkande samt för att bibehålla och öka kompetenserna i verksamheten. 

Författarna problematiserar detta utifrån tre övergripande frågeställningar: Varför investerar 

organisationer i kompetensutveckling? Vilka effekter kan kompetensutveckling ha på en organisation? 

Vad karaktäriserar effektiva strategier för kompetensutveckling i organisationer?    Författarna 

konstaterar sedermera att som sammanfattning på den första problemställningen, att organisationer 

investerar i kompetensutveckling på grund av ett flertal olika interna och externa faktorer. Av dessa 

faktorer, menar de, kan ingen betonas som viktigare än någon annan. Exempel på en sådan faktor som 

författarna lyfter fram är bland annat det ökade behovet av teknisk kunskap i arbetssituationer. Vidare 

betonas att det även kan vara av vikt som en investering för att försäkra framtida kompetens i 

förhållande till en organisatorisk utveckling. Gällande de effekter som kompetensutveckling kan ha på 

organisationen, betonar författarna även här att det finns flera olika effekter som kan uppenbara sig. 

Gemensamt för dessa effekter är dock att de i slutändan leder till en ökad motivation, ett ökat intresse 

samt att medarbetarna blir nöjdare i sina arbetssituationer. Slutligen betonas, gällande effektiva 

kompetensutvecklingsstrategier, vikten av att rekryteringen till utbildningen sker på ett sätt som får 

deltagarna att känna tilltro till utvecklingsprogrammet. Det betonas även att utbildningen verkligen är 

av relevans för medarbetaren och därmed går att applicera på arbetssituationer, samt att den efteråt 

följs upp i form av handlingsutrymme och utvärdering.  

 

I likhet med Ellström och Kock (2008) betonar även Choi och Ruona (2011), att något som kännetecknar 

dagens organisationer är förändring. De menar att det nu är allmänt accepterat att alla organisationer 

är under inflytande av flertalet förändringar och flertalet forskare har börjat påtala förändring som ett 

villkor för organisationers möjligheter att kvarstå. Författarna menar vidare att många 

förändringsarbeten i verkligheten dock inte leder till sina avsedda mål, och inte främjar en varaktig 

förändring. Orsaken som lyfts fram som många organisationers oförmåga att uppnå målen i 

förändringen handlar om en problematik i implementeringen av förändringsarbetet för de anställda i 
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organisationen. Författarna betonar att i synnerhet tillskrivs misslyckade organisationsförändringar 

ofta organisationens förmåga att ändra organisationsmedlemmarnas föreställningar och attityder till en 

förändring. Detta är således något som de anser både är viktigt och nödvändigt för att en förändring ska 

bli framgångsrik.  

 

Choi och Ruona (2011) betonar avslutningsvis hur organisationer med en stark betoning på att ha en 

lärande och utvecklande organisationskultur tenderar att vara mer benägna att lära och förändra. De 

menar att en sådan kultur inte bara uppmuntrar individer att engagera sig, utan den förbättrar även 

organisationens kapacitet att genomföra lyckade och nödvändiga förändringar. Detta genom att 

uppmuntra individerna att utvecklas tillsammans med organisationen. Författarna menar vidare att att 

individer i en organisation med en stark lärandekultur lär sig vikten av att organisationen utvecklas och 

förändras för att kunna kvarstå. Detta resulterar i en högre grad av individuell beredskap för 

organisatoriska förändringar. 

 

Ny syn på organisationers arbete med den befintliga personalen 

Tidigare forskning om förändringsarbete i organisationer har främst sett förändringar inom 

organisationer utifrån ett makroperspektiv. Fokus har dock nu kommit att ändras och allt fler betonar 

vikten av att se förändringsarbetet utifrån ett mikroperspektiv, där större vikt läggs vid betydelsen av 

att se till hur villiga individerna är att genomföra en förändring. Huvudtanken är således att de enskilda 

individerna är kärnan i en organisatorisk förändring (Choi & Ruona, 2011).  

 

Utifrån en fallstudie baserad på en undersökning av 22 flamländska organisationer beskriver De Vos et 

al. (2015) en ny syn på organisationers arbete med den befintliga personalen. Författarna menar att 

istället för att förnya organisationen med nya medarbetare, betonas vikten av att redan befintlig 

personal ska utvecklas i samma takt som organisationen och de förnyade arbetsrutinerna. Genom att 

definiera de kompetenser som krävs för att förbli konkurrenskraftiga, menar författarna att 

organisationen kan skapa resurser som bidrar till att utbilda och utveckla personalen tillsammans med 

organisationen. Författarna beskriver vidare hur kompetensutveckling har fått en framträdande roll för 

att öka framgången både för organisationen och för de anställda. Detta har lett till att många 

organisationer har infört kompetensutveckling som en permanent faktor i det dagliga arbetet. De 

beskriver dock hur detta stora intresse för ämnet inte har överförts på samma sätt inom den akademiska 

världen, vilket har skapat en klyfta mellan teori och praktik.  

 

I likhet med De Vos et al. (2015) betonar Ellström (n.d.) vikten av lärande och utveckling för den redan 

befintliga personalen. Författaren urskiljer två olika men ändå komplementära typer av 

arbetsplatslärande som är av vikt för befintliga medarbetare: anpassningsinriktat lärande och 

utvecklingsinriktat lärande. Ur det anpassningsinriktade lärandets fokus betonas anpassning till och 

bemästring av givna arbetsförhållanden. Ur det utvecklingsinriktade lärandets fokus betonas ett 
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ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt, både till egna invanda kunskaper samt till den uppgift 

individen står inför. Avslutningsvis betonar författaren vikten av att, för en verksamhets överlevnad, 

finna en lämplig balans mellan dessa lärotyper. Detta både för att främja stabilitet och kortsiktiga 

resultat, samt för att underlätta innovativt tänkande och långsiktig utveckling.  

 

Fokus på behov av och kunskap om kompetensutveckling  

Utifrån en studie baserad på data insamlat från 207 olika företag som samlats in under en fem-års-

period, visar Sung och Choi (2014) att organisationer använder de anställda som kritiska och strategiska 

verktyg för att främja organisationskulturen. De visar även att organisationer utnyttjar de kunskaper, 

färdigheter och kompetenser som de anställda besitter för att öka produktiviteten i organisationen. 

Författarna menar att personalutbildning och utveckling är det mest grundläggande inom forskning om 

personal- och organisationsutveckling. Men trots att det idag investeras stort gällande 

organisationsförändringar och kompetensutveckling, så betonar de att detta inte alltid leder till 

organisationsförbättringar. En trolig orsak till detta som författarna lyfter fram är bristen på förståelse 

för kompetensutvecklingens betydelse för organisationens resultat, och inte enbart för individens 

resultat. För att komma till bukt med detta problem föreslår de  att systematiskt ordna och se på 

kompetensutveckling utifrån fyra olika dimensioner: resursinvesteringar i kompetensutveckling, 

anställdas exponering för kompetensutveckling, förvaltningsstöd för kompetensutveckling samt de 

upplevda fördelarna med kompetensutveckling. Resursinvesteringar i kompetensutvecklingar handlar 

om den faktiska utgift som läggs på att utveckla mänskliga resurser. Anställdas exponering för 

kompetensutveckling hänvisar till den grad de anställda får delta i olika former av utbildnings- och 

utvecklingsverksamhet. Förvaltningsstöd för kompetensutveckling handlar om ledningens engagemang 

och stöd till utveckling av individers kompetens. Slutligen handlar de upplevda fördelarna med 

kompetensutveckling om i vilken utsträckning de anställda uppfattar 

kompetensutvecklingsaktiviteterna som relevanta för dem och deras arbetsuppgifter (Sung & Choi, 

2014).  

 

Sung och Choi (2014) hävdar att positiva effekter av kompetensutvecklingsarbete inte härrör från 

ensidiga insatser i organisationer, utan från en gemensam ansträngning av både organisationen och 

dess anställda. De menar vidare att anställdas insatser i utvecklingsarbetet är starkt beroende av deras 

uppfattningar om meningsfullhet, vilket speglar sig i hur ledningen och övriga organisationens attityder 

och uppfattningar gentemot kompetensutveckling är. Författarna drar således slutsatsen att i 

organisationer där anställda får stor tillgång till kompetensutveckling samt stort stöd från alla nivåer, 

påverkas de anställdas kompetenser och engagemang positivt.  

 

Även Maden (2014) studerade sambanden mellan de anställdas engagemang i förhållande till hur hög 

tillgången till kompetensutvecklande aktiviteter är. Han visar på att en hög tillgång till sådana aktiviteter 

påverkar individuella och organisatoriska prestationer positivt. Detta i form av att de anställda känner 
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att de har kontroll och kan hantera olika situationer i arbetet vilket i sin tur leder till ökad 

arbetsprestation. Författaren drar sålunda slutsatsen att möjligheter till kompetensutvecklande 

aktiviteter leder till att anställda kan anta olika arbetsroller med olika ansvar, och därmed få ett större 

inflytande och en större självständighet i arbetet. Avslutningsvis betonar han hur hög tillgång till 

kompetensutvecklande aktiviteter ökar anställdas förmåga att tänka proaktivt. Alltså ökar det deras 

förmåga att engagera sig i förebyggande åtgärder som i sin tur kan stärka organisationens 

konkurrenskraftighet.  

 

I Human Resource Development (2011) har Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson samlat studier 

om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Inledningsvis betonar de hur kompetens är en 

färskvara som ständigt måste uppdateras. De lyfter dock hur det i regel skiljer sig åt hur mycket 

kompetensutveckling som erbjuds för olika personer. De pekar på att aspekter som exempelvis ålder, 

kön, facklig tillhörighet, vilken utbildningsnivå man har samt vilken sektor man arbetar i enligt 

forskning kan påverka utbudet till kompetensutveckling.  

 

Vidare beskriver Nilsson et al. (2011) att det finns ett antal olika förutsättningar för att 

kompetensutveckling ska vara effektfull och resultera i lärande. Som en första viktig del betonas vikten 

av utbildningsmöjligheter för personalen. Slutsatsen dras att de satsningar som görs på 

personalutbildning är av stor betydelse för de anställdas kompetensutveckling. En ytterligare aspekt av 

effektiv kompetensutveckling som lyfts fram är individens lust och engagemang för att lära. De menar 

att även om organisationen erbjuder goda lärmöjligheter, är det svårt att få till stånd lärande om inte 

individens engagemang finns där. Avslutningsvis betonar författarna vikten av handlingsutrymme som 

avgörande för individens möjligheter att genom nya erfarenheter kunna utvecklas. De menar alltså att 

det är en viktig aspekt att individen får tid att reflektera över de nya erfarenheterna för att sedermera 

kunna använda de praktiskt i arbetssammanhang.  

 

Nilsson et al. (2011) hänvisar därefter till Davidsson och Svedin (1999) då de delar därefter in begreppet 

handlingsutrymme i fyra olika nivåer baserat på hur stor potential dessa nivåer har till att skapa lärande. 

Den första nivån benämns som rutinbaserat arbete, som innebär att utföra ett väldigt styrt arbete. Den 

andra, regelbaserat arbete, innebär att välja mellan olika kända alternativ beroende på omständighet. 

Den tredje, kunskapsbaserat arbete, innebär att finna lösningen på ett nytt problem. Den fjärde och sista 

nivån benämns som reflektivt arbete och innebär att utveckla verksamheten genom att medvetet 

förändra olika aspekter av organisationen. Utav dessa fyra nivåer av handlingsutrymme, menar 

författarna att den första nivån har minimal lärpotential, den andra låg potential, den tredje medelstor 

potential och den fjärde hög lärpotential. De menar således att graden av handlingsutrymme i arbetet 

avgör individers möjligheter att lära nytt och utvecklas genom nya erfarenheter.  
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Som problematiserades i inledningen saknas det forskning med fokus på 

kompetensutvecklingsmöjligheter i organisationer. Denna tidigare forskning har främst fokuserat på att 

lyfta vikten av kompetensutveckling för konkurrenskraftighet. Det är här jag ser att min forskningsfråga 

fyller en viktig funktion. Genom att fokusera på tillgång till kompetensutveckling för olika medarbetare, 

flyttar jag fokus från att enbart fokusera på att kompetensutveckling är viktigt till att även se på 

begreppet ur ett tillgångs- och möjlighetsperspektiv. Jag har även funnit en avsaknad på forskning om 

kompetensutveckling utifrån de anställdas perspektiv, vilket även gör att jag anser att denna studie fyller 

en viktig funktion inom forskning om kompetensutveckling i organisationer.  

 

Metod 

Då syftet har varit att lyfta fram hur chefer upplever sina möjligheter till kompetensutveckling, har jag 

utgått från en kvalitativ metodansats och samlat in data med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Med 

hjälp av den kvalitativa metoden ämnade jag att försöka tolka och förstå intervjupersonernas utsagor 

med syftet att lyfta fram exempel på kompetensutvecklingsmöjligheter, samt att försöka finna likheter 

och skillnader i deras resonemang (Hjerm et al., 2014).  

 

Kvalitativa intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur den kvalitativa intervjun har kommit att ses på utifrån två 

föreställningar: som forskningsverktyg och som social praktik. Vid synen på kvalitativa intervjuer som 

forskningsverktyg ligger fokus främst på ”vad” intervjupersonen säger. Om man istället utgår från att 

kvalitativa intervjuer ses på som en social praktik, ligger fokus här på ”hur” intervjupersonen säger det. 

Utifrån detta diskuterar författarna hur inget av dessa synsätt bör dras till sin spets. De menar således 

att dessa sätt att se på intervjuer snarare kompletterar varandra. Valet av att använda kvalitativa 

intervjuer som metod grundade sig därför delvis i en förhoppning att ge intervjupersonerna utrymme 

att förklara deras upplevelser och tankar gällande kompetensutveckling och möjligheter. Valet grundar 

sig även i förhoppningen att själva redogörelsen skulle ge mig en större vetskap om det studerade ämnet. 

Avslutningsvis så har detta val av metod har även gett mig som intervjuare en djupare förståelse för 

intervjupersonerna och deras arbetssituation.  

 

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och det finns en rad olika intervjuformer 

som går att använda vid olika syften (Hjerm et al., 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie föll 

valet på halvstrukturerade intervjuer. Valet av halvstrukturerade intervjuer var bland annat på grund av 

det strukturerade upplägget med att använda samma frågor till alla intervjupersoner, vilket gett mig 

som intervjuare kontroll över intervjuns riktning. Dock grundade sig valet även i möjligheten till 

flexibilitet då svarsalternativen inte var fasta, vilket har gett intervjupersonerna svängrum i sina svar 

samt har gett mig som intervjuare en djupare kunskap än vid mer begränsade svarsalternativ (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). 
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Katrineholms kommun 

Studien har som tidigare nämnts genomförts i Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms 

kommun. Detta på grund av min nära relation till kommunen då jag är född och uppvuxen i 

Katrineholm. Alla mina arbetsverksamma år har jag även spenderat inom Katrineholms kommun. En 

del av min anställning inom kommunen har jag spenderat inom Service- och teknikförvaltningen. Jag 

själv har dock inte arbetat på någon högre befattning inom förvaltningen. Just därför valde jag att inrikta 

mig på chefers kompetensutveckling, då detta var något som jag därför inte har varit insatt i under min 

tid som anställd i Katrineholms kommun och därmed ville veta mer om.   

 

Valet att i denna studie fokusera på kompetensutveckling grundar sig i ett intresse för ämnet, som 

uppkom under min tid som pedagogikstudent på Linköpings universitet. En väldigt inspirerande 

gästföreläsare väckte en fascination för vikten av kompetensutveckling hos mig. Redan då bestämde jag 

att detta skulle bli mitt fokus den dag det var dags att skriva kandidatuppsats.  

 

Urval av informanter 

Vid valet av intervjupersoner låg fokus främst på att de skulle besitta information om hur deras upplevda 

tillgång till kompetensutveckling ser ut, samtidigt som de skulle besitta en chefsposition av någon form 

inom förvaltningen. Sex olika chefer med olika chefsbefattningar inom förvaltningen valdes ut som 

intervjupersoner, två män och fyra kvinnor som alla är anställda vid service- och teknikförvaltningen. 

Detta urval skedde inledningsvis genom ett strategiskt urval, där jag initialt kontaktade en högt uppsatt 

person inom förvaltningen som jag visste besatt information om lämpliga intervjupersoner. Därefter 

skedde ett så kallat snöbollsurval, där denna person sedan ledde mig vidare till detta antal chefer som 

denna person ansåg besitta relevant information (Hjerm et al., 2014). Kvale och Brinkmann (2014) 

diskuterar hur många intervjupersoner som behövs för en kvalitativ intervjustudie. De menar vidare att: 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (sid. 156). De menar 

således att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Då min avsikt med 

studien har varit att lyfta fram exempel på chefers upplevda möjligheter, ansåg jag att omfattningen och 

fördelningen av intervjupersoner var tillräcklig för att besvara studiens syfte. 

 

De olika intervjupersonerna har jag träffat i egen hög person, då jag som tidigare nämnts har jobbat 

inom förvaltningen. Detta har varit på ett professionellt plan i och med att vi har arbetat inom samma 

förvaltning, och jag ser det som något positivt som kan ha skapat en bekvämlighet både hos 

intervjupersonerna samt hos mig som intervjuare.  
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Dessa personer har enbart benämnts som intervjuperson 1-6, för att intervjuerna ej skulle vara möjliga 

att spåra till en viss individ. Även om det hade varit intressant att även redogöra för intervjupersonernas 

faktiska position och chefsroll, hade detta kunnat göra det möjligt att koppla vissa individer till en viss 

befattning. Detta hade då stridit mot den utlovade anonymiteten i studien.  

 

Genomförande av intervjuer 

Den första kontakten med intervjupersonerna skedde via mejl, där det informationsbrev som 

presenteras i Bilaga 1 inledningsvis skickades ut. På grund av den geografiska situationen har dessa 

intervjuer skett över telefon. Detta har underlättat både för intervjuare och intervjupersoner då 

intervjuerna har kunnat genomföras oavsett på vilken ort de båda parterna har befunnit sig. En negativ 

aspekt som har framförts gällande telefonintervjuer är dock att detta kan leda till att man går miste om 

icke-verbala signaler, som skulle kunna vara användbara för tolkningen av vad personen i fråga faktiskt 

säger (Hjerm et al., 2014). Detta är något jag har varit medveten om vid intervjuerna, men då 

intervjuerna inte har skett öga mot öga kan detta förhoppningsvis ha byggt upp en bekvämlighet hos 

intervjupersonen att svara desto mer ärligt på frågorna. Kvale och Brinkmann (2014) betonar hur 

intervjuer som inte sker via direkt kontakt mellan intervjuare och intervjuperson kan göra det lättare 

för intervjupersonen att ta upp aspekter som annars kan anses som känsliga.  Jag anser därför inte att 

det faktum att intervjuerna skett över telefon istället för öga mot öga har påverkat slutresultatet negativt 

under några omständigheter, utan snarare tvärtom. Då enbart rösten har varit det sätt på vilket jag som 

intervjuare kunnat föra min talan, så har detta minskat faktorer från mig som skulle kunna påverka 

intervjupersonerna och därmed resultatet. 

 

Inledningsvis i intervjuerna betonades vilken typ av kompetensutveckling som här låg i fokus, då 

begreppet är brett och kan ha många olika tolkningar. Då utgångspunkten var halvstrukturerade 

intervjuer, hade jag innan intervjuerna utformat en intervjuguide (Se bilaga 2) för att utgångspunkten 

till alla intervjuer skulle vara densamma. Denna intervjuguide innehöll först några bakgrundsfrågor för 

att värma upp intervjupersonen så att denne skulle känna sig bekväm med att bli intervjuad och samtala 

(Hjerm et al., 2014). Därefter lade jag frågorna som studien baseras på. Dessa frågor utformade jag 

utifrån först och främst vad jag verkligen ville ta reda på, vad mitt syfte med studien var. För att vara 

säker på att intervjufrågorna skulle svara för syftet och frågeställningarna, gjorde jag en korstabell där 

jag fördelade intervjufrågorna på de två frågeställningarna. Detta gjorde att jag tydligt kunde se att jag 

hade intervjufrågor som skulle kunna svara för mitt syfte och mina frågeställningar. Jag ställde sedan 

olika följdfrågor vid behov och möjlighet, för att kunna styra samtalet så att huvudfokus fortfarande låg 

inom mitt syfte, men för att få möjlighet till ännu bredare svar än vid en helt strukturerad intervju. Detta 

sätt att gå tillväga fann jag mycket givande och det fick samtalet att flyta på utan att bli stelt eller 

överstrukturerat. Som betonat redan i det informationsbrev som skickades ut till informanterna, samt 

även betonats innan intervjun, spelades intervjuerna in för att underlätta vid transkribering.  
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Bearbetning och analys av data 

Vid analys av den data som samlats in i samband med med intervjuerna användes Miles och Hubermans 

(1984, i Hjerm et al., 2014) analysmetod i tre steg. Dessa tre steg är:  

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

 

Vid det första steget, kodning, kokas materialet ner och reduceras till ett antal betydelsefulla 

beståndsdelar. Syftet med detta steg i processen är att göra den insamlade empirin mer hanterbart för 

forskaren. Detta görs genom att koppla samman utsnitt i materialet genom att finna nyckelord. Vid 

arbetet med det andra steget i analysmetoden, tematisering, kategoriseras nu de koder som 

identifierades i det första steget och sätts i relation till varandra. Med andra ord handlar det i detta steg 

om att ordna och sortera de koder som identifierades i första steget. Avslutningsvis i det sista steget, 

summering, dras slutsatserna i analysprocessen. I detta steg integreras resultaten av alla de tre stegen 

för att slutligen beskriva och/eller förklara det studien ämnar att ta reda på. I detta slutgiltiga steg är det 

viktigt att summera koder och teman utifrån både ett makroperspektiv samt ett mikroperspektiv (Hjerm 

et al., 2014).   

 

I det första steget, reduktion av data, använde jag mig av överstrykningspennor i olika färger för att 

färgkoda olika stycken i de transkriberade intervjuerna. De stycken som jag valde att färga var sådana 

som jag ansåg av extra stor relevans för syftet och frågeställningarna. Detta gav en tydligare överblick 

över materialet. Som en ytterligare del i detta första steg identifierade jag därefter ett antal nyckelord 

för vad de olika intervjupersonerna berörde i intervjuerna. Dessa nyckelord skrevs i den extra breda 

högermarginalen.  

 

I det andra steget, presentation av data, kunde jag nu fokusera på varje frågeställning för sig för att 

kunna kategorisera varje mening av intervjupersonernas svar för sig. Detta skedde genom att 

kategorisera de nyckelord som identifierades i steg ett utifrån ett antal olika kategorier. Detta gjorde jag 

genom att exempelvis se vilka nyckelord som var närliggande och kunde höra ihop.  När de olika 

kategorierna var identifierade, använde jag åter de färgade överstrykningspennorna för att göra en tydlig 

indelning baserat på om de olika kategorierna var av relevans för den första eller den andra av de två 

frågeställningarna i min undersökning.   

 

Slutligen, vid det sista steget som handlar om slutsatser och verifiering, kunde jag nu se mönster i 

materialet och på så vis verifiera var varje intervjupersons huvudfokus legat under intervjun. I detta steg 

blev även likheter och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor tydliga. För att nu kunna 

presentera materialet valde jag att använda de olika kategorierna som identifierades i steg två som 

underrubriker i presentationen av mitt resultat.  
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Reliabilitet, validitet och generalisering 

Begreppen reliabilitet och validitet förknippas ofta med kvantitativ forskning, men Kvale och 

Brinkmann (2014) hävdar att de är centrala för alla typer av forskning. De menar att det handlar om 

undersökningens trovärdighet och pålitlighet. Reliabilitetsbegreppet menar författarna att det bäst kan 

förklaras som en undersöknings tillförlitlighet, och behandlas inom kvalitativ forskning som frågan om 

huruvida ett resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt av en annan forskare. De menar alltså att 

det handlar om stabilitet i undersökningen och om intervjupersonerna förändrar sina svar och ger olika 

svar till olika intervjuare. Validitetsbegreppet kan istället bäst förklaras som en undersöknings giltighet, 

riktighet och sanningsenlighet (Hjerm et al., 2014). Det handlar sålunda om att det som undersöks är 

det som avses att undersökas och att giltiga argument är välgrundade och försvarbara (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Kritik har framförts mot att dessa begrepp inte är användbara inom kvalitativ forskning, då 

intervjuarens närvaro exempelvis kan påverka intervjupersonernas svar vilket inte gör svaren konstanta 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Även vid telefonintervjuer har kritik framförts att intervjuarens tonfall kan 

påverka svaren på intervjufrågorna (Hjerm et al., 2014). Dessa aspekter har jag varit medveten om att 

de är svåra att frångå inom kvalitativ forskning. Men genom att jag har utformat mitt tillvägagångssätt 

så att det har varit möjligt att följa och återskapa, har jag ändå ansett att studien vore möjlig att 

genomföra på samma vis, även om det insamlade materialet hade kunnat se aningen annorlunda ut. 

Studiens trovärdighet anser jag därför har varit försvarbar, då den har lyft fram exempel på upplevda 

möjligheter och alltså inte generaliserat. Därför anser jag ändå att reliabilitetsbegreppet har varit 

användbart och försvarbart i detta fall.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar hur validitet faktiskt kan vara ett användbart begrepp även 

inom kvalitativ forskning. De betonar hur det här kan vara av vikt att inte enbart se till studiens giltighet, 

utan även till forskarens trovärdighet. De lyfter således fram att validitet inom kvalitativ forskning är 

något som bör ses till kontinuerligt under hela forskningsprocessen. Då jag genom hela 

forskningsprocessen har haft en kritisk syn på min studie samt vägt för och nackdelar gällande vald 

metod och tillvägagångssätt, anser jag att felaktiga tolkningar alltså har undvikits. På så vis anser jag 

även att risken för låg validitet har minskat. Även vad gäller intervjufrågorna anser jag att undvikandet 

av ledande frågor, samt vikten av att frågorna har varit utformade utifrån syftet och frågeställningarna 

har varit något som här har minskat risken för låg validitet (Hjerm et al., 2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att begreppet generalisering i kvalitativ forskning främst har 

behandlats i samband med fallstudier. Författarna lyfter dock vikten av att inte ställa frågan om 

intervjuresultat kan generaliserar i största allmänhet, utan om kunskapen som en specifik intervju 

producerat kan överföras till andra relevanta situationer. Utifrån detta lyfter de tre former av 
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generalisering: naturalistisk-, statistisk- och analytisk generalisering. Den naturalistiska 

generaliseringen utvecklas som en funktion av personlig erfarenhet. Den statistiska generaliseringen 

bygger på undersökningspersoner som slumpmässigt har valts ut från en viss population. Den analytiska 

generaliseringen innebär att en bedömning görs utifrån vad resultaten av en studie kan ge för vägledning 

för vad som kan hända i en annan situation. Utifrån denna studie så ser jag en relevans i den analytiska 

generaliseringen. Även om exempelvis en liknande studie om möjligheter till kompetensutveckling i en 

annan kommun inte skulle se exakt likadan ut vad gäller resultat, hade det kanske ändå varit möjligt att 

utläsa likheter och olikheter i de olika studierna. Denna studie hade således kunnat användas som en 

vägledning eller en inspirationskälla vid genomförandet av en liknande studie. En möjlighet hade även 

kunnat vara att hänvisa till denna studie för att belysa hur en annan kommun arbetar med 

kompetensutveckling. Om resultaten från de bägge studierna ter sig lika, kan detta även vara något som 

går att hänvisa till för att styrka den aktuella studiens resultat och slutsatser ytterligare.  

 

Etiska aspekter 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer som forskaren måste uppfylla när det gäller 

respondenternas integritet i en undersökning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om forskarens krav på sig att 

informera respondenterna om forskningsuppgiftens syfte, samt villkoren för deras deltagande. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren har ett krav på sig att inhämta respondenternas samtycke, 

då de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att de 

uppgifter om respondenterna som forskaren samlar in i samband med undersökningen skall förvaras 

på sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Slutligen handlar nyttjandekravet om att de 

uppgifter som samlas in av forskaren i samband med undersökningen endast får användas i 

forskningens ändamål och ej för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, n.d.).  

 

Dessa forskningsetiska principer har jag ämnat att uppfylla vid kontakten med respondenterna inför, 

under och efter studiens genomförande. Genom att jag har anonymiserat intervjupersonerna så pass att 

varken namn eller befattning offentliggörs, ska det ej vara möjligt att spåra resultaten till en enskild 

individ. Detta har varit ett medvetet etiskt ställningstagande för att försäkra mig om att de intervjuade 

förblir anonyma. I det informationsbrev som inledningsvis skickats till intervjupersonerna har det även 

betonats att deltagande är helt och hållet frivilligt och att det går att avbryta när som helst under studiens 

gång. I detta informationsbrev förklarades även var det slutgiltiga resultatet kommer att finnas samt att 

detta även går att få via mail om så önskas. Även detta har anser jag vara etiska ställningstaganden som 

jag har tagit. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i två övergripande delar där varje del representerar en av studiens två 

frågeställningar. Den första delen behandlar chefernas upplevda möjligheter till kompetensutveckling 

och olika aspekter av detta. I den andra delen behandlas i vilken mån cheferna upplever att 

kompetensutvecklingen skulle kunna förbättras.  

 

Kompetensutveckling i Service- och teknikförvaltningen 

I Katrineholms kommun så är som tidigare lyfts det personalpolitiska programmet utgångspunkten i 

alla förvaltningar när det kommer till arbetet med kompetensutveckling. Målsättningen med detta 

program är att kompetensutvecklingen ska vara planerad, bygga på verksamhetens mål och behov samt 

att det ska finnas strategier för kartläggning av nuvarande och framtida behov (Katrineholms kommun, 

2013). Inledningsvis i detta avsnitt presenteras hur cheferna upplever vikten av att utvecklas och få 

kompetensutveckling, för att därefter fokusera på hur cheferna upplever sina utvecklingsmöjligheter 

inom förvaltningen. 

 

Vikten av kompetensutveckling 

Något som alla sex intervjupersoner betonade, var att det var viktigt med möjlighet till 

kompetensutveckling i arbetet för att känna att man får möjlighet och klarar av nya uppdrag. De menade 

även att detta var av vikt för att inte tröttna på sitt jobb. Det betonades således att det var viktigt med 

utveckling för det personliga välbefinnandet i yrket.  

 

Även vikten av utveckling för omvärldsbevakning lyftes fram, då omgivningen runt organisationen är 

ständigt föränderlig vilket gör att organisationen måste förändras med omvärlden.  

 

”Det  är viktigt med utvecklingen, dels för att hålla sig ajour med vad som händer ute i världen 

och dels för att förkovra sig in i nya uppslag och nya direktiv och sådant som kommer. Och det är 

viktigt att hålla sig ajour med lagstiftningen och liknande. Så det är viktigt att vara utbildad på 

det.” (Intervjuperson 3) 

 

Förändringen av omvärlden i form av nya lagar och regler är således något som cheferna känner av och 

själva är medvetna om att de behöver hålla sig uppdaterade om, för att kunna utföra sitt arbete. 
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Möjligheterna till kompetensutveckling 

Vad gäller de upplevda möjligheterna till kompetensutveckling inom förvaltningen, var det ganska 

spridda åsikter. Även om alla sex intervjupersoner var mer eller mindre överens om att möjligheter till 

kompetensutveckling fanns för chefer inom service- och teknikförvaltningen, var det ändå skilda 

upplevelser om hur ofta kompetensutvecklingsaktiviteter förekom. Det skilde sig från att ett par av 

personerna upplevde att de fick kompetensutveckling varje månad, vissa varje kvartal och andra varje 

halvår. ”Alltså hur ofta… Ja nån typ utav kompetensutveckling varje månad.” (Intervjuperson 1) ”Varje 

halvår i alla fall… En gång per halvår.” (Intervjuperson 2). 

Trots detta var alla sex personer ändå enade om att det förekom med jämna mellanrum och att 

möjligheten till vidareutveckling finns inom förvaltningen för de olika cheferna. 

 

En aspekt som lyftes fram gällande möjligheterna till kompetensutveckling i förvaltningen var att 

tillgången till utveckling skiljde sig åt mellan olika medarbetare i organisationen. Här var alla 

intervjupersoner enade om att det skiljde sig åt, att tillgången till kompetensutveckling således är en 

nivåfråga.  

 

”Den är nog lite olika beroende på var man är i organisationen, tror jag. Ja nivå, vilken nivå man 

befinner sig på så är det lite olika tror jag. Framförallt omfattningen av kompetensutvecklingen 

och i vilken regi den är. Ju längre, högre upp du är i systemet ju mer organiserade är 

kompetensutvecklingen och ju mer krävande är den och ju mer omfattande är dem. Längre ner 

så kanske vi kör mycket interna utbildningar och så.” (Intervjuperson 3) 

 

Intervjupersonerna betonade således att det skiljer sig åt vad gäller omfattningen av den 

kompetensutveckling som finns att tillgå, beroende på var i organisationen en person arbetar. Det 

betonas även hur själva kompetensutvecklingen även skiljer sig åt vad gäller utförande och omfattning. 

Ju högre upp i organisationen en person arbetar desto mer omfattande kan utbildningarna vara. Ett par 

av intervjupersonerna lyfte även aspekten att externa utbildningar förekommer oftare för personer med 

högre befattningar, och att de interna utbildningarna förekom betydligt oftare för personer med lägre 

befattningar. Intervjupersonerna betonade även vikten av att alla ska ha tillgång till den 

kompetensutveckling som de kan tänkas behöva i sitt yrke, och att det således är en brist att det skiljer 

sig åt vad gäller omfattningen av möjligheterna till utveckling. Dock betonades det att tillgången till 

kompetensutveckling för personer med chefspositioner inom förvaltningen överlag var bra, då alla 

intervjupersoner mer eller mindre uttryckte att de var nöjda med sina utbildningsmöjligheter.  

 

En möjlig förklaring som anges av intervjupersonerna till denna nivåskillnad gällande möjligheterna till 

kompetensutveckling är att det skulle kunna handla om huruvida yrkesuppgifterna är mestadels 
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administrativa eller ej. Att ju närmare den faktiska verksamheten en person arbetar, desto svårare kan 

det vara att få tiden till att lämna de normala arbetsuppgifterna för någon form av övrig aktivitet.  

 

”Det har väl också med i vilka sammanhang man finns och syns och även tiden, så att man har ett 

mer administrativt jobb och det är lättare att gå ifrån på arbetstid om man säger så, eller planera 

sin tid själv och sådär.” (Intervjuperson 4) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna lyfte alltså fram hur det kan vara svårt att få till kompetensutveckling 

om personen i fråga inte har ett mestadels administrativt arbete, vilket då betonas ge större möjligheter 

till att ha tid till utbildning. Denna nivåskillnad gällande tillgång till kompetensutveckling kan dock även 

vara en organisatorisk fråga, exempelvis i fråga om kostnaden av- och den möjliga tillgången till vikarier.  

 

 ”Vi i *särskild verksamhet* har det lite jobbigt med att frikoppla personal eftersom att vi alltid 

har verksamheten igång. Då är det svårt att, när man måste ha vikarier så är det svårt att få till 

kanske tillräckligt mycket kompetensutveckling som man hade velat.” (Intervjuperson 2) 

 

Anledningen till att möjligheten till kompetensutveckling upplevs skilja sig åt beroende på vilken nivå 

man arbetar på, kan följaktligen handla om organisatoriska faktorer och därför vara svårt att påverka 

som anställd i verksamheten.  

 

Den tidskrävande kompetensutvecklingen 

En negativ aspekt av kompetensutveckling, som lyftes fram hos flera av intervjupersonerna, var att det 

är en nödvändig men väldigt tidskrävande åtgärd. Kompetensutvecklingen som finns upplevdes således 

för vissa av intervjupersonerna gå ut över de redan befintliga arbetsuppgifterna i förvaltningen.  

 

”Den negativa sidan det är ju att det är tidskrävande så att.. nu när jag går den här 

ledarskapsutbildningen som är väldigt många tillfällen, då blir det ju ibland svårt att hinna med 

de vardagliga uppgifterna. Så att det gäller att hitta en lagom balans, man behöver ju ändå den 

där inputen.” (Intervjuperson 2) 

 

Det lyfts alltså att den är viktig och givande för fortsatt utveckling i arbetet, men det upplevs som svårt 

att parera detta med det befintliga arbetet utan att någotdera blir lidande.  
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Ansvaret för kompetensutveckling 

En intressant aspekt av chefernas upplevelser var fördelningen av ansvaret för att cheferna får 

kompetensutveckling. Genomgående så betonades att det handlade om ett delat ansvar, där det var upp 

till varje närmsta chef att se till så att utbudet fanns där. Dock så var intervjupersonerna enade om att 

det var viktigt med ett eget ansvar och ett eget intresse till att vilja utvecklas och se till att hålla sig själv 

uppdaterad.  

 

”Ja det är väl både och, både på mig och min chef. Det är väl mitt ansvar att se lite vad som finns 

och hålla mig uppdaterad vad som erbjuds, och man får ju mycket på mejlen också från andra 

aktörer […]. Sen är det ju kommunens och chefens ansvar också att se till att det finns och kanske 

att fråga vilka behov som finns och så där. Så det är väl delat ansvar.” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonerna betonar alltså att det är av vikt att det finns ett eget intresse för 

kompetensutveckling. Detta på grund av att det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad om utbudet 

som finns, samt för att hålla organisationen uppdaterad om vilka framtida behov som kan komma att 

finnas. Det är dock enligt cheferna kommunens ansvar att se till att utbudet faktiskt finns där bland de 

olika kurserna och utbildningarna att välja mellan.  

  

Intern kontra extern utbildning 

Den kompetensutveckling som inom kommunen finns att tillgå kan överlag delas in i intern utbildning 

via en specifik förvaltning inom kommunen, samt extern utbildning via utbildare och föreläsare som 

kommer utifrån sett och håller i diverse olika utbildningsaktiviteter. Vad gäller dessa två olika 

utbildningsaktiviteter, var ett par av intervjupersonerna enade om att kvaliteten på dessa skilde sig åt. 

De interna utbildningsaktiviteterna som fanns att tillgå upplevdes ibland av en sämre kvalitet än de 

externa.  

 

”I Katrineholm så har det ju flackat lite, och då är det ju klart att går man ut och håller en 

arbetsmiljöutbildning från personalkontoret för första gången, ja då är den ju lite fladdrig. Till 

skillnad från ett proffs som liksom kommer utifrån och drar av det de ska göra på två timmar. Så 

det kan väl liksom gå ut lite över kvaliteten.” (Intervjuperson 5) 

 

Ett par av intervjupersonerna lyfter sålunda att det finns utrymme för förbättring vad gäller de interna 

utbildningsaktiviteterna som förvaltningen erbjuder.  
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Möjliga förbättringar gällande kompetensutveckling 

Detta utrymme för förbättring gällande de interna utbildningsaktiviteterna får fungera som en övergång 

till den andra delen av resultatet, som behandlar hur cheferna upplever att den kompetensutveckling 

som finns att tillgå eventuellt kan utvecklas ytterligare.  

 

Strukturerad kompetensutveckling 

Något som nämndes vid ett par av intervjuerna var en brist på strukturerad planering för att lokalisera 

de delar personen i fråga behöver utvecklas inom. ”Jag skulle behöva ha någon vettig handlingsplan och 

fundera på: vad är det jag behöver fokusera på? Vad är det jag behöver lära mig mer? Var har jag brister 

som jag skulle behöva kompetensutveckling på?” (Intervjuperson 1). Vissa av intervjupersonerna lyfte 

alltså att de önskade en mer strukturerad kompetensutveckling, i form av exempelvis en handlingsplan. 

Samma personer betonade även att de ville att denna handlingsplan skulle framställas gemensamt med 

närmsta chef, i samband med exempelvis medarbetarsamtal. ”I samarbete med medarbetarsamtal och 

lönesamtal ihop med min chef, att vi tillsammans gör en överenskommelse med en vettig handlingsplan 

över kompetensutveckling under ett år. Så att man mera planerar än vad man gör idag.” ( Intervjuperson 

1). Intervjupersonerna betonar således att de önskar att det i framtiden planeras mer i samband med 

kompetensutveckling.  

 

Vikten av reflektion 

Något som flertalet av intervjupersonerna påtalade, var en avsaknad av utrymme för att faktiskt hinna 

reflektera över den kompetensutveckling som de fått att tillgå för att därefter kunna tillämpa det i det 

faktiska arbetet.  

 

”Det kan väl vara att det går så fort allting så man hinner aldrig riktigt få den här tiden för 

reflektion för det man utbildar sig för, så att säga. Man är på utbildningsdagar och sen är det bara 

full fart in i verksamheten igen och sen att man kanske hinner reflektera över vad är det vi har lärt 

oss den här gången om man säger så, så lite mer tid för reflektion skulle jag vilja ha.” 

(Intervjuperson 6) 

 

Här finns det alltså en, hos intervjupersonerna, upplevd möjlighet till förbättring i arbetet med 

kompetensutvecklingen i förvaltningen. Genom att ge utrymme till reflektion över den nya kunskapen 

för att därefter få möjlighet att använda det i verksamheten, upplever cheferna att det vore ett sätt att 

effektivare implementera nyvunnen kunskap i arbetet.  
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Diskussion 

I detta avsnitt avses att inledningsvis reflektera kring metodvalet; hur det har fungerat i förhållande till 

studiens syfte och om det har påverkat resultatet i fråga. Därefter besvaras de frågeställningar som ligger 

till grund för denna studie. Diskussionen avslutas sedan med en sammanfattning av ett antal förslag till 

vidare forskning i relation till denna studie. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur olika medarbetare som besitter någon form av chefsposition 

upplever tillgången till kompetensutveckling på sin arbetsplats, samt om det upplevs görligt av cheferna 

att utveckla dessa möjligheter ytterligare. Jag upplever att den valda metoden har fungerat väl för att 

svara på detta syfte.  I och med att det jag ville ta reda på var chefernas upplevelser av de två aspekterna 

möjligheter och förbättringar, ser jag inte att detta skulle kunna göras annorlunda än att direkt fråga 

personerna. Därför upplever jag att den kvalitativa metod jag använt i form av halvstrukturerade 

intervjuer var en lämplig metod för att uppnå detta syfte. Detta utifrån det som Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter fram att intervjuerna har gett mig som intervjuare en förståelse i intervjupersonernas egna 

beskrivningar av deras upplevelser. 

 

Valet av intervjupersoner har gett enligt mig en tillräckligt bredd inom förvaltningen, då de olika 

cheferna har antytt på både likheter och skillnader gällande kompetensutvecklingsmöjligheterna. Något 

som hade varit intressant men tyvärr inte genomförbart på grund av konfidentialitetskravet, vore att 

redogöra för chefernas befattningar för att se hur de olika upplevelserna skiljer sig åt mellan olika 

chefsnivåer. Ifall detta gjorts hade det även varit möjligt att generalisera på ett sätt som nu inte vore 

möjligt på grund av konfidentialiteten.  

 

Vad gäller det faktum att jag som intervjuare tidigare har arbetat inom förvaltningen, samt att jag har 

träffat intervjupersonerna så är detta något som kan problematiseras i detta fall. Men då jag, som 

tidigare nämnts, enbart har träffat dessa personer i professionella arbetssammanhang så ser jag inte att 

detta skulle ha påverkat intervjuerna annat än positivt. Jag tror som sagt att detta kan ha skapat en 

större bekvämlighet och gjort att samtalen snarare flutit på bättre, än vad det hade kunnat göra om jag 

varit en för intervjupersonerna helt okänd röst på telefonen. Jag tror även att detta kan ha resulterat i 

en desto större ärlighet i de svar som intervjupersonerna har gett, då det kanske har sett mig som en 

förvaltningskollega snarare än enbart en intervjuare. Dock så är det för mig som tidigare anställd svårt 

att gå in som ett tomt blad utan någon som helst förförståelse för min tidigare arbetsplats. Men jag tror 

att den erfarenhet som jag har i bagaget utav Service- och teknikförvaltningen snarare har gett mig 

fördelar i detta fall i form av exempelvis kontakter. Dessutom så har jag, som tidigare nämnts, inte 

arbetat på en hög position inom kommunen, och därför hade jag ingen tidigare erfarenhet av 

kompetensutveckling på just chefsnivå inom förvaltningen. 
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Den metod som användes vid urvalet av de sex intervjupersonerna var som tidigare nämnts 

inledningsvis ett strategiskt urval och därefter ett så kallat snöbollsurval. Initialt kontaktades en person 

som jag visste besatt information om var jag skulle vända mig, och som sedan ledde mig vidare till 

resterande informanter (Hjerm et al., 2014). Vad gäller urvalet av dessa personer, går det att ställa sig 

kritisk i fråga om att det kan anses som bekvämt och kanske riskabelt att låta en annan person avgöra 

intervjupersoner. Denna person skulle exempelvis ha medvetet kunnat leda mig till personer som enbart 

skulle lyfta positiva aspekter, för att få kommunen att se så bra ut som möjligt. Detta är självklart inget 

jag kan garantera, men då jag har fått väldigt spridda utsagor som har varit både positiva och negativa, 

väljer jag att utgå från att så inte är fallet. Jag har även upplevt att denna urvalsmetod har varit till min 

fördel, då denna person som ledde mig vidare till övriga intervjupersoner har full insikt i deras 

utvecklingsmöjligheter samt personernas egna engagemang vad gäller utbildning och utveckling. 

Dessutom upplever jag att de likheter och skillnader som intervjupersonerna har påvisat i de olika 

intervjuerna talar för en lagom bredd vad gäller valet av personer.  

 

Vad gäller min egen inverkan på intervjupersonerna under intervjusituationerna, är jag medveten om 

att det kan finnas aspekter som kan ha påverkat resultatet. Då jag själv har arbetat inom Service- och 

teknikförvaltningen i Katrineholms kommun så går det att problematisera huruvida jag som intervjuare 

kan ha utgått från en förståelse för min tidigare arbetsplats. Det går även att problematisera om 

intervjupersonerna kan ha fått en annorlunda syn på mig då jag tidigare har arbetat inom samma 

förvaltning och träffat dessa personer. Detta är något som ej går att bortse från, mer än att jag kan betona 

att mitt fokus gällande denna uppsats har varit syftet med denna studie och ingenting annat. Vidare så 

går det även att se till hur en maktaspekt kan vara en påverkande faktor. Bland annat så kan det å ena 

sidan ses som en maktaspekt där jag som intervjuare har ett övertag, och styr intervjupersonerna till de 

svar jag vill ha. Å andra sidan går det även att se det som att intervjupersonerna, med sina 

chefspositioner, har ett hierarkiskt övertag över mig som tidigare anställd på betydligt lägre nivå och 

därför skulle kunna skapa en osäkerhet hos mig som intervjuare. Då jag, som tidigare lyfts, har försökt 

att undvika ledande frågor för att försäkra studiens reliabilitet och validitet så vill jag därmed 

understryka att jag inte upplever att jag skulle ha intagit en roll som ledande intervjuare. Jag har heller 

inte upplevt någon maktposition åt det ena eller andra hållet under intervjuerna, utan ser det som att 

dessa har skett på ett sådant sätt att bägge parter har varit jämlika.  

 

Jag är medveten om att det alltid finns möjlighet till förbättring gällande hur frågorna ställs för att på 

bästa möjliga sätt få intervjupersonerna att verkligen tala för dessa upplevelser. Vissa av 

intervjufrågorna avvek från intervjuguiden i form av bakgrundsfrågor samt uppföljningsfrågor och även 

om dessa gav intressant information, svarade de inte nödvändigtvis upp mot syftet. Här hade jag som 

intervjuare kunnat styra intervjun så att kopplingen till huvudsyftet hade varit tydligare. Dock upplevde 

jag ändå att de bakgrundsfrågor som jag inledningsvis ställde fick intervjupersonerna att bli lite varma 

i kläderna, vilket jag tror hade en positiv inverkan på övriga intervjun.  
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Även utförandet på vissa av frågorna hade kunnat förenklas en aning, då det förekom att jag fick 

förtydliga vad jag menade med frågan samt upprepa frågorna vid ett antal tillfällen. Då jag inledningsvis 

gjorde en pilotintervju där denna problematik inte uppstod, kände jag att intervjuguiden fungerade med 

enbart några få justeringar. Och även om jag överlag anser att intervjuerna har svarat för mitt syfte, 

hade kanske fler pilotintervjuer innan de faktiska intervjuerna gjort att jag kunnat justera 

intervjufrågorna ytterligare för att få en ännu djupare förståelse för chefernas livsvärld. Detta hade även 

kunnat öva upp min intervjuteknik ytterligare, då jag upplevde att jag blivit som mest bekväm i rollen 

som intervjuare först under de sista intervjuerna.   

 

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av det empiriska resultatet. Resultatdiskussionen är indelad i två delar 

utifrån de två forskningsfrågor som studien är baserad på.  

 

Upplevda möjligheter till kompetensutveckling 

Den bild som presenteras är att överlag så är cheferna nöjda med de möjligheter de har till 

kompetensutveckling inom Service- och teknikförvaltningen. Intervjupersonerna uttrycker dock att de 

förväntas ta ett ganska stort eget ansvar till att de faktiskt får tillgå kompetensutvecklande aktiviteter, 

vilket förutsätter ett visst driv hos personen i fråga. Detta förutsätter således, i linje med det som Choi 

och Rouna (2011) betonar, att individerna är ambitiösa och har ett eget intresse av kompetensutveckling. 

En viktig komponent gällande förutsättningarna för kompetensutveckling handlar om möjligheten till 

handlingsutrymme (Ellström & Kock, 2008). Om individerna får ta ett eget ansvar genom att välja 

utifrån det utbud som kommunen förser dem med, menar jag att de på så vis får detta viktiga 

handlingsutrymme. Detta tror jag således är goda möjligheter till kompetensutveckling, och det ligger 

även i linje med det som Sung och Choi (2014) betonar om att positiva effekter av kompetensutveckling 

härrör från en gemensam ansträngning från både organisationen och dess anställda.  

 

Något som cheferna lyfter fram är att de är medvetna om vikten av kompetensutveckling för att 

organisationen ska kunna förändras och förbli konkurrenskraftig. Detta är något som betonats vara av 

vikt av flertalet forskare, bland annat De Vos, De Hauw och Willemse (2015). Men trots detta verkar 

cheferna även uppleva att det är en tidskrävande åtgärd. Här tror jag alltså att det kan bli en svår 

balansgång att genom kompetensutveckling få de anställda och organisationen att förändras i takt med 

omvärlden, utan att detta går ut över de redan befintliga arbetsuppgifterna. Här kan det vara av vikt att 

se till det som Ellström (n.d.) betonar, att för att verksamheten i slutändan ska överleva, måste man 

finna en lämplig balans mellan de redan befintliga arbetsuppgifterna och det utvecklingsinriktade 

lärandet. Jag tror således inte att det fungerar att enbart arbeta med det man alltid arbetat med utan att 
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utvecklas, men det går heller inte att enbart arbeta med utveckling heller. Båda delarna är nödvändiga 

för verksamhetens framtida överlevnad.  

 

Resultatet visar även att samtliga intervjupersoner genomgått någon form av formell 

kompetensutvecklande aktivitet minst varje halvår. Om det kan räknas som mycket eller lite kan variera 

beroende på vem man frågar, men då får man även ta i beaktning att denna studie enbart har fokuserat 

på formella och icke-formella kompetensutvecklingsaktiviteter. Det kan således finnas utvecklande och 

lärande aktiviteter utöver dessa som kan bidra till att fylla ut luckorna mellan de formella och icke-

formella kompetensutvecklingsaktiviteterna. Inom Katrineholms kommun finns det inte några exakta 

riktlinjer för hur ofta kompetensutveckling ska ske. Därför så får man här se till huruvida cheferna i 

fråga upplever den som tillräcklig. Cheferna lyfter överlag att de själva är nöjda med möjligheterna till 

kompetensutveckling och att det till och med för vissa kändes som för mycket. Därför tror jag att det går 

att anta, att tillgången till kompetensutveckling kan räknas som stor för chefer inom service- och 

teknikförvaltningen. Jag upplevde även att cheferna själva var engagerade både i organisationen samt i 

deras egen utveckling, vilket ligger helt i linje med det som både Sung och Choi (2014) och Maden (2014) 

talar om gällande anställdas exponering för kompetensutveckling. Författarna menar att hög tillgång till 

kompetensutveckling påverkar både de individuella och organisatoriska prestationerna positivt. Då de 

intervjuade cheferna uttrycker en nöjdhet och ett engagemang gällande sin kompetensutveckling, så tror 

jag att det kan vara just den stora möjligheten till utveckling i arbetet som skapat detta engagemang.  

 

Intervjupersonerna lyfte dock problematiken med att möjligheterna kan se annorlunda ut beroende på 

vilken nivå en individ arbetar. Det betonades att ju lägre chefsbefattning en person har, desto mindre 

möjligheter har de till de externa kompetensutvecklingsmöjligheterna. Detta kan ses som problematiskt 

då de externa utbildningarna lyfts fram som de mest givande, i förhållande till de interna. Här ser jag en 

koppling till det som Nilsson et al. (2011) lyfter fram; att möjligheterna till kompetensutveckling i regel 

skiljer sig exempelvis beroende på vilken sektor en individ arbetar inom. Jag kan dock förstå varför det 

ser ut på så vis, då det möjligtvis kan vara lättare att få till intern kompetensutveckling för en person 

som arbetar nära verksamheten och därför har svårare att avsätta tiden. De externa utbildningarna 

kräver förmodligen en större grad av tidigare planering, vilket kanske skulle kunna ske genom en mer 

proaktiv struktur av kompetensutvecklingen.  

 

Vidare vad gäller denna problematik med att kompetensutveckling främst verkar ske på högre nivåer, 

så får man här även ta i beaktning att Katrineholms kommun under 2015 har valt att fokusera på 

ledarskaps- och chefsutveckling (Katrineholms kommun, 2015c). En anledning till detta skulle kunna 

vara tanken att drivande chefer och ledare skapar engagerade medarbetare. Även om det inte heller har 

framgått i de offentliga dokumenten om kompetensutveckling i Katrineholms kommun, så kan det även 

vara så att kommunen först nu ordentligt börjar satsa på utbildning och utveckling. Då skulle det kunna 

vara så att det blir en naturlig övergång att inledningsvis kompetensutveckla cheferna, för att därefter 

övergå till att kompetensutveckla övriga medarbetare. 
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Möjliga förbättringar gällande kompetensutvecklingen 

Något som cheferna själva efterlyste var en bättre struktur och planering vad gällde 

kompetensutveckling, för att få en mer översiktlig plan. Detta tror jag kan vara av vikt för att individerna 

i organisationen själva ska få en översikt över den egna kompetensutvecklingen. Detta är även något 

som jag ser som intressant, då en av utgångspunkterna med kompetensutvecklingen i Katrineholms 

kommun är att den ska vara systematisk och planerad. Utifrån det personalpolitiska programmet som 

är utgångspunkten i hur kommunen arbetar med kompetensutveckling, så är planerad 

kompetensutveckling och kartläggning av framtida behov till och med två av huvudpunkterna 

(Katrineholms kommun, 2013). Även det så kallade kompetensplaneringsprojektet som pågick mellan 

2008-2012, hade som direktiv att kompetensutveckling ska systematiskt planeras i hela organisationen 

(Katrineholms kommun, 2013).  Jag upplever därför utifrån intervjupersonernas utsagor att det krävs 

ytterligare arbete inom åtminstone Service- och teknikförvaltning för att implementera denna planerade 

och systematiska kompetensutveckling.  

 

En så kallad kompetensutvecklingsplan tror jag kan vara en positiv aspekt ur planeringssyfte för chefen 

i fråga, samt för att uppfylla de mål som verksamheten har gällande planerad kompetensutveckling.  De 

skulle således lättare kunna planera sitt arbete runt den utbildning som ges inom verksamheten, och 

således undvika dubbelbokningar och liknande som kan leda till exempelvis stressande situationer. 

Dock skulle det kunna antas att detta är något som även kan behöva göras på ett översiktligt plan för 

hela organisationen. Detta i linje med det som Sung och Choi (2014) lyfter fram; att 

kompetensutveckling ofta ses utifrån ett individuellt perspektiv och inte ett organisatoriskt perspektiv. 

De handlingsplaner som efterlyses av cheferna som en del av en mer strukturerad kompetensutveckling 

tror jag därför skulle kunna göras utifrån både ett mikroperspektiv samt ett makroperspektiv. På samma 

sätt som man under exempelvis ett medarbetarsamtal kan lägga upp en årsplan med sin närmsta chef, 

borde man kunna göra en plan för hela organisationen. Denna plan kan exempelvis belysa hur 

fördelningen av kompetensutveckling bör se ut det närmsta året beroende på var de största behoven 

ligger, samt vilka interna respektive externa kompetensutvecklingsaktiviteter som tidigare år har varit 

bra samt mindre bra. Det skulle även vara möjligt att då lyfta de övergripande riktlinjer som kommunen 

har för arbete med kompetensutveckling. Något som Sung och Choi (2014) betonar är att det är viktigt 

att de utbildningar som finns att tillgå är av relevans för de anställda och deras arbetsuppgifter. I och 

med att cheferna betonade att vissa utbildningar var mer eller mindre relevanta, kan det därför vara av 

vikt att lägga upp en tydlig plan även på hur man ska finna och hålla sig till de mest relevanta 

kompetensutvecklingsaktiviteterna.  Detta tror jag kan vara viktigt för att på sikt säkerställa att 

kompetensutvecklingen håller en god standard som vidhåller detta engagemang hos cheferna. 

 

Detta sätt att arbeta med kompetensutveckling genom att planera och strukturera den för att nå 

verksamhetens mål, verkar även vara något förekommande i flertalet kommuner. Då även den 
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exemplifierade kommunen har målsättningen att ha en strukturerad kompetensutveckling, så skulle 

man kunna anta att flertalet kommuner har ett liknande upplägg. Dock så upplevde jag att i alla fall 

Kalix kommun hade tydligare riktlinjer för hur de faktiskt arbetade för att uppfylla dessa mål, istället 

för enbart övergripande mål som de ville uppnå. Detta är något som Katrineholms kommun enligt mig 

skulle kunna ta efter i det fortsatta arbetet med en planerad kompetensutveckling. Katrineholms 

kommun skulle även kunna inspireras av Kalix kommun när det gäller att ha riktlinjer för hur ofta 

kompetensutveckling samt kompetensutvärdering ska ske. Även om intervjupersonerna uttrycker en 

nöjdhet när det kommer till mängden kompetensutveckling, så tror jag ändå att det är viktigt att denna 

är planerad samt att den alltid utvärderas efteråt. 

 

En annan möjlig förbättringsaspekt som lyftes av cheferna var den gällande reflektionstid för att kunna 

implementera den nya kunskapen in i arbetssammanhanget. Detta med reflektionstid är något som 

Nilsson et al. (2011) betonar att det är av vikt för att individen ska kunna använda de nya erfarenheterna 

i praktiska sammanhang. Här ser jag alltså att det finns en stor möjlighet till förbättring för att 

kompetensutvecklingen ska bli desto mer effektiv i slutändan. Svårigheten med detta tror jag dock kan 

vara hur man ska betona vad som faktiskt menas med reflektionstid i sådana fall. Jag antar i dessa fall 

att det handlar om möjligheten att ställas inför situationer där individen faktiskt får möjlighet att kunna 

tillämpa den nya kunskapen. Här finns det följaktligen en möjlighet att se till de fyra nivåerna av 

handlingsutrymme som Nilsson et al. (2011) beskriver: rutinbaserat lärande, regelbaserat lärande, 

kunskapsbaserat lärande och reflektivt lärande. När cheferna efterlyser reflektionstid efter 

kompetensutvecklande aktiviteter som har givit nya kunskaper och erfarenheter, tror jag att de går 

direkt från vidareutbildningen till nivå ett (rutinbaserat arbete) eller två (regelbaserat arbete) av 

handlingsutrymme. De går på det sättet direkt in i verksamheten utan möjlighet att kunna göra något 

annat än det som de gjorde innan de fick tillgå denna kompetensutvecklande aktivitet. Här kan det 

därför kan vara av vikt att försöka tillgodose cheferna med möjligheten till problemlösning i arbetet, 

vilket gör att de får reflektera över de nya kunskaperna och därefter tillämpa dem i arbetet. Jag menar 

därför att det vore alltså av vikt att försöka röra sig runt nivå tre (kunskapsbaserat arbete) av 

handlingsutrymme, vilket sedan i sin tur kan leda till nivå fyra (reflektivt arbete) och därmed 

nödvändiga organisationsförändringar.  

 

Slutsatser 

Ett antal slutsatser som kan dras utifrån detta är att intervjupersonerna upplever att tillgången till 

formella samt icke-formella kompetensutvecklingsaktiviteter är stor. Minst varje halvår förekommer det 

någon typ av formell kompetensutveckling för alla de intervjuade cheferna. Dock bygger det mycket på 

ett stort eget ansvar till den egna utvecklingen, vilket resulterar i att hur driven och engagerad en person 

är kan påverka hur mycket kompetensutvecklande aktiviteter denna person i slutändan tar del av. 

Gällande detta efterlyste intervjupersonerna en mer strukturerad plan  beträffande varje särskild 

individs utbildningsbehov. Detta är något som Katrineholms kommun har satsat en del på under de 

senaste åren samt har med i de övergripande direktiven för kompetensutveckling. Trots detta så 
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upplever jag utifrån intervjupersonernas utsagor, att det krävs ytterligare arbete för att implementera 

en bättre struktur och planering i arbetet med kompetensutveckling inom Service- och 

teknikförvaltningen. 

 

En ytterligare slutsats är att tiden är en aspekt som kan påverka tillgången till kompetensutveckling. 

Detta då personer som arbetar närmare verksamheten har desto svårare att få till den flexibilitet i arbetet 

som kan krävas för att få möjligheten till tillräcklig kompetensutveckling. Intervjupersonerna påtalade 

även att kompetensutvecklingen tar tid från de befintliga arbetsuppgifterna, vilket de såg som ett 

nödvändigt ont. Kompetensutvecklingen upplevs således som en oumbärlig men tidskrävande 

komponent i arbetet.  

 

En slutsats gällande möjliga förbättringar av kompetensutvecklingen är att intervjupersonerna önskade 

en mer strukturerad kompetensutvecklingsplan som skapas gemensamt med närmsta chef. Den 

kompetensutveckling som för cheferna finns att tillgå upplevs överlag som relevant gentemot 

arbetsuppgifterna, dock med en varierande kvalitet beroende på om utbildningarna sker internt av 

kommunen eller av externa utbildare. Cheferna verkar alltså överlag föredra de externa 

kompetensutvecklingsaktiviteterna. En förutsättning dock för att även den mest relevanta 

kompetensutvecklingen ska vara effektiv, är att den är möjlig att använda sig av i det fortsatta arbetet. 

Här upplevde cheferna en brist i möjligheten till reflektionstid och handlingsutrymme, för att sedermera 

kunna tillgodoräkna sig de nya kunskaperna i arbetssammanhang. Detta är alltså en ytterligare aspekt 

där det finns möjlighet till förbättring vad gäller kompetensutvecklingsarbetet.  

 

Framtida forskning 

Fokus i denna studie har legat på att lyfta fram chefers upplevda tillgång till kompetensutveckling. Inför 

framtida forskning vore det en intressant aspekt att lyfta fram hur medarbetare som inte besitter en 

chefsposition upplever behovet av och möjligheterna till kompetensutvecklande aktiviteter. Detta då det 

var något som ur chefernas perspektiv lyftes fram som undermålig i jämförelse med deras egna 

möjligheter.  

 

Det hade även varit intressant att lyfta frågan om hur det ser ut gällande det informella lärandet på 

arbetsplatsen, samt hur detta upplevs som en utvecklande faktor. Detta var något som ett par av 

intervjupersonerna lyfte fram under intervjuerna, men som jag var tvungen att bortse från på grund av 

den valda avgränsningen i min studie. I en sådan studie skulle det även vara intressant att lyfta hur 

organisationskulturen ser ut och om den är hämmande eller främjande för informellt lärande på 

arbetsplatsen.  
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Ytterligare en aspekt som hade varit intressant för vidare forskning, vore en jämförelse mellan olika 

förvaltningars möjligheter till kompetensutveckling. Här hade man kunnat lyfta likheter och skillnader 

med hur de olika förvaltningarna arbetar med denna fråga, samt lyfta hur anställda i de olika 

förvaltningarna upplever att tillgången faktiskt ser ut.  

 

Som en avslutande aspekt så vore det intressant att studera och jämföra desto fler kommuner i Sverige, 

och se hur det politiska självstyret fungerar utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här går det att 

än en gång lyfta begreppet analytisk generalisering, då denna studie som tidigare nämnts skulle kunna 

fungera som en inspirationskälla eller utgångspunkt för vidare forskning i andra kommuner. Detta i och 

med att alla kommuner faktiskt har friheten att själva styra över hur de väljer att arbeta med 

kompetensutveckling. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Till Dig som verksam chef inom Service- och teknikförvaltningen 

Mitt namn är Amanda Viström och jag studerar kandidatkursen i pedagogik på Umeå 

universitet. Denna kurs innefattar skrivandet av en kandidatuppsats där jag har valt 

att skriva om kompetensutveckling och jag ämnar därför att genomföra ett antal 

intervjuer. Dessa intervjuer ämnar jag att genomföra inom just Service- och 

teknikförvaltningen i Katrineholms kommun. 

 

Härmed tillfrågas Ni om deltagande i denna undersökning. Att delta i intervjun och 

därmed deltaga i undersökningen är helt frivilligt och Ni har när som helst möjlighet 

att avbryta under undersökningens gång. Intervjun tar max 45 min och kommer att 

ske över telefon. Intervjuerna ämnas att spelas in för att underlätta arbetet med att 

transkribera dessa, men om Ni önskar så kan jag även anteckna istället för att spela in. 

Om så är fallet kommer intervjun troligtvis att ta lite längre tid än vid inspelning av 

samtalet. Inspelningarna kommer enbart jag som genomför studien att lyssna på, för 

att sedermera radera efter transkribering. Namn är ej något som kommer att 

antecknas, vilket gör att resultatet ej kommer att kunna kopplas till Er som individ. 

Om så önskas finns möjlighet att få intervjufrågorna via mejl i förväg för att därefter 

avgöra om Ni vill delta i studien.  

 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats som 

kommer att finnas att tillhandahålla via Umeå universitet. Vid önskemål kommer det 

även att finnas möjlighet att få det slutgiltiga resultatet via mejl.  

 

Ert eventuella deltagande i denna studie är värdefullt både för Service- och 

teknikförvaltningens fortsatta arbete med kompetensutveckling, samt för mig i mitt 

arbete med min kandidatuppsats.  

 

Med Vänliga Hälsningar, Amanda Viström 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledningsvis betonas vad jag i detta fall menar med begreppet kompetensutveckling. 

Den typ av kompetensutveckling som jag här syftar till är aktiviteter utöver normala 

arbetsuppgifter som sker på arbetstid och som syftar till någon form av utveckling. 

Aktiviteter såsom exempelvis olika former av kurser, studiebesök, konferenser, 

föredrag, handledning samt benchmarking. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur skulle du beskriva din utbildningsbakgrund?  

 

2. Hur länge har du arbetat inom service- och teknikförvaltningen?  

 

3. Vilken betydelse har möjligheten till utveckling för dig i ditt yrkesutövande? 

Eventuella följdfrågor: 

- Hur anser du möjligheterna att utvecklas och göra karriär inom förvaltningen? 

 

Möjligheter till kompetensutveckling 

4. Hur ofta får du delta i kompetensutvecklande aktiviteter på arbetstid?  

Alltså som jag tidigare betonade, aktiviteter utöver normala arbetsuppgifter som sker 

på arbetstid och som syftar till någon form av utveckling, såsom exempelvis kurser, 

studiebesök, konferenser mm.  

 

5. Hur anser du att möjligheterna till kompetensutveckling överensstämmer, eller inte 

överensstämmer, med de krav som ställs på dig i ditt yrkesutövande? 

Eventuella följdfrågor: 

- Vem anser du att ansvaret för att du ska få den kompetensutveckling du är i behov 

av ligger på? 

 

6. Vilka positiva respektive negativa effekter har du upplevt av den kompetensutveckling 

som du har fått tillgå? 
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7. Hur skulle du beskriva fördelningen av tillgången till kompetensutveckling för olika 

medarbetare i organisationen? 

 

8. Hur anser du att möjligheterna till kompetensutveckling för dig skulle kunna skulle 

kunna förbättras?  

Eventuella följdfrågor: 

- Har du något exempel på kompetensutveckling som du känner en avsaknad av? 

 

Kompetensutvecklingsaktiviteterna 

9. Hur upplever du relevansen hos den kompetensutveckling som du har fått tillgå 

gentemot ditt yrke och dina arbetsuppgifter?  

Eventuella följdfrågor: 

- Vilken typ av kompetensutveckling som du har fått tillgå har du upplevt mest 

relevant respektive minst relevant för ditt yrke och dina arbetsuppgifter? 

 

10. Hur anser du att kvaliteten hos de kompetensutvecklingsaktiviteter du har fått tillgå 

skulle kunna förbättras? 

 

11. Finns det något mer gällande det vi diskuterat som du vill berätta om? 

 

Avslutningsvis ämnar jag att kort summera vad som sagts för att verifiera att jag 

och intervjupersonen är på samma plan och har uppfattat intervjun så lika som 

möjligt.  

 

 

 


