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Inledning 
Kompetens och kompetensutveckling är två aktuella begrepp inom arbetsmarknadsområdet och 

som i olika utsträckning påverkar alla individer i samhället (Hammarström, 2005). Vi upplever att 

kompetensutveckling och ett livslångt lärande kommer vara i fokus för både individer och företag 

på arbetsmarknaden även i framtiden. Vi tror att det finns en risk för att individer som blundar 

för det kontinuerliga lärandet kommer ha det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och följa med 

i den samhälleliga utvecklingen. Ellström och Kock (2008) menar att den generella uppfattningen 

om kompetensutveckling och dess inverkan på organisationer och individer är positiv. Kompe-

tensutveckling har visat sig ha positiv inverkan på företags produktiva och ekonomiska resultat 

och har till och med hävdats vara nyckeln bakom organisationers framgångar. Detta är en stor 

anledningen till varför organisationer och företag väljer att satsa resurser på att vidareutbilda per-

sonal.  

Vårt intresse för kompetensutvecklingsområdet har funnits där sedan våra högskolestudier star-

tade och de kurser vi har läst som berört området har enbart förstärkt detta intresse. Det finns 

gott om studier om strategier och effekter av kompetensutveckling men vi upplever att det finns 

ett forskningsgap kring medarbetares upplevelser av kompetensutveckling och kunskapsspridning 

i arbetet. Genom att undersöka medarbetares upplevda effekter av kompetensutveckling är det 

möjligt att skapa en tydligare bild över hur kompetensutvecklingsinsatser sprids i organisationen. 

Därigenom berörs även lärmiljön. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka hur medarbetare som ge-

nomgår eller nyligen har genomgått en specialistutbildning uppfattar hur den nya kunskapen åter-

speglas i det dagliga arbetet. För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi kartlägga 

hur arbetsgruppen arbetar med kompetensutveckling samt intervjua chefen för arbetsgruppen. 

Detta görs för att kunna lyfta eventuella strategier och mål med det generella kompetensutveckl-

ingsarbetet och specialistutbildningen. Våra frågeställningar är: 

• Hur arbetar arbetsgruppen med kompetensutveckling? 

• Vilka är medarbetarnas respektive chefens upplevda effekter av specialistutbildningen? 

• Hur upplever medarbetarna respektive chefen lärmiljön på arbetsplatsen? 
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Avgränsningar 

Denna uppsats undersöker upplevda effekter av kompetensutveckling inom en specifik arbets-

grupp. Med upplevda effekter syftar vi till den personliga utveckling respondenterna upplever har 

skett till resultat av utbildningen. Statistiska effekter så som sjukfrånvaro och ekonomiska resul-

tat, kommer inte att presenteras. Vårt resultat kommer främst vara relevant för en liten del av en 

stor organisation men vi kommer diskutera huruvida vårt resultat kan säga något om hur effektivt 

organisationens sätt att kompetensutveckla är.  
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Bakgrund 
I bakgrundskapitlet redogörs för tidigare forskning om kompetens– och kompetensutvecklings-

begreppet samt kompetensutvecklingens betydelse för organisationer och företag. Vidare redo-

görs innebörden av formellt och informellt lärande samt strategier och effekter av kompetensut-

veckling. Då dessa begrepp har nära koppling till kompetens kommer bakgrunden bidra till ökad 

förståelse för resultatet. Avslutningsvis redogörs ett urval av tidigare forskning gällande kompe-

tensutvecklingsinsatser. Först kommer vi presentera organisationen som studieobjekt. 

Presentation av organisation som studieobjekt 

Region Jönköpings län är en demokratisk organisation och styrs av folkvalda politiker. Den består 

av elva förvaltningar där hälsa och sjukvård, infrastruktur, utbildning – och kulturförvaltningen 

samt kollektivtrafikmyndigheten är ett urval av dem. Region Jönköpings län arbetar för en attrak-

tiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv där alla får vara delaktiga. Alla människors hälsa och 

kompetens ses som ytterst värdefulla resurser och därför ska det finnas möjlighet till ett livslångt 

lärande och en ständigt pågående kompetensutveckling på alla nivåer över hela länet (Region 

Jönköpings län, 2015). 

 

Vår organisation som studieobjekt inom Region Jönköpings län bedriver verksamhet inom hälso- 

och sjukvård. Organisationen förespråkar kompetensutvecklingens betydelse för dem och upp-

muntrar sina anställda till att bredda sin kompetens genom att bland annat vidareutbilda sig eller 

bedriva forskning inom sitt område. Organisationen arbetar aktivt med kompetensutveckling och 

kravet på hög kompetens kommer både inifrån och utifrån verksamheten. Kravet syftar till att 

medarbetarna ska besitta den kunskap som krävs för att utföra arbetet. Ett utav organisationens 

mål avseende kompetensutvecklingsarbetet är att vårdsökande ska känna att de får en bra upple-

velse och erhålla vård som håller hög kvalité och säkerhet. Att ha rätt kompetens inom verksam-

heten fungerar även som ett konkurrensverktyg gentemot andra vårdverksamheter. Att erbjuda 

kompetensutveckling kan i många fall bidra till att personal väljer att stanna inom organisationen, 

det kan också attrahera nya medarbetare att söka sig till arbetsplatsen. Vissa avdelningar inom 

organisationen kräver specialistutbildning medan det på andra endast är önskvärt. Därför ser kra-

vet på specialistutbildning olika ut inom organisationen (PA-konsult, personlig kommunikation, 

19 mars, 2015).  

Ansvarig chef utför varje år en utvärdering för att undersöka befintlig kompetens och kompe-

tensgap på sin avdelning. Denna process har satts i system nyligen med förhoppning att skapa en 

överblick av kompetensutvecklingsbehovet, dels för kortsiktiga insatser, dels för långsiktiga mål. 



 

   4 

Organisationen gör en medveten satsning på kompetensutveckling då man anser att kompetens-

utvecklingsarbetet är viktigt för att verksamheten ska kunna möta samhällets krav. För att under-

lätta under studietiden och samtidigt locka fler att läsa specialistutbildningar, finansieras en del av 

dem genom studielön som varje medarbetare själv får ansöka om. Eftersom organisationen inte 

har möjlighet att erbjuda alla medarbetare finansiella resurser under utbildning utförs en form av 

urvals- och rekryteringsprocess innan studiestart. Ansvarig chef utvärderar och avgör tillsammans 

med personalavdelningen vilka medarbetare som ska få specialistutbildningen finansierad, med 

förutsättning att de blir antagna. För att vara med i ansökningsprocessen om studiemedel krävs 

en tillsvidareanställning inom organisationen och att specialistutbildningen relaterar till det arbete 

som den enskilde utför. Eftersom lönen inte påverkas i samma utsträckning som om studielön 

inte hade existerat, kan organisationen locka fler att vidareutbilda sig. Den specialistutbildning 

som är aktuell i denna studie är av medicinsk härkomst och högskolebaserad. Den går att läsa på 

flera olika orter runt om i landet. Det har visat sig vara en populär utbildning där antalet sökande 

är fler än antalet platser. Av de 150 medarbetare som under 2014 beviljades studielön av organi-

sationen, läste strax under tjugo personer den specifika specialistutbildningen (PA-konsult, per-

sonlig kommunikation, 19 mars, 2015).  

Kompetensbegreppet 

Begreppet kompetens kommer från ordet kvalifikationer som har sitt ursprung i industriell socio-

logi och innefattar de krav på kunskap som ställs för att klara arbetet (Illeris, 2008). Kompetens 

kan därför också innefatta de förmågor och kvalifikationer som är nödvändiga för att en individ 

ska klara av att utföra en specifik uppgift. Vidare beskrivs kompetens som ett samlingsbegrepp 

för olika delar av en persons sociala, fysiska och personliga egenskaper. Motorisk färdighet krävs 

för att klara av att utföra en viss uppgift och intellektuella färdigheter och teoretisk kunskap be-

hövs för att förstå hur. Social förmåga har betydelse för huruvida en individ lyckas kommunicera 

och samverka med andra människor, motivation och attityd är det som driver arbete och utveckl-

ing framåt (Drejer, 2000; Ellström & Kock, 2008). Drejer menar liksom Ellström och Kock att 

kompetens är djupare än det som erhålls i motorisk kunskap eller i ett examensbevis. Istället syf-

tar kompetensbegreppet till hur en person hanterar och slutför en uppgift utifrån olika förutsätt-

ningar.  

Under årens lopp har företag arbetat fram sätt att kompetensutveckla och utvecklat individer ge-

nom kompetensbegreppet, men på senare år har företag ändrat sin syn och börjat utveckla kom-

petensen utifrån individen och dess redan existerande kunskap och behov. När det i folkmun 

pratas om kompetens syftas ofta till den faktiska kunskap som en individ besitter, dock räknas 

även den formella kunskapen in i helheten. Den formella kunskapen syftar till den utbildning som 
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delgivits via ett examensbevis eller genom annan formell utbildning och den faktiska beskriver 

hur en individ tillämpar den formella kunskapen i praktiken. Det kan exempelvis handla om hur 

man klarar av att skruva ihop en stol eller använder Excel som ett verktyg i sitt arbete (Ellström 

& Kock, 2008). 

Kompetensutvecklingsbegreppet 

Ur tillväxten av kompetens bildas ordet kompetensutveckling. Hammarström (2005) menar att 

kompetensutveckling är det samma som att medvetandegöra en person eller ett företags interna 

kompetens och se till att den används. Apelgren (2004) och Engeström (1994) beskriver 

kompetens och kompetensutveckling som kommunikativa processer där erfarenheter, kunskap, 

kulturella uppfattningar samt gruppinteraktion spelar en avgörande roll. De menar att en inivid i 

samverkan med andra människor lättare kan sätta sig in i nya arbetsuppgifter, komma på nya 

idèer och lösa problem. Ellström och Kock (2008) hävdar att det idag finns en stark förståelse för 

kompetensutvecklingens positiva inverkan på företags produktiva och ekonomiska resultat. De 

lyfter liksom Parker och Arthur (2004) fram det väsentliga i att organisationer och företag har rätt 

och tillräcklig kompetens bland sina medarbetare. De menar att kompetens kan vara den avgö-

rande faktorn för en organisations tillväxt och överlevnad inom dagens konkurrenskraftiga ar-

betsmarknad. 

Varför företag väljer att satsa på kompetensutveckling 

Hammarström (2005) menar att kompetensveckling är ett aktuellt ämne som ansvariga arbetar 

med att tillgodose på de flesta arbetsplatser. Vad man än har för åsikt gällande 

kompetensutveckling och oberoende av om man har ett arbete eller inte, berörs människor av 

den. Detta beror till största del på de förändringar samhället och arbetsmarknaden har genomgått 

under de senaste årtiondena. Till skillnad från ett par decennier sedan, då det var vanligare att 

utbilda sig i ett specifikt yrke och arbeta på samma arbetsplats under hela sitt yrkesverksamma liv, 

är dagens arbetsmarknad mer internationell och påverkas av den globala omvärlden i större 

utsträckning än tidigare. Detta innebär att kunskap kan bli föråldrad och otillräcklig, därför krävs 

det idag ett högre mått av flexibilitet och anpassning för att som anställd kunna möta de 

förändringar och krav som företag ställs inför (Hammarström, 2005). Hammarström menar 

liksom Belet (2007) att det därför är viktigt för företag att vara lyhörda för de förändringar som 

en allt mer globaliserad värld leder till. Detta genom att vara öppna för utveckling av den interna 

kompetensen. För att utvecklas bör även företag förespråka nytänkande, utmana satta mål, tänja 

på gränser samt testa nya teorier. 
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Varför organisationer och företag väljer att investera i kompetensutveckling kan enligt Ellström 

och Kock (2008) sammanfattas utifrån tre perspektiv. Dessa bygger på syftet med kompetensut-

vecklingen och de effekter som önskas uppnås: 

• Konflikt – och kontrollperspektivet: 

Konflikt – och kontrollperspektivet bygger på antaganden om att grundläggande värderingar, 

normer och objekt existerar i samhället såväl som i organisationer och företag. De oenigheter 

som kan uppstå på individ-, organisation- eller samhällsnivå ses som naturliga och är i detta per-

spektiv det som styr kompetensutvecklingen. Det handlar om maktspel där olika aktörer inom 

organisationer strävar efter att få sina specifika intressen hörda och prioriterade. Då detta per-

spektiv bygger på motsättningar och kompromisser bör det poängteras att oenighet, maktfördel-

ning och maktutövning är viktiga delar för att driva organisationer framåt. De organisationer som 

kompetensutvecklar efter konflikt – och kontrollperspektivet ämnar ofta lägga kontrollen hos 

ledningen och därifrån styra organisationens intressen och mål i önskad riktning (Ellström & 

Kock, 2008). 

• Teknik – och funktionsperspektivet: 

I teknik – och funktionsperspektivet ses kompetensutveckling som en medveten och planerad 

strategi i syfte att göra organisationer och dess anställda beredda på organisatoriska förändringar 

och högre ställda krav från samhället. Att bedriva ett kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete är 

av betydelse i utvecklandet av ett skyddsnät som utgörs av kompetenta medarbetare. Här utförs 

kompetensutveckling i syfte att minska klyftan mellan efterfrågan och utbud. Vidare påverkas val 

av kompetensutveckling av ekonomiska möjligheter och begränsningar (Ellström & Kock, 2008). 

• Det institutionella perspektivet: 

I det institutionella perspektivet existerar antaganden om att kompetensutveckling sker i syfte att 

marknadsföra organisationer på ett visst sätt. Vid val av utbildning väljs tillfälliga modetrender på 

arbetsmarknaden framför kompetensbehov och egenutvecklade strategier. Organisationer och 

företag som kompetensutvecklar utifrån detta perspektiv önskar legitimitet inom den egna orga-

nisationen såväl som mot den övriga marknaden och omvärlden (Ellström & Kock, 2008).  

Kompetens används idag ofta som ett konkurrensverktyg. Organisationer och företag med lik-

nande branschtillhörighet konkurrerar bland annat i fråga om produktivitet och ekonomiska re-

sultat, och förståelse finns för att medarbetare i stor utsträckning bidrar till dessa resultat (Drejer, 

2000). Petersson (2006) menar att ett väl utvecklat humankapital kan vara en av 
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framgångsfaktorerna i dagens arbetsliv. Humankapital innebär de kunskaper och skickligheter en 

individ utvecklar genom teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, något som enligt Petersson 

allt fler företag inser vikten av. Att arbeta med tillväxt och utveckling, samt att utbilda sin 

personal, kan vara det som säkerställer att företag överlever tunga ekonomiska perioder och 

konkurrensutsatthet. Att erbjuda kompetensutveckling kan även enligt Drejer (2000) användas 

för att attrahera nya medarbetare men också för att behålla redan anställd personal. 

Formellt och informellt lärande  

För att öka medarbetares möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap menar Choi och Jacobs (2011) 

att det informella och formella lärandet bör ske i samverkan med varandra. Den formella 

kunskapen från utbildningar implementeras bäst i organisationer om ett kontinuerligt informellt 

lärande tillåts och förespråkas. Det finns studier som påvisar det väsentliga i att medarbetare delar 

med sig av kunskap genom kommunikation och samarbete med varandra. Cseh och Manikoth 

(2011) lyfter precis som Choi och Jacobs fram vikten av att det formella lärandet integreras med 

det informella, men hävdar också att det inte har uförts tillräcklig forskning inom området för att 

generalisering ska kunna göras.  

Företag som väljer att endast skicka sin personal på formella utbildningar och inte följer upp 

huruvida den nya kunskapen implementeras i det dagliga arbetet, hamnar i en situation där 

kunskap stannar hos enskilda individer. Detta kan resultera i att viss kompetens blir bunden till 

specifika medarbetare och de negativa effekterna av detta kommer visas sig först den dagen när 

personerna i fråga lämnar företaget och kompetensen går förlorad (Choi & Jacobs, 2011; Cseh & 

Manikoth, 2011). För att undvika denna fälla är det viktigt att använda sig av det informella 

lärandet för att sprida kunskap från en medarbetare vidare ut i arbetsgruppen. På så sätt 

säkerställer man att kompetensen stannar i organisationen. En organisation som arbetar med 

kunskapsspridning kallas ofta för  ”lärande organisation”. Drejer (2000) menar att en lärande 

organisation är en organisation som genomsyras av ständiga förbättringar, har en kultur och 

vision som präglas av utveckling och har en ledning som uppmuntrar sina anställda till att 

ständigt använda sina kreativa sidor och lära av varandra 

 

Strategier för kompetensutveckling 
Ellström och Kock (2008) har identifierat två bakomliggande faktorer hos företag och organisat-

ioner som har lyckats implementera ny kunskap. De menar att inflytelserika nyckelpersoner bör 

förstå och förespråka de positiva effekter som utbildning kan föra med sig samt förutspå hur och 

i vilka situationer företaget kan använda sig av den nya kunskapen. För att utbildningstillfällen ska 
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bli av är det viktigt att tid avsätts. Genom att integrera utbildningsinsatser tillsammans med andra 

händelser och aktiviteter i organisationen får deltagarna möjlighet att sätta in kunskapen i ett 

större perspektiv.   

Utformning av kompetensutvecklingsprogram 
Väl utarbetade ramar som kan användas och anpassas utifrån flera olika situationer och tidpunk-

ter är till fördel kompetensutvecklingsprogram (Doreo, Zarraonandia, Fernández, & Díez, 2007; 

Hjort, 2008; Istenic Starcic, 2012). Alla som tar del av utbildningen medverkar då under liknande 

förutsättningar. Vid utvecklandet av dessa program är det ibland dock nödvändigt att ta hänsyn 

till den specifika organisationen, företagskulturen och syftet med utbildningen (Cseh & Manikoth, 

2011). Vid val av utbildningsinsats bör organisationer förutom att ta hänsyn till den redan existe-

rande kompetensen, se till hur mycket resurser företaget har planerat att lägga på utbildning samt 

hur lärmiljön ser ut (Cseh & Manikoth, 2011; Doreo et al., 2007; Istenic Starcic, 2012). Dexter 

och Princes (2007) menar att om en utbildning har hög relevans gentemot en specifik bransch 

eller företag, och samtidigt kommer underlätta för medarbetare i det dagliga arbetet, påverkas 

organisationen positivt. Lärandet bör alltid ske i syfte att utveckla. 

Framgångsfaktorer 
Vissa företag inom samma bransch och med liknande marknadsstrategier uppnår bättre resultat 

än andra. En anledning till detta kan vara på vilket sätt de etablerar och utformar långsiktiga 

visioner samt hur väl de lyckas implementera en gemensam färdriktning för hela företaget 

(Drejer, 2000).  Istenic Stacic (2012) lyfter fram väsentligheten i att företag utvecklar en strategisk 

och långsiktig plan för hur kompetensutvecklingsarbetet ska gå till. Hon hävdar också att detta 

kan innebära en kostnadseffektiv lösning för många företag. Hammarström (2005) menar att 

företag alltid bör ge individer förutsättningar till en god inlärningsmiljö där medarbetare har 

möjlighet att lära av varandra. Detta innefattar bland annat att medarbetare ges möjlighet till 

arbetsrotation, nya arbetsuppgifter och breddade ansvarområden. Om en individ väljer att ta till 

sig av den kunkap som erbjuds och sedan sprida den vidare till sina kollegor beror på om 

personen i fråga har ett intresse och motivation för det område kompetensutvecklingen berör. 

Studier visar att intresse och motivation är en av grunderna för att ta till sig kunskap och sprida 

den vidare till kollegor på arbetsplatsen (Cseh & Manikoth, 2011; Doreo et al., 2007; Istenic 

Starcic, 2012). Trots att motivation har en avgörande roll i kompetensutvecklingsfrågan menar 

Ellström och Kock (2008) att det är först när en individ förstår syftet med utbildningen som 

denne kan börja utveckla sitt kunnande och anpassa det till sitt vardagsmönster. En individ som 

saknar både förståelse för utbildningens syfte och motivation till att utvecklas, kommer troligtvis 

inte lyckas implementera den nya kunskapen i det dagliga arbetet (Hammarström, 2005). 
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Den mest effektiva implementeringsstrategin grundas enligt Ellström och Kock (2011) i att 

lärmiljö och lärandestrategi har lika stor betydelse för att kompetensen ska kunna expandera och 

utvecklas. Det finns ett starkt samband mellan inlärningsmiljö och lärandestrategier. Forskning 

visar att det är det informella lärandet i en lärandefrämjande miljö som är det mest effektiva sättet 

att utveckla individers kompetens på. Vidare menar Ellström och Kock att en lärofrämjande 

miljö utgör grunden i framgångsrik kompensutveckling och att de organisationer som har denna 

miljö har större chans att implementera det formella lärandet på ett lyckats sätt. Det resulterar i 

ett långsiktigt utvecklande för lärandefrämjande organisationer. I miljöer där utveckling av 

kompetens prioriteras lägre ger formella utbildningar inte lika goda resultat. 

Effekter av kompetensutveckling  

Det finns olika definitioner av effekter av kompetensutvecklingsinsatser. Ellström och Kock 

(2008) definierar effekter av kompetensutveckling som den mätbara statistik som uppkommer vid 

utvecklingen, Drejer (2000) menar att effekter visas i hur en individ, en grupp eller en 

organisation förändras på grund av utvecklingen. En positiv effekt av kompetensutveckling är att 

den genererar i innovation och framgångsrik utveckling på såväl individ- som organisationsnivå 

(Ellström & Kock, 2008). Drejer (2000), Mitchell och Boak (2009) samt Westbrook (2012) menar 

att intern kompetensutveckling bidrar till innovativt tänkande och att en höjd nivå av kompetens 

resulterar i ökad trygghet bland individer. I många fall blir det genom trygghet lättare att hantera 

organisationsförändringar och de krav och förväntningar som följer.  

Mitchell och Boak (2009) utförde en studie inom hälsovården som visar att företag genom att 

erbjuda kompetensutveckling kan ge sina anställda möjlighet att känna trygghet under 

organisatoriska förändringar. Resultatet av studien visar att kompetens spelar en avgörande roll i 

förändringprocesser och avspeglas i de anställdas agerande och mående. De medarbetare som har 

med sig en bred och utvecklad kompetens in i förändringen kan lättare hantera de förändringar 

som sker, de med låg kompetens och låg möjlighet till att utvecklas har svårt att hantera de 

processer som medföljer en förändring. Mitchell och Boak tydliggör även betydelsen i att  

nyfunnen kunskap stannar inom företaget för att kunna tas fram och användas vid nya och 

komplexa situationer. Belet (2007) hävdar att detta är den enda lyckade vägen till framgång inom 

kompetensutvecklingsområdet. Verksamheter inom vitt skilda branscher är idag mer 

resultatinriktade än förr, vilket bidrar till att ledare i större utsträckning förväntas leverera resultat 

och mätbara mål. Belet menar att ledarens roll behöver decentraliseras och fokus bör ligga på att 

främja medarbetares förmågor att utvecklas för att den fördjupade kunskapen framgångsrikt ska 

kunna implementeras i organisationer. Medarbetares motivation till att lära och förändras har 
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tillsammans med ledares resultatinriktade mål ett starkt samband med välmående och 

framgångsrika företag.   

Tidigare forskning 

Bennich (2012) utförde en studie om synen på kompetensutveckling kopplat till lärande i en or-

ganisation inom omsorg. I studien framkom att kompetensbegreppets innebörd ofta uppfattas 

som hur väl de anställda lyckas skapa en relation till vårdtagare. Resultatet visar att den sociala 

kompetensen är viktig inom vård- och omsorgsarbetet men att den inte alltid blir prioriterad på 

organisatorisk nivå. Vidare belyser Bennich vikten av att sträva efter ett nära samband mellan ar-

betsplatslärande och kompetensutveckling. Hon menar att strategier för lärande spelar en central 

roll vid beslut om när, var och hur kompetensutvecklingsarbete ska drivas. Finns en balans mel-

lan individers intressen och förståelse för utbildningens syfte, ökar chansen till att kunskap kom-

mer spridas i organisationen. Resultatet visar att medarbetarna inte alltid förstår varför organisat-

ionen väljer en viss utbildningsinsats och vad syftet med den är. Detta resulterar i att lärandet blir 

begränsat då den nya kunskapen inte sprids inom organisationen. Att en individ förstår syftet 

med en utbildning, känner sig trygg på sin arbetsplats och ser sin roll i organisationen, spelar en 

avgörande roll i hur väl denne hanterar förändringar och ökade kompetenskrav. En oförstående 

och otrygg individ har inte samma förutsättningar. Att arbeta fram en positiv lärandemiljö är av 

betydelse för huruvida den nya kunskap som en utbildningsinsats kan generera, integreras på ar-

betsplatsen. Bennich studieresultat visar att det är först när en lärandefrämjande miljö har upp-

nåtts som formellt lärande kan spridas mellan individer (Bennich, 2012).  

Choi och Jacobs (2011) utförde en kvalitativ studie bland mellanchefer inom koreanska banker. 

Cheferna fick svara på ett antal frågor om en specifik utbildning som de alla genomgått och ge-

nom detta kunde relationen mellan informellt, formellt samt personligt lärande undersökas. Re-

sultatet visade att formellt och informellt lärande bör komplettera varandra för att optimal kom-

petensutveckling bland medarbetare ska kunna uppnås. Vidare kunde även relationen mellan 

formella utbildningar och lärmiljö fastställas. Hur väl kunskap från formella utbildningar imple-

menteras i det dagliga arbetet i många fall avgörs av hur lärmiljön på arbetsplatsen ser ut. Choi 

och Jacobs påpekade dock att studien var svår att applicera på företag inom andra branscher och 

att mer forskning inom området behövs för att uppnå generaliserbarhet av resultatet.  

Samtidigt som företagsutbildning idag har allt större betydelse för arbetsplatser, ifrågasätts dess 

relevans gentemot samhällets behov. Dexter och Prince (2007) utförde därför en studie i en 

kommunal verksamhet, där syftet var att utvärdera effekterna av ett ledarutvecklingsprogram för 

mellanchefer. Genom att intervjua ett antal linjechefer om kunskap och färdighet, önskade de få 
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fram huruvida cheferna ansåg att utbildningen varit gynnsam för deras egen del, avdelningen eller 

organisationen. Resultatet visade att utbildningsinsatsen positivt påverkade såväl deltagande che-

fer som organisationen som helhet. Resultatet visar att utbildning vars syfte är att ge praktiskt 

stöd i det dagliga arbetet, och som har direkt relevans för en specifik bransch, påverkar organisat-

ioner positivt. Studiens resultat ger stöd för utbildning och utvecklings positiva värde för såväl 

individuella som organisatoriska förbättringar (Dexter och Prince, 2007).  
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Metod 
I Följande avsnitt redogörs för val av metod och tillvägagångssätt som använts vid insamlandet 

av data. Vidare beskrivs urval, genomförande och analysarbete. Metodavsnittet avslutas med att 

behandla trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska aspekter relaterade till studien.  

Kvalitativ metod 

Forskningsprocessen har varit induktiv, vilket betyder att syftet inte har varit att härleda en hypo-

tes utifrån en teori. Uppsatsen ska istället skapa förståelse och förklaring utifrån data som samlats 

in. I kvalitativa studier måste forskaren vara medveten om att sanningen och verkligenheten inte 

alltid är densamma för alla människor. Ett kvalitativt resultat återspeglar inte en objektiv eller fak-

tisk sanning, utgångspunkten är istället att beskriva fenomen och aspekter (Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder, 2011). Vi önskade beskriva upplevda effekter av en specialistut-

bildning och då var valet av en kvalitativ metod självklar. 

För att hitta och förstå människors handlingsmönster menar Trost (2010) att en kvalitativ så väl 

som en kvantitativ studie kan användas. Trost poängterar dock att det är lättare att förstå hur 

människor reagerar och resonerar vid användandet av intervjuer, vilket är det vanligaste tillväga-

gångssättet i en kvalitativ metod. Eftersom det är just upplevda effekter vi önskar undersöka pas-

sar en kvalitativ metod med intervjuer bäst för vår studie. En kvalitativ studie är svår att genom-

föra med hjälp av kvantitativa redskap, så som enkäter. Enkäter ger enklare svar som passar för 

statistisk analys, men detta är inte syftet med vår studie. Enkäter kan utformas så att det går att 

dra vissa kvalitativa slutsatser men skulle inte i vår studie till fullo främja syftet eller inriktningen. 

Genom en kvalitativ metod kan vi gå djupare in i forskningsfrågorna och nyansera de olika nivå-

erna 

Forskningsdesign 

Studien som uppsatsen bygger på är utformad som en fallstudie. Fallstudier används för att stu-

dera objekt och forskningsfrågor av mer komplex natur, där olika nivåer i objektet behöver lyftas 

fram för att bringa klarhet i syfte och resultat (Thomas, 2011). Vår undersökning utfördes på en 

specifik avdelning i en större organisation, vilket innebär att avdelningen utgjorde objektet. För 

att se specialistutbildningens effekter på grupp- och organisationsnivå behövde vi undersöka 

medarbetarnas upplevelser. Fördelen med fallstudie som forskningsförfarande är att en process 

eller delar av en organisation, kan studeras och resultera i ett förståeligt resultat utan att man som 

forskare eller läsare behöver sätta sig in i organisationen som helhet (Thomas, 2011). Vår process 

liknades vid en upp- och nedvänd kon där delarna organisation- grupp- och individnivå återfanns. 

Organisationen befinner sig högst upp för att sedan finna grupp- och individnivåerna i de av-
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smalnande områdena. Genom att utläsa processen på detta sätt kan delarna förstås var för sig 

samtidigt som de tillsammans bildar en helhet.  

Figur 1. Forskningsprocess. 

 

Urval 

Vi samtalade med en chef och en PA-konsult kring vilka medarbetare som kunde vara lämpliga 

att genomföra intervjuer med. Vi hade som krav att respondenterna skulle genomgå alternativt ha 

genomgått den specifika specialistutbildningen under de senaste två åren. Vi önskade inte inter-

vjua de medarbetare som avslutat utbildningen för mer än två år sedan då vi ansåg att upplevda 

effekter av utbildningen skulle bli svåra för dem att utskilja. Vi angav ett minimum på totalt sex 

intervjuer, fem med medarbetare och en med chef. Färre respondenter hade troligtvis inneburit 

ett för tunt underlag för att fenomen och aspekter skulle kunna styrkas. Chefen gjorde utifrån 

våra krav ett urval och tog kontakt med de medarbetare som uppfyllde kraven. Att delegera urva-

let av respondenter som görs i detta fall, kan enligt Bryman (2011) klassas som ett bekvämlig-

hetsurval. Vi valde denna metod dels på grund av bristande insikt i och tillgång till organisationen 

och dess medarbetare, dels av hänsyn till arbetsgruppens medarbetare. Vi hoppas att de tillfrå-

gade skulle uppleva större säkerhet genom att först bli tillfrågade av chefen innan vi tog kontakt.  

Sex medarbetare tillfrågades om de ville delta i studien.  

Efter att kandidaterna blivit tillfrågade tackade fyra personer inom en kort period ja. Vi tog först 

kontakt genom att skicka ett informationsmail där vi berättade om syftet med vår studie samt re-

dogjorde för de etiska förhållningssätten (se bilaga 1). Vi informerade om att det inte krävdes 

några förberedelser från deltagarnas sida samt praktiska detaljer så som tid och plats för intervjun. 

Efter ytterligare kontakt med chefen undersöktes intresset för deltagande hos de två personer 

som ännu inte återkommit med svar. Ytterligare en person tackade då ja till att delta. Den sista 

kandidaten återkom aldrig till oss eller chefen och när vi inte hade fått svar efter cirka två veckor 

valde vi att tolka detta som ett nej. 

Organisation 

Grupp 

Medarbetare 
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Genomförande av intervjuer 

Som redan tidigare nämnt utfördes datainsamlingen genom intervjuer. Eftersom vårt syfte krävde 

att vi gick in på djupet i våra frågeställningar och att vi skulle få ta del av medarbetarnas egna 

åsikter och upplevelser, valde vi intervjuer. Fem medarbetare och en chef intervjuades och för att 

få bakgrundsinformation om organisationen och kompetensutvecklingsarbetet på avdelningen 

har även ett möte med en PA-konsult ägt rum. Genom samtal blir vi medvetna om människors 

känslor, attityder och erfarenheter kring det undersökta ämnet och därför är kvalitativa intervjuer 

det enda funktionella sättet att få reda människors åsikter (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer där forskaren utgår från specifika teman 

(Bryman, 2011). Frågorna är utformade på så sätt att intervjuerna kan komma att se olika ut 

beroende på hur respondenten tolkar frågan utifrån sin egen bakgrund och tidigare upplevelser. 

Respondenten får möjlighet att själv tolka frågorna och fokusera på vad hen anser är av 

betydelse. Semi-strukturerade intervjuer används med fördel när studiens syfte är klarlagt innan 

datainsamlingen sker och när studien innefattar ett flertal olika respondenter (Bryman, 2011). Vi 

skapade vår intervjuguide utifrån studiens syfte och för att skapa struktur under intervjuerna och 

samtidigt upprätthålla en röd tråd, kategoriserade vi våra intervjufrågor i teman; synen på den 

generella kompetensutvecklingen och specialistutbildningen. Vi formulerade öppna och 

tolkningsbara intervjufrågor för att ge respondenterna möjlighet till att utforma svaren utefter 

egna uppfattningar. Utifrån svaren ställde vi sedan följdfrågor för att försöka få respondenterna 

att tänka ett steg längre. För slutligt resultat av intervjuguider, se bilaga 2 och 3.  

Då vi ville skapa en trygg miljö för respondenterna hölls intervjuerna i avskilda rum på deras ar-

betsplats. Eftersom de arbetar på en avdelning där det är svårt att gå ifrån utan att det påverkar 

verksamheten anpassade vi oss efter deras schema, önskemål och tillgänglighet. Genom att an-

passa oss tror vi att vi nådde ut till fler personer och hade på så sätt möjlighet att utföra de antal 

intervjuer vi önskade.  

Intervjuerna med medarbetarna varade mellan 20-30 minuter och med chefen cirka 50 minuter. 

Eftersom vi ville skapa oss individuella uppfattningar som vi senare kunde diskutera och kom-

plettera varandra i, deltog vi båda i samtliga intervjuer. Innan vi startade inspelningen påminde vi 

respondenterna om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avstå att svara på en fråga. 

Vi påpekade också att vi var intresserade av deras egna upplevelser vilket betydde att det inte 

fanns några rätta eller felaktiga svar på de frågor vi ställde. Efter intervjuerna samtalade vi en kort 

stund om vad som hade gått bra och om något borde ändras till nästa gång. Transkribering av 

data skedde tätt efter intervjuerna då vi ville ha intervjutillfället färskt i minnet. 
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Analys av intervjuer 

Utgångspunkterna för analys av data influerades av temaanalys och hermeneutisk ansats. Grun-

den för den hermeneutiska tolkningen är att det försiggår ett växelspel mellan helhetsbilden och 

delarna i en kontext (Bryman, 2011). Genom att bryta ner studieobjektet i mindre delar, under-

söka och tolka dessa, skapas en helhetsbild och förståelse för kontexten i sammanhanget. Analys 

av delar och helhetsbilden görs parallellt under hela analysprocessen. Tolkning av resultat liknas 

vid en spiral där nya tolkningar, uppkomster och förståelser är utgångspunkten för nästa steg i 

tolkningsprocessen, även kallad hermeneutikens cirkel. Helheten kan aldrig förstås utan att först 

ha sett uppkomsten och vägen dit. Temaanalysen har sin grund i att hitta teman i insamlat materi-

al. Fokus ska läggas på vad som sägs istället för hur det sägs. Först när teman är identifierade kan 

samband och skillnader mellan respondenternas svar kategoriseras (Bryman, 2011). Vi valde den 

hermeneutiska ansatsen då den bidrog till att förstå resultatet och på så sätt ge möjlighet till gene-

ralisering.  Ansatsen tillsammans med en temaanalys bidrog till att skapa struktur och en djupare 

förståelse för resultatet utifrån syfte och frågeställningar. 

För att skapa oss en första helhetsbild av materialet läste vi efter transkriberingen igenom det 

flera gånger. Vi strök under sådant vi ansåg vara av betydelse och diskuterade sedan igenom det 

tillsammans. Trots att vi hade läst samma material kunde vi se att individuella tolkningar var av-

görande för hur vi hade uppmärksammat respondenternas svar under intervjuerna. I materialet 

kunde vi utläsa teman som var återkommande. Väsentliga citat klipptes ut och delades in i teman: 

1) Generell kompetensutveckling, 2) Specialistutbildningen och 3) lärmiljö.  

Vi utvärderade sedan innehållet i de olika temarubrikerna för att tydligare kunna skapa en förstå-

else för vad som framkommit under intervjuerna. För att minimera risken för att förutfattade 

meningar och subjektiva tolkningar påverkar resultatet, bör flera personer se över det insamlade 

materialet (Thomas, 2011). På så sätt kan antalet tolkningar reduceras och en högre grad av ob-

jektivitet uppnås. Efter att citaten delats in i teman kategoriserade vi materialet var och en för sig. 

Vi diskuterade sedan tillsammans igenom de individuellt funna kategorierna och kunde då utläsa 

följande kategorier i vår analys: a) Generell kompetensutveckling på avdelningen, b) Chefens för-

väntningar på medarbetarna gällande generell kompetensutveckling, c) Chefens upplevda effekter 

av specialistutbildningen, d) upplevda kunskapseffekter, e) upplevda personliga effekter, f) läran-

dekultur utifrån ett chefsperspektiv, g) lärandekultur utifrån ett chefsperspektiv, h) lärandekul-

turen i arbetsgruppen och i) grupplärande utifrån ett medarbetarperspektiv.  
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Figur 2. Översikt över teman och kategorisering av datamaterialet 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) poängterar liksom Thomas (2011) att det inom kvalitativ forskning finns en van-

ligt förekommande risk att resultaten i för stor utsträckning bygger på forskarens egna uppfatt-

ningar, att de blir för subjektiva. Denscombe (2009) nämner att den miljö undersökningen sker i 

också kan ha negativ påverkan på objektivitet och tillförlitlighet. Att en studie är tillförlitlig bety-

der enligt Bryman (2011) att forskningsprocessen mäter det den är avsedd att mäta. Vi arbetade 

aktivt med att inte låta våra uppfattningar dominera och övervägde noggrant våra beslut under 

hela studieprocessen. Vi har på så sätt försökt undvika att bli för subjektiva. Under genomföran-

det av datainsamlingen var vi noggranna med att bibehålla ett så objektivt och neutralt synsätt 

samt säkerställa att vi fått svar på de frågor vi ämnade undersöka och på så sätt skapades en hög 

tillförlitlighet i studien.  

Trost (2010) hävdar att en studies trovärdighet ökar när miljön och situationen kring intervjun är 

likadan för alla deltagare. Därför utgick vi från en välarbetad intervjuguide vid samtliga intervjuer 

och alla respondenter intervjuades på samma plats. Risken för att respondenternas uppfattningar 

skiljer sig från verkligheten är enligt Denscombe (2009) överhängande. Denna aspekt har funnits 

med oss under hela processen och under vår analys av datan har information som inte haft rele-

vans i forskningsfrågorna eller syftet, har uteslutits. Under analysprocessen låg fokus på att sam-

manställa vad respondenterna sagt och inte hur dem sa det. På så sätt har vi i vår analys skapat ett 

resultat som är trovärdigt och som bygger på respondenternas svar och inte våra tolkningar av 

intervjuerna. 
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Etiska aspekter 

Att människor är sårbara varelser kan bland annat synas vid genomförandet av en forskningsstu-

die då både etiska och moraliska frågor aktualiseras. Därmed är det högst väsentligt att ha mora-

liska och etiska frågor i åtanke före, under och efter intervjutillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra forskningsetiska principer som vi har försökt upprätthålla 

genom hela forskningsprocessen. De fyra principerna är samtyckes-, informations-, nyttjande- 

och konfidentialitetskravet. För att säkerställa alla respondenternas medvetenhet om syftet och 

avsikten med vår undersökning, har vi informerat dem om detta via mail innan intervjun och per-

sonligen vid intervjutillfällena. Vi har också varit tydliga med att deltagandet är frivilligt och att 

möjligheten att hoppa av studien alltid finns. Deltagarna har haft rätt att bestämma omfattningen 

på deras medverkan. På så sätt säkerställde vi att samtyckeskravet upprätthölls.  

Konfidentialitetskravet går ut på att personer som deltar i en studie har rätt att bli avidentifierade 

och att forskaren förvarar deras personuppgifter på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

har vi försökt upprätthålla genom att inte avslöja avdelningens eller organisationens namn samt 

att vi gett alla respondenter alias. Medarbetarna tilldelades alla kvinnonamn, dels då majoriteten 

av medarbetarna på arbetsplatsen är kvinnor, dels för att underlätta läsningen av resultatet. Vi 

ansåg att förståelsen för resultatet blev enklare när endast benämningen ”hon” användes för att 

beskriva medarbetarna istället för att blanda in ”han”, ”hon” och ”hen”. Chefen för avdelningen 

benämns som Chef(en) i resultatet för att enkelt kunna följa hens uttalanden samt för att könsne-

utralisera personen i fråga. Det innebär att chefen återfinns som ”hen” i resultatet. Det ska påpe-

kas att chef och PA-konsult har kännedom om vilka personer som har deltagit i studien samt att 

möjlighet finns att personer med insikt och förkunskap om Region Jönköpings Län skulle kunna 

spåra studieobjektet. Den insamlade datan har endast använts till att söka svar på vårt syfte och 

våra frågeställningar och vi var under processens gång noga med att inte sprida informationen 

vidare till utomstående samt förvarade rådatan på ett säkert sätt.  
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Resultat 
Nedan redovisas analyserad data från intervjuer med en chef samt fem medarbetare inom arbets-

gruppen som just nu läser eller har läst den specifika specialistutbildningen. Rubrikerna i detta 

kapitel är de teman och kategorier vi fann i analysen av intervjuerna. 

Generell kompetensutveckling 

Chefen är positivt inställd till de kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds medarbetarna på av-

delningen. Hen ser betydelsen i att utveckla medarbetares kompetens och anser att mer resurser 

borde finnas till detta ändamål. 

Generell kompetensutveckling på avdelningen  

Chefen berättar att kompetensutvecklingen på avdelningen sker genom både interna och externa 

utbildningsinsatser. Under de interna utbildningsdagarna, som erbjuds till samtliga medarbetare 

på kliniken, informerar olika professioner inom vård och omsorg varandra i nya rutiner och upp-

täckter inom olika medicinska områden. Den interna utbildningen innebär enligt Chefen oftast 

generell information kring sjukvårdsarbete och den externa utbildningen innefattar mer specifik 

information inom ett visst medicinskt område. De medarbetare som är ansvariga för en viss pro-

cess på avdelningen blir inbjudna att delta i team-träffar utanför arbetsplatsen. Team-träffarna är 

belägna runt om i Norden och här får professioner med specialistkompetens från olika länder 

möjlighet att utbyta erfarenheter och information med varandra. Chefen menar att tanken med 

dessa träffar är att ny kunskap ska tas med tillbaka till övriga medarbetare på avdelningen. Vidare 

berättar Chefen att målen för utbildningsinsatserna kan beröra alltifrån en enskild medarbetare till 

hela personalgruppen, beroende på hur många personer informationen är väsentlig för. Målen för 

den individuella kompetensutvecklingen är utvecklade utifrån verksamhetens kompetensbehov 

och influeras till viss del av personliga intressen. De individuella kompetensutvecklingsplanerna 

kan vara både kort – och långsiktiga.  

Chefen menar att val av utbildning påverkas såväl av klinikens interna kompetenskrav såväl som 

av yttre påverkansfaktorer. Det sistnämnda innebär bland annat att den senaste forskningen och 

framtagandet av nya rutiner och tillvägagångssätt inom olika diagnostiska områden för med sig 

högre krav på kompetens. Vid frågan om det finns möjlighet att ta medarbetarnas personliga in-

tressen i beaktning svarar Chefen att viss hänsyn tas vid val av utbildningsinsats. Hen samlar med 

jämna mellanrum in synpunkter och önskemål från medarbetare och ofta stämmer de överens 

med verksamhetens kompetensbehov, vilket styr det slutgiltiga beslutet om utbildningsinsats. Det 

betyder att kompetensutveckling i första hand sker inom de områden där kompetensbrist råder. 
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Det är först och främst behovet: ”behöver vi fler?” Och sedan tar jag 

inte det beslutet själv, utan det gör jag tillsammans med gruppen. (Chef) 

Genom utbildningsdagar erbjuds avdelningen medarbetarna intern kompetensutveckling ett par 

gånger om året. Chefen upplever att medarbetarna tycker det är intressant att medverka på de 

utbildningsdagar som erbjuds och att de finner informationen som delges relevant för deras yr-

kesroll och arbetsuppgifter.   

De tycker väldigt mycket om att gå och tycker det är bra med utbildning 

och lära. Sedan så skulle man väl ha ändå mer att man ska sitta och lära 

av varandra. Det skulle vi behöva jobba mycket mer på. (Chef) 

Chefens förväntningar på medarbetarna gällande generell kompetensutveckling 

Jag tror att medarbetarna tycker att de har alldeles för lite utbildning. 

(Chef) 

För att kunna möta de krav som uppkommer genom den ständiga utveckling som pågår inom det 

medicinska området, menar Chefen att det är viktigt att medarbetarna håller sig uppdaterade 

kring aktuell forskning. Att hålla sig uppdaterad kring nya upptäckter och rutiner har enligt Che-

fen stor betydelse för en god och säker sjukvård. Hen anser att merparten av medarbetarna är 

medvetna om detta och upplever dem överlag vara mycket positivt inställda till möjligheten att 

lära sig nytt. Chefen tror att personer inom yrkesprofessionen överlag alltid känner att de skulle 

behöva mer utbildning inom något område. Hen ser fördelar i att utveckla medarbetares kompe-

tens men nämner samtidigt att resurser för ett optimalt kompetensutvecklingsarbete inte existe-

rar. Hen menar att eftersom verksamheten bedrivs på ett sätt som ska passa behoven från sam-

hällets medborgare krävs tillgänglighet från personal dygnet runt, alla dagar om året. Utbildnings-

tillfällen infaller därför alltid under någon medarbetares arbetspass och oplanerade händelser kan 

leda till att alla inte alltid hinner gå undan som planerat. Chefen lyfter fram att det skulle vara 

önskvärt att kunna anställa mer personal som skulle kunna täcka upp för de medarbetare som 

genomgår någon form av utbildningsaktivitet. Vidare nämner Chefen att verksamhetens resurser 

inte alltid stämmer överens med behov och önskningar. 

Hade vi haft fler personer så hade vi kunnat ha fler kompetensutveckl-

ingsdagar [...] men det är helt och hållet en resursfråga. (Chef) 
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Specialistutbildningen 

Chefen berättar att specialistutbildningen är högskolebaserad och det då är upp till varje individ 

att självmant söka, kan inte organisationen begära att medarbetarna ska genomgå den. Däremot 

förespråkar verksamheten att man bör läsa specialistutbildningen om man har ett intresse av ett 

långsiktigt arbete inom detta medicinska område. Chefen menar att hen själv är mycket positivt 

inställd till önskan att vidareutbilda sig och att hen uppmuntrar medarbetare som ännu inte har 

läst till att läsa. Hen upplever intresset för utbildningen som stort. 

Chefens upplevda effekter av specialistutbildningen 

Chefen upplever att specialistutbildningen genererar positiva effekter bland medarbetarna. Ge-

nom den formella utbildningen erhåller medarbetarna djupare medicinska kunskaper som bidrar 

till en ökad och mer övergripande förståelse för sjukvårdsarbetet. Genom att ifrågasätta varför 

man gör som man gör, menar Chefen att en bredare kunskap utvecklas. Vidare anser hen att man 

genom en mer omfattande kunskapsbank lättare kan se helheten vid en specifik diagnos och 

snabbare komma fram till rätt tillvägagångssätt. Hen tror också att kunskapen resulterar i ökad 

trygghet bland medarbetarna, något som kan bidra till att de blir stabilare i sin yrkesutövning samt 

hanterar stress bättre.  

[...] ju mer kunskap du har, ju mer kan du luta dig tillbaka på. (Chef) 

De som har genomgått specialistutbildningen spelar en viktig roll i det ständiga lärandet. Chefen 

upplever att hens förväntningar om att specialistutbildningen ska generera i fördjupat kunskap 

överensstämmer med den generella inställning och de förväntningar medarbetarna har innan de 

påbörjar utbildningen. 

Jag tror att det är den kunskapen man vill ha och förväntar sig att få. Att 

man erhåller en djupare kunskap. Inte bara vet vad man ska göra, utan 

varför och på vilket sätt. (Chef) 

Specialistutbildningen tillsammans med arbetserfarenhet är enligt Chefen en bra kombination för 

ökat lärande. Hen ser därför enbart positivt på att medarbetare läser parallellt med deltidsarbete 

på avdelningen. Vidare lyfter hen fram att tryggheten som en fördjupad kunskap kan bidra till, 

även kan resultera i att en individ blir mer förtroendeingivande gentemot patienter, anhöriga och 

medarbetare. Chefen menar att en person som utstrålar förtroende och trygghet ofta är den man 

vänder sig till med frågor och funderingar. Hen upplever det vara relativt enkelt att utläsa om en 

person känner sig säker i sin yrkesroll och tror att så väl patienter som anhöriga och kollegor kan 

känna av detta.  
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Upplevda kunskapseffekter bland medarbetarna 

Merparten av respondenterna upplever att specialistutbildningen är av relevans för det arbete de 

utför på avdelningen. Förutom HLR-utbildningen tycker Sara och Nina att de har mest nytta av 

den medicinska teorin. Emma lyfter fram betydelsen av ökad medicinsk kunskap och berättar att 

hon genom specialistutbildningen upplever sig ha fått en djupare förståelse för sjukvårdsarbetet i 

stort. Hon ger ett exempel på hur hennes kunskap har fördjupats kring läkemedelshantering och 

hur olika doser kan påverka patienter. Hon berättar att medicinutdelning kan ske både intrave-

nöst och i tablettform och att tablettform är det vanligast sättet. Hon upplever att det här är lät-

tare att skapa sig en uppfattning om vad som är en rimlig dos, till skillnad från när medicinen ges 

direkt in i blodet och då i flytande form. Hon menar att doserna i flytande form är doserna mer 

koncentrerade och att hon tidigare tyckte att det var svårt att förstå att en mindre dos kunde ge 

större effekt än en stor, beroende på i vilken form medicinen gavs. Emma upplever att hon nu är 

mer vaksam och utför sitt arbete på ett säkrare sätt.   

Man blir mer medveten. [...] och då vet jag kanske sedan innan att då ska 

man göra det här och det här. De här testerna och så. Men i och med ut-

bildningen så har man fått reda på varför [...]. (Stina) 

Ett par av respondenterna påpekar dock att specialistutbildningen ensam inte ger all den kunskap 

som krävs för att klara av det dagliga arbetet. De menar att det bästa sättet att erhålla kunskap är 

att arbeta under en period och lära utav utmaningar. Lärdomar från dagliga arbetet är enligt dem 

det effektivaste sättet att tillhandahålla ny kunskap. Specialistutbildningen kan ge delar av fördju-

pad kunskap men upplevs också, av ett par respondenter, som en transportsträcka för att erhålla 

ett examensbevis.  

Stina upplever att utbildningen har resulterat i en djupare teoretisk kunskap som gör att hon nu 

lättare kan se samband i vårdsituationer, något hon tror är till fördel vid interaktioner med patien-

ter och anhöriga. Stina hävdar liksom Sara att hon genom den fördjupade kunskapen tycker sig 

kunna förklara och besvara frågor på ett bättre och mer begripligt sätt. Även Klara lyfter fram att 

fördjupad medicinsk kunskap bidrar till större förståelse för hur en sjukdom kan påverka kroppen 

och hur allting hänger ihop.  

Jag känner att man verkligen har övat på sättet att tänka, sättet att tänka 

snabbt. [...] Att när man får en fråga så fattar man sig lite bättre och kan 

svara. Och sen också att man har mer på fötterna, att det man har att 

säga är värt att säga. [...] Så det tycker jag absolut att utbildningen har 

stärkt mig i. (Klara)  
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Upplevda personliga effekter av specialistutbildningen 
 

 [...] jag tror att man i grunden blir tryggare när man har mer kunskap. 

(Nina) 

Det framkommer under intervjuerna att trygghet i sig själv och i sin yrkesroll är en viktig faktor 

som ofta är ett resultat av ökad kunskap. Detta är något som samtliga respondenter säger sig upp-

leva när vi ställer frågan om vad de anser att den ökade kunskapen har resulterat i. För Stina in-

nebär att känna sig trygg i sin yrkesroll det samma som att veta vad man ska göra i olika situation-

er. Sara följer samma spår och menar att känslan av trygghet är extra behjälplig i akuta situationer 

där det inte alltid är självklart vad som ska göras och vilka beslut som ska tas.  

[...] jag tror att man kan hålla ett lugn på ett annat sätt. Även när det blir 

lite kniviga och jobbiga situationer så kanske man har mer verktyg för att 

hantera det. (Nina) 

Nina anser sig själv ha utvecklat ett större lugn efter specialistutbildningen, något hon tycker är 

behjälpligt i extra påfrestande situationer. Vidare berättar Nina att hon tycker det är svårt att ge 

exempel på ett specifikt tillfälle när förändringen i hennes yrkesroll skedde. Hon menar istället att 

tryggheten har utvecklats över tid och idag bland annat visar sig i förmågan att behålla lugnet 

även under press. Under intervjun tänker Klara tillbaka på hur det kunde vara att hamna i pres-

sade situationer som nyutexaminerad, innan specialistutbildningen:  

Det var hemskt. Man kände sig osäker på allt. Både bemötande och det 

tekniska [...] Det var ju flera situationer när jag var nyutexaminerad där 

allting bara rasade ihop och det liksom inte alls gick, som jag nu hade 

klarat mycket bättre. Och vissa tillfällen där jag tänkte att ”det där skulle 

inte jag ha gjort, [...] och där skulle jag stått på mig”, som blir så mycket 

lättare när man har mer på fötterna och mer erfarenhet och mer kun-

skap, som man får av att vidareutbilda sig. (Klara) 

Sara har liknande upplevelser som Klara och berättar att hon nu vågar stå upp för sig själv och 

ifrågasätta i större utsträckning än vad hon gjorde innan hon påbörjade specialistutbildningen. 

Emma lyfter fram att hon innan hon började läsa specialistutbildningen hade höga förväntningar 

på den, och hoppades att den fördjupade kunskapen skulle föra med sig ökad trygghet, vilket hon 

upplever har skett.   
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Jag kände mig väldigt ny och förvirrad när jag började här och man var 

hela tiden rädd för att göra fel eller missa något. [...] Man riskerar mycket 

när man tar sig det ansvaret som vi har och därför förväntade jag mig att 

faktiskt bli utrustad för att ta det ansvaret. (Emma) 

Vidare upplever Emma att hon efter specialistutbildningen bemöter anhöriga och patienter på ett 

annorlunda sätt. Hon menar att hon känner sig säkrare i informationsöverföring, något hon tror 

upplevs mer förtroendeingivande. Även Stina berättar att hon efter specialistutbildningen känner 

sig tryggare i sin yrkesroll, och även hon upplever att så väl patienter som anhöriga lägger märke 

till det. Hon poängterar vikten av att vara påläst när man går in i ett vårdrum och anser att det 

underlättar arbetet då man som personal inom sjukvårdsområdet dagligen möts av både frågor 

och funderingar från olika håll. Även Emma har uppmärksammat betydelsen i att anstränga sig 

för att alltid besitta tillräcklig information för att möta de frågor som ställs. Hon menar att sjuk-

vårdsarbetet till stor del går ut på att ge information. 

[...] man får förståelse för hela vårdprocessen. Och jag har tagit som 

vana, redan som ny, att försöka om tid finns, gå med in. Det är väldigt 

intressant att höra vad som sägs och hur patienten uppfattar det. [...] man 

får ofta frågor [...] ”Men vad menar han med det?” ”Han sa såhär” Och 

så kan de säga något helt annat än vad som har sagts. Så mitt jobb går 

också mycket ut på att förklara och ge information. Och det lär vi oss 

också i vidareutbildningen. (Emma) 

Under intervjuerna framkommer från ett par respondenter att de kan urskilja skillnader mellan 

medarbetare som genomgått utbildningen på olika orter. Utbildningar som hålls i olika städer, 

och då av olika utbildare, har enligt respondenterna haft skilda inriktningar. Det visar sig i kun-

skapseffekterna och i det dagliga arbetet då olika medarbetare har lärt sig olika saker. Några pro-

gram fokuserar mer på det personliga bemötandet med vårdtagare och anhöriga, medan andra 

fokuserar på kommunikationen mellan kollegor och olika professioner inom sjukvårdsområdet. 

Trots vissa olikheter emellan program, upplever respondenterna den medicinska teorin som un-

gefär densamma.  

Lärandekultur utifrån ett chefsperspektiv 

Enligt Chefen råder det över lag en positiv och öppen inställning till kontinuerligt lärande bland 

medarbetarna på avdelningen. Hen menar att man är tvungen att lära sig nytt för att kunna utföra 

ett gott arbete och att detta är en åsikt de flesta medarbetare har. Chefen berättar att hen tillsam-

mans med personalen på avdelningen följer rutiner som uppmuntrar medarbetarna att ta tillvara 
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på varandras kompetens. Här arbetar man i team med varandra och ovana medarbetare paras i 

den mån det går ihop med de som har arbetat lite längre. Vidare menar Chefen att det inte är 

ovanligt att även rutinerade medarbetare stöter på saker de inte tidigare varit med om. De blir då 

tvungna att vända sig till kollegor för hjälp och detta bidrar enligt Chefen till ökad ödmjukhet 

bland medarbetarna. 

[...] de tar tillvara på varandras kunskaper hela tiden. ”Hur gör jag med 

den här medicinen? Hur gör jag med den patienten? Vill du titta, jag är 

lite oerfaren”. (Chef) 

Att utnyttja den kompetens som finns på avdelningen handlar enligt Chefen om patientsäkerhet. 

Hen menar att medarbetarna dagligen och stundligen tar del av varandras kompetens genom att 

be varandra om hjälp. Ett öppet frågeklimat har blivit ett självklart arbetssätt som snabbt upp-

märksammas av nya medarbetare. 

Jag är väldigt stolt över någonting. Det är när vi har semestervikarier och 

studenter och de är alltid så fascinerade över att det inte finns några 

dumma frågor.[...] Alla frågar alla. (Chef) 

Att vända sig till sina kollegor vid komplexa situationer är en riktlinje som så väl chef som med-

arbetare är tydliga med vid introduktion av nya sjuksköterskor. Chefen menar att den enda gång 

de kan bli oroliga för en ny medarbetares förmåga är när denne inte frågar. När man är ny på av-

delningen finns det enligt Chefen inga förväntningar på att man ska kunna allting och där spelar 

uttrycket ”det finns inga dumma frågor” en betydande roll.  

Chefen lyfter fram behovet av att som medarbetare kunna sätta sig ner tillsammans med sina kol-

legor och utbyta kunskap och erfarenheter. Att hinna ventilera och be om råd kan vara speciellt 

nödvändigt i komplexa och mentalt påfrestande situationer där tillvägagångsätt inte är självklart. 

Hen menar att tiden för dessa samtal är begränsad och nämner att medarbetarna med största 

sannolikhet instämmer. Om en situation blir extra påfrestande för en enskild medarbetare eller 

arbetsgruppen i stort menar hen att det finns hjälp att få. 

Lärandekulturen i arbetsgruppen 

Samtliga respondenter beskriver arbetsgruppens kultur som öppen och tillmötesgående, och de är 

alla överens om att ta hjälp av varandra genom att ställa frågor är välkommet och en given del i 

det dagliga arbetet. Emma anser att detta är extra viktigt vid arbete tillsammans med nya kollegor. 

Hon menar att oerfarna medarbetare ofta behöver mer stöttning och därför låter de aldrig dem 

arbeta ensamma utan att ha en mer erfaren kollega till hands.  
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 [...] det finns inga dumma frågor. Det finns bara dumma svar egentligen. 

(Sara) 

Sara menar liksom Stina att alla medarbetare någon gång kan bli osäkra och behöva söka svar hos 

någon annan, detta gäller även de som faller under kategorin rutinerade. Medarbetare med mindre 

erfarenhet kan ha samlat på sig kunskap om någonting som de som har arbetat längre ännu inte 

har stött på. På så sätt kan alla vara behjälpliga för varandra.  

 [...] vi är väldigt duktiga på att hjälpa varandra [...] Är det någonting man 

är osäker på så hjälps vi åt [...] Den kulturen finns ändå rotad. (Nina) 

Nina menar att det är omöjligt att kunna allting och därför är viktigt att ta hjälp av varandra. 

Klara är av liknande åsikt och upplever att de på avdelningen tar tillvara på olika spetskompeten-

ser och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vidare berättar Klara att de även kan luta sig mot 

varandra i extra påfrestande situationer där man som sjukvårdspersonal inte alltid känner sig till-

räcklig. Överlag är samtliga respondenter positivt inställda till kompetensutveckling och delar 

åsikten om att ett kontinuerligt lärande är viktigt för den personliga utvecklingen.  

[...] Det är ju väldigt roligt att lära sig nya grejer och känna sig utmanad. 

Skulle man gå till ett arbete varje dag och göra samma sak hela tiden 

hade ju jag tråkats ihjäl. (Sara) 

Grupplärande utifrån ett medarbetarperspektiv 

Emma berättar att hon finner det hon lär sig under specialistutbildningen vara relevant i relation 

till det arbete hon utför på avdelningen. I takt med att kunskapen fördjupas tar hon på sig ett allt 

större ansvar, detta för att hon ofta arbetar tillsammans med medarbetare som inte har läst speci-

alistutbildningen och inte har den fördjupade kunskap hon själv besitter. Hon menar att förvänt-

ningarna på henne blir större.  

De kommer ju och frågar mig också och förväntar sig att jag ska veta 

och måste ta reda på det. (Emma) 

Genom diskussioner om lärdomar och erfarenheter tycker Emma att hon kan sprida vidare den 

kunskap hon erhållit under specialistutbildningen ut i arbetsgruppen. Nina berättar att hon vid 

avslutade studier fick möjlighet att redovisa sitt examensarbete för medarbetarna på avdelningen 

och att de som ville då fick att ta del av resultatet. Hon kunde genom detta sprida sin kunskap 

vidare till sina kollegor. Det Klara har uppskattat extra mycket med studierna är de seminarielik-

nande träffar där hon tillsammans med sina studiekamrater gavs möjlighet att diskutera påfres-
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tande arbetssituationer. På ett sätt som inte hinns med på arbetstid kan hon bearbeta ansträng-

ande situationer tillsammans med andra personer som varit med om liknande händelser. 

[...] Det är ju väldigt utvecklande och bra att bearbeta sådana händelser. 

[...] Jag känner mig mer trygg och lugn i sådana situationer om de uppstår 

igen. (Klara) 

Klara upplever att hon genom seminarierna även lärt sig samtala om liknande händelser tillsam-

mans med kollegor på arbetsplatsen. Att reflektera och analysera händelser man varit med om, 

och samtidigt dela med sig av individuella erfarenheter, är enligt Klara högst väsentligt och något 

som borde bli en vana. Merparten av respondenterna nämner att det under arbetstid inte alltid 

finns utrymme för kunskapsutbyte kollegor emellan. Enligt Emma är tidsbrist någonting man får 

räkna med inom sjukvårdsarbetet. Istället för att tro att man ska hinna med allting menar Emma 

att man måste prioritera utefter vad som är mest brådskande för tillfället och samtidigt vara krea-

tiv för att finna tidsluckor för kunskapsutbyte. Emma berättar att hon försöker ta tillvara på till-

fällen för kunskapsutbyte när de dyker upp, även om tiden är begränsad.  

Bland annat på rapporten så sitter man oftast med någon som är vidare-

utbildad och mer erfaren och då brukar jag alltid fråga om det är något 

jag undrar. (Emma) 

Nina berättar att hon genom snabba frågor kan få reda på värdefull kunskap från de kollegor som 

kan något annat än hon kan. Däremot önskar hon att det skulle finnas möjlighet för henne och 

hennes kollegor att dela med sig av den kunskap de besitter. Hon vet inte hur det skulle fungera i 

praktiken då hon anser att det finns för lite tid för dem att sitta ner och prata. Vidare menar Nina 

att kombinationen av specialistutbildningen och det praktiska arbetet är viktig. Klara följer 

samma spår som Nina och upplever att det kan svårt att ta in teoretisk kunskap utan erfarenhet.  

[...] Både att man får ny kunskap men också att man faktiskt jobbar och 

får se saker på riktigt. [...] Kombinationen är jätteviktig. (Nina) 

Stina inser betydelsen av att dela med sig av kunskap till sina kollegor. Hon menar att lika viktigt 

som det är att hjälpa varandra när någons kunskap brister, är det att vara öppen med när någon-

ting går fel. Hon anser att de på avdelningen är bra på att erkänna när de har gjort fel och därefter 

blicka framåt och hitta bättre lösningar och rutiner för likande situationer om de uppkommer 

igen. Vidare menar hon att viljan att lära av varandra finns och att de flesta medarbetare är 

snabba på att dela med sig av nya upptäckter som de har sett eller läst om. Även Klara upplever 

att ny kunskap överlag tas emot positivt av medarbetarna på avdelningen och nämner att hon 
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själv tycker sig ha möjlighet att sprida sin kunskap vidare inom gruppen. Hon menar att det då 

och då dyker upp vårdsituationer som hon inte tidigare har varit med om och att det då är viktigt 

att samarbeta med kollegor, annars kan det lätt bli för ”tungrott”. 

[...] Vi lär av varandra, det är verkligen en del av arbetet. [...] Vi samarbe-

tar för att ändå göra vården så bra som möjligt. (Klara)  

Vidare uttrycker Klara att en sammansvetsad grupp bidrar till ökad trygghet såväl som positivitet 

och glädje i arbetet. Hon menar att teambildning genererar en bättre stämning mellan kollegor 

och att det genom detta blir lättare att ta upp och prata om saker som man tycker är jobbigt. Nina 

upplever precis som Klara att de flesta medarbetarna på kliniken är positivt inställda till ny kun-

skap men nämner samtidigt att det finns de som anser att gamla rutiner och riktlinjer fungerar bra 

och föredrar att behålla dem framför att lära sig nya.  

[...] Det finns de som har jobbat länge och tycker att ”vi kör på som vi 

gjort innan och det funkar bra”, och kanske inte riktigt tar till sig nya gre-

jer. [...] För de vet hur det ska vara. (Nina)  

Arbetsgruppen är verksam 24 timmar om dygnet. Ett par respondenter berättar att möjligheterna 

till lärandet skiljer sig åt beroende på vilken tidpunkt man arbetar. Framförallt upplevs möjlighet-

erna till informationsöverföring och kunskapsutbyte vara extra begränsade under nattetid, vilket 

sannolikt kan bero på att personalgruppen då är mindre än på dagtid. Under intervjuerna fram-

kom även att erfarenheten bland nattpersonalen generellt sett är lägre, något som leder till att fler 

frågor uppkommer men att det saknas någon att vända sig till. Detta bidrar till att medarbetarna 

ofta får söka svar via den interna hemsidan eller i litteratur. Vidare berättar respondenterna att det 

under dessa omständigheter är svårt att lära av varandra och att en jämnare fördelning mellan 

oerfarna respektive erfarna medarbetare hade varit önskvärd.                                                 

Resultatsammanfattning 

Trots att chefen vid val av utbildningsinsats tar viss hänsyn till medarbetares personliga intressen, 

styrs valet i slutänden av interna och externa kompetenskrav. Det finns både kort – och långsik-

tiga kompetensutvecklingsplaner som är utformade efter verksamhetens kompetensbehov. På 

externa team-träffar träffas människor inom olika professioner för att utbyta erfarenheter och 

diskutera kring ny forskning och nya tillvägagångssätt inom sjukvårdsområdet. Dessa medarbe-

tare för därefter med sig information tillbaka till avdelningen och förmedlar ut den till kollegor 

under så kallade utbildningsdagar. Det råder överlag en positiv inställning till specialistutbildning-

en och Chefen upplever att de medarbetare som väljer att vidareutbilda sig erhåller en ökad kun-
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skap som bidrar till djupare förståelse för sjukvårdsarbetet i stort. Kombinationen av teoretisk 

kunskap och praktisk arbetslivserfarenhet är ett framgångsrikt sätt att utvecklas i sin arbetsroll. 

Medarbetarnas upplevda effekter av specialistutbildningen stämmer överens med chefens. De 

anser att den fördjupade kunskapen bidrar till ökad trygghet i arbetsrollen, vilket de tror upp-

märksammas av såväl kollegor som patienter och anhöriga. De menar att de har utvecklat ett 

större lugn som är extra behjälplig vid stressade situationer där snabba beslut behöver tas. 

Flertalet respondenter upplever att de nu hanterar komplexa arbetsuppgifter bättre än vad de 

gjorde innan specialistutbildningen. Ett par av dem menar att utbildningen har gett dem verktyg 

till att vara mer kreativa i sättet att söka ny kunskap, något som har väckt en ännu starkare vilja till 

att lära sig nytt. Respondenterna upplever att de genom utbildningen nu är bättre utrustade för att 

kunna axla det ansvar deras profession innebär. Både chefen och respondenterna beskriver 

lärmiljön på avdelningen som öppen, tillmötesgående och behjälplig. Ingen är expert och all kun-

skap utgör en viktig del i den generella kompetensen. Ett öppet frågeklimat har blivit en given del 

på avdelningen, vilket också är det mest effektiva sättet att föra kunskap mellan kollegor. Re-

spondenterna lyfter fram att tiden till att sätta sig ner tillsammans är begränsad, vilket gör att lä-

randet ibland kommer i andra hand. Såväl chef som respondent uppskattar de kompetensutveckl-

ingsinsatser som erbjuds men önskar samtidigt att mer resurser till kunskapsutbyte skulle finnas.   
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Resultatanalys 
I detta kapitel analyseras föregående kapitel sammankopplat med syfte, frågeställningar och bak-

grund. Resultatet kommer att nyanseras och slutsatserna av studien presenteras. 

Synen på den generella kompetensutvecklingen 

I bakgrunden beskrev vi tre olika perspektiv på kompetensutveckling; Konflikt- och kontrollper-

spektivet, Teknik- och funktionsperspektivet och Institutionella perspektivet. 

I Teknik- och funktionsperspektivet ses kompetensutveckling som en medveten strategi för att 

möta ökade kompetenskrav som kan uppkomma genom exempelvis förändringar inom organi-

sationen eller i omvärlden (Ellström & Kock, 2011). Vi kan genom detta perspektiv tillsammans 

med det institutionella, där kompetensutveckling används för att uppnå större legitimitet mot 

marknaden och omvärlden i stort, dra paralleller med resultatet i vår studie. Inom för studien vald 

organisation styrs val och omfattning av kompetensutvecklingsinsatser till största del av rådande 

kompetensbehov. Chefen anser att det krävs rätt och tillräcklig kunskap för att kunna utföra 

sjukvårdsarbetet på ett effektivt och säkert sätt, därför är hen mycket positivt inställd till att med-

arbetarna genomgår specialistutbildningen. Organisationen inom Region Jönköpings län använ-

der utvecklingsmöjligheter som ett sätt att locka nya medarbetare att söka sig till dem, men också 

för att behålla redan anställda. Majoriteten av respondenterna lyfter under intervjuerna fram att 

de uppskattar möjligheten till att lära sig nytt och att det är något de önskar mer av. Något vi är 

fundersamma till är i vilken utsträckning organisationens mål med kompetensutvecklingen stäm-

mer överens med medarbetarnas. Det framkommer under intervjuerna att respondenternas upp-

fattning om kvalitén på utbildningar och föreläsare är varierad. Vi ifrågasätter om organisationens 

val av kompetensutvecklingsinsatser till större del påverkas av externa trender framför medarbe-

tares personliga intressen och kompetensbehov. Vi kan inte se några tydliga paralleller mellan 

studieobjektet och konflikt- kontrollperspektivet där ledningen kontrollerar medarbetares kompe-

tensutveckling i syfte att styra verksamheten i önskad riktning. 

Upplevda effekter av specialistutbildningen 

Mitchell & Boak (2009) menar liksom Westbrook (2012) att en höjd kompetensnivå bidrar till 

ökad trygghet bland individer. De anser att komplexa situationer och förändringar inom organi-

sationen blir lättare att hantera om individen har högre kompetens. Genom specialistutbildningen 

förväntas medarbetarna uppnå en högre nivå av kunskap för att kunna möta de kompetenskrav 

som ställs från organisationen och samhället i stort. Resultatet visar att två kategorier av kunskap 

kan utläsas som effekt av specialistutbildningen: Teoretisk kunskap och personlig utveckling. 

Samtliga respondenter lyfter fram att de under specialistutbildningen har utvecklat djupare kun-
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skap och förståelse för det generella sjukvårdsarbetet, något de upplever har bidragit till att de nu 

tror mer på sina egna förmågor. Överlag känner de sig tryggare och lugnare på arbetsplatsen, vil-

ket de anser bidrar till ett effektivare arbetssätt där de snabbare kan ta beslut utan att alltid be-

höva rådfråga en kollega. En studie inom vård och omsorg påvisar att en viktig kompetens inom 

denna bransch är den sociala förmågan, att skapa en relation med vårdtagare (Bennich, 2012). I 

resultatet framkommer att specialistutbildningen har bidragit till att respondenterna upplever sig 

själva vara mer förtroendeingivande i samspel med patienter och anhöriga. Sannolikheten att 

detta resulterar i en lugnare och tryggare miljö för samtliga parter på avdelningen är enligt oss 

stor. Ellström och Kock (2008) menar att sannolikheten för att en individ ska ta till sig ny kun-

skap till stor del påverkas av huruvida denne förstår syftet med utbildningen. 

En slutsats vi kan dra är att samtliga respondenter har en positiv inställning till specialistutbild-

ningen och förståelse för dess syfte, något vi tror bidrar till att de lättare kan tillämpa den nya 

kunskapen i det dagliga arbetet. Ett par av respondenterna uttrycker att den största kunskapsut-

vecklingen sker i det dagliga arbetet och att de till största del upplever specialistutbildningen som 

kompetens på ett papper. Enligt Ellström och Kock (2008) bör faktiskt och formell kompetens 

samspela för att en individ ska ha möjlighet att utvecklas inom en organisation. Faktisk kompe-

tens används för att klara av det dagliga arbetet medan den formella syftar till den kompetens 

som kan delges i ett examensbevis. Personliga egenskaper kan ha betydelse för vilken av kompe-

tenserna en individ anser vara viktigast. Resultatet i vår studie visar att individuella skillnader av-

gör om det är den faktiska eller formella kompetensen som upplevs vara avgörande för den per-

sonliga utvecklingen.  

Lärmiljön på arbetsplatsen 

Tidigare forskning betonar betydelsen i att medarbetare samarbetar genom att kommunicera med 

varandra (Cseh & Manikoth, 2011). Cseh och Manikoth menar att man genom kunskapsutbyte 

kan undvika att så kallade ”spetskompetenser” skapas, att all kompetens stannar hos en individ. 

Medarbetare och chef beskriver lärandekulturen på avdelningen på ett liknande sätt och menar att 

det här råder en öppen och positiv atmosfär där man tar tillvara på varandras kompetens genom 

att ställa frågor. Att utnyttja den kompetens som finns är ett inarbetat arbetssätt och handlar en-

ligt chefen om patientsäkerhet. Vi upplever att det på avdelningen råder en ödmjuk inställning till 

medarbetares varierande kunskapsnivåer och tro om att alla kan bidra med något, här finns viljan 

att lära sig nytt. 

Som vi nämner i bakgrunden har lärmiljön stor betydelse för huruvida ny kunskap implementeras 

i det dagliga arbetet (Ellström & Kock, 2011). Ellström och Kock menar att individers kompe-
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tens bäst utvecklas genom ett informellt lärande i en lärandefrämjande miljö. I vårt resultat kan vi 

utläsa att det på avdelningen förekommer ett informellt lärande mellan kollegor. Vilja och moti-

vation till att lära sig nytt kan utläsas på både individ – och gruppnivå men begränsade resurser 

står i vägen för ett optimalt kompetensutvecklingsarbete. Såväl chef som medarbetare anser att en 

högre grad av kunskapsutbyte skulle kunna ske om möjligheterna till att hinna samtala med kolle-

gor under arbetstid vore större. Medarbetarna är eniga om att mer tid till samtal vore önskvärt. 

Det är endast en av respondenterna som uttalar att det trots tidsbrist alltid finns sätt att utbyta 

lärdomar. Hon ser den begränsade tiden som en möjlighet att vara kreativ och att lära sig priori-

tera. Vi upplever att samtal med kollegor är mer uppskattat än fler utbildningar. Då de arbetar i 

en verksamhet där ingen är expert menar respondenterna att de blir ytterst beroende av varandras 

kunskap. Det är de snabba frågorna som utgör det snabbaste och mest effektiva sättet att föra 

information och kunskap mellan medarbetare. Vi kan dra slutsatsen att det vore positivt för verk-

samhetens utveckling och den gemensamma kompetensutvecklingen om mer tid avsattes till sam-

tal och diskussion.  
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Diskussion 
Nedan diskuteras val av metod och resultatanalysen. Kapitlet avslutas med ett kortare slutord 

samt förslag på vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Så här i slutet av vår uppsats ställer vi oss frågor kring huruvida förarbete, genomförande och re-

sultatet av vår studie har varit framgångsrikt samt om något kunde ha gjorts annorlunda. Innan vi 

påbörjade studien fanns vissa förkunskaper om sjukvårdsarbetet. En av oss har tidigare arbetat 

med liknande arbetsuppgifter inom vård och hälsa, vilket kan ha påverkat i den bemärkelsen att 

intervjuerna kunde ha fått ett annorlunda utfall jämfört med om vi båda saknat kunskap inom 

området. Vi anser dock att förkunskapen har bidragit till djupare förståelse för yrket och medfört 

att vi lättare har fått kontakt med respondenterna, något som har lett till att de känt trygghet och 

förtroende för oss. Den påverkan som vår förkunskap kan ha haft på resultatet tror vi enbart har 

varit positiv.  

Valet av att göra en fallstudie för denna uppsats känns i efterhand som rätt förfarande. Med 

denna studie ville vi skapa förståelse för olika nivåer i organisationen och undersöka komplexa 

frågeställningar, vilket blev möjligt igenom förfarandet. Genom att utföra en kvalitativ studie fick 

vi möjlighet att undersöka upplevelser på djupet, vilket vi önskade. Detta hade inte varit möjligt 

vid val av en kvantitativ metod. Thomas (2011) menar att resultatet i en fallstudie kan vara be-

gränsat och därmed svårt att generalisera i större sammanhang. Detta har tagits i beaktning men 

då syfte och frågeställningar har utformats med avsikt att förstå kompetensutvecklingens effekter 

i en specifik arbetsgrupp, är inte huvudmålet att kunna generalisera resultatet.  

Genomförandet av intervjuerna hade kunnat utföras på ett annorlunda sätt. Då chefen hade en 

central roll vid urval av intervjudeltagare kunde inte anonymitetskravet uppfyllas. Vi funderar 

kring huruvida chefens medverkan i urvalsprocessen kan ha påverkat respondenternas svar på 

intervjufrågorna. Vi inser dock att utan hjälp från chefen hade vi haft det betydligt svårare att få 

tag i respondenter som uppfyller våra urvalskriterier. Vi båda deltog under samtliga intervjuer och 

anser att även om detta ”maktövertag” kan ha skapat osäkerhet hos respondenterna, har det 

övervägande varit positivt att vi båda varit närvarande. Vi har i efterhand kunnat diskutera kring 

våra subjektiva upplevelser och jämföra dem. 

En hermeneutisk ansats tillsammans med en temaanalys i vårt analysarbete känns i efterhand som 

rätt analysmetod för vår studie. Analysmetoden har bidragit till att resultatet är välarbetat och 

med hjälp av tema- och kategoriindelning lyckades vi finna tydliga svar på våra forskningsfrågor. 
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Hermeneutikens filosofi har bidragit till nyanseringar och en djupare förståelse för olika nivåer i 

organisationen. Vi kan dock se att den hermeneutiska cirkeln hade kunnat användas mer och på 

så sätt hjälpt till att lyfta resultatet ytterligare en nivå.  

Resultatdiskussion 

Kompetens och kompetensutveckling är vida känt och forskat om inom det pedagogiska områ-

det. I bakgrunden definieras kompetens som de kvalifikationer en individ besitter och som på-

verkar hur väl denna klarar av att utföra en uppgift. Fysisk, personlig och social kompetens utgör 

ett par kategorier inom området (Ellström & Kock, 2008; Illeris, 2008). I denna studie är syftet att 

lyfta fram medarbetares upplevda effekter av en specialistutbildning samt hur de kan sprida kun-

skapen vidare i arbetsgruppen. Frågeställningarna syftar till huruvida kompetensen har förändrats 

efter utbildningen och om det finns en optimal lärandemiljö på arbetsplatsen. Vårt resultat visar 

att kompetensen på arbetsplatsen har ökat ibland de medarbetare som genomgått specialistut-

bildningen. Som tidigare nämnt har avsikten med specialistutbildningen varit tydlig för medarbe-

tarna, vilket vi tror har genererat i att de enklare kan ta till sig den nya kunskapen och integrera 

den i det dagliga arbetet. Vi ställer oss frågan om resultatet hade varit annorlunda om medarbe-

tarna inte hade varit medvetna om specialistutbildningens mål och syfte. Troligtvis ja. Vi kan ge-

nom vår studie styrka den tidigare forskning som visar att en individ behöver ett intresse och mo-

tivation till de utvecklingsmöjligheter som erbjuds på arbetsplatsen.  

Avdelningen vi utfört vår studie på är under ständig förändring och möts dagligen av nya utma-

ningar. Oförutsägbara händelser kan tillsammans med begränsade resurser leda till ompriorite-

ring, vilket kan sätta lärandet i andra hand. Vi undrar hur lärandet i arbetsgruppen hade sett ut 

om förutsättningarna hade sett annorlunda ut. Vi tror att kunskap– och informationsöverföring-

en hade skett i större utsträckning än vad den gör idag om en större satsning på det informella 

och dagliga lärandet hade gjorts. Vi anar att den stress som nyutexaminerade kan uppleva till följd 

av höga kompetenskrav skulle minska om fler resurser avsattes för kompetensöverföring. Vi upp-

fattar dock att de begränsade resurser i detta fall bidrar till att medarbetarna uppskattar kompe-

tensutvecklingsinsatserna i högre utsträckning. Utbildningsdagarna och den tid som åsidosätts för 

att samtala med varandra, tas inte för given och sker ofta med gott resultat och engagemang.  

Resultatet visar att specialistutbildningen främst genererar i fördjupad medicinsk kunskap bland 

medarbetarna, vilket leder till högre legitimitet och trygghet i yrkesrollen. Medarbetarna vågar nu 

ta egna beslut och ifrågasätta i större utsträckning än tidigare, det beror på att de har teoretisk 

kunskap och tidigare forskning att falla tillbaka på. Efter en sammanställning av tidigare forskning 

i denna studie ser vi att ökad kunskap ger individer större trygghet i yrkesrollen. Vår studie be-
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kräftar att det finns ett samband mellan lärmiljö och kunskapsspridning, dock upplever vi att det 

skulle behövas mer forskning inom detta område. Svårigheten att tillämpa vårt resultat i ett större 

sammanhang kvarstår då denna studie är utformad specifikt för arbetsgruppen inom Region Jön-

köpings Län. 

Ellström och Kock (2008) menar att en framgångsrik utbildningsinsats återspeglas i en organisat-

ion först när individen kan tillämpa kunskapen i ett större sammanhang. Viktigt för organisation-

er är också att individer i ledarposition har en positiv inställning till kompetensutveckling och fö-

respråkar utbildning bland medarbetare. Vi upplever att såväl chef som medarbetare är positivt 

inställda till den specifika specialistutbildningen och de uttrycker att kunskapsnivån efter specia-

listutbildningen är högre. Då det är färre medarbetare som arbetar natt än dag och kompetensen 

generellt sätt är lägre bland nattpersonalen, är det under natten svårare att upprätthålla en positiv 

lärmiljö.  Vår studie bekräftar vad tidigare forskning säger om det positiva sambandet mellan 

formell utbildning och en lärandefrämjande miljö (Ellström & Kock, 2008).  

Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförandet av denna studie har vi återigen fått bekräftat hur betydelsefullt ett livslångt 

lärande är. Vi upplever kunskap och kompetens vara så mycket mer än kompetens på ett papper, 

det handlar istället om hur den nya kunskapen tas tillvara på och vad den genererar i. Resultatet 

visar att ökad kompetens för med sig en ökad känsla av trygghet bland individer, man skapar ett 

självförtroende runt sin kompetens. Organisationer har stort ansvar kring att erbjuda sina an-

ställda kompetensutveckling samt skapa en lärandefrämjade arbetsmiljö där kontinuerligt lärandet 

uppmuntras. Vi tar också med oss lärdomen om att varje individ har ett eget ansvar gällande 

kompetensutveckling, man avgör själv hur man förvaltar de utvecklingsinsatser som erbjuds. 

Vi anser att denna studie skapar förståelse för kompetensutvecklingsarbete och dess möjliga ef-

fekter. Eftersom vår studie enbart innefattar en liten del av en stor organisation och antalet re-

spondenter är relativt få, är vi osäkra på i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas på andra de-

lar av organisationen eller generaliseras på samhällsnivå. Vi anser att det behövs mer forskning 

kring hur effekter av kompetensutveckling återspeglas i en arbetsgrupp samt bredare forskning 

inom olika branscher.  

Vår förhoppning är att arbetsgruppen inom Region Jönköpings Län, genom denna studie, får be-

kräftelse på betydelsen av kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Vi önskar också att 

denna studie kan ge inspiration till att i högre utsträckning utvärdera de utbildningsinsatser som 

erbjuds inom organisationen och satsa resurser på de som faktiskt genererar i ökat lärande. Ge-

nom att medvetengöra vilka utbildningsinsatser som fungerar i vilka situationer, kan man på 
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längre sikt skapa en informationsbank om vilka kompetensutvecklingsinsatser som är bäst läm-

pade för att möta ett visst kompetenskrav. Detta är grunden till ett strategiskt och effektivt kom-

petensutvecklingsarbete.  
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Hej,  

Stort tack till DIG som vill hjälpa oss att genomföra vårt examensarbete.  

Vi heter Hanna Ekström och Moa Törnqvist och vi studerar Personalprogrammet på högskolan i 

Jönköping. Vi vill intervjua dig om hur du upplever att utbildning påverkar dig och ditt arbete 

med dina kollegor.  

Vi räknar med att vår intervju med dig kommer att ta ca 45 minuter. 

Ditt deltagande är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avsluta ditt deltagande.  

Intervjun kommer att spelas in då vi vill minimera risken för att den information som du delger 

oss glöms bort och för att dina svar ska återspeglas korrekt i vårt arbete.  
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Hanna Ekström 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Chef 

Målet med denna intervju är att se hur arbetet med kompetensutveckling ser ut och vilka effekter 

den resulterar i. Vi räknar med att intervjun kommer ta ca en timme. Du och kliniken kommer att 

vara anonyma för utomstående och de som kommer att ta del av detta material är endast vi, vår 

handledare och examinator. Under intervjun kommer vi ställda frågor kring ämnen vi önskar be-

röra men vi lyssnar gärna på det du anser är viktigt och som vi inte berör.  

Är det ok att vi spelar in denna intervju? Har du några frågor innan vi börjar inspelningen? 

Först vill vi ställa några övergripande frågor om kompetensutvecklingsarbetet i arbetsgruppen:  

1. Kan du beskriva din roll i organisationen? 
 

2. Finns det specifika mål för kompetensutvecklingen? Och i så fall hur är dessa utformade?  
 

3. Hur tror du att medarbetarna uppfattar det generella kompetensutvecklingsarbetet och 
sättet det utförs på? 
 

4. Utvärderas formella utbildningar när de är avslutade? I så fall hur? 
 

5. Hur skulle du beskriva lärandekulturen i arbetsgruppen? (Exempelvis lärandemiljön, in-
ställningen till kompetensutvecklingen, vilja och möjlighet att lära av varandra.) 
 

6. På vilket sätt tror du att lärandekulturen i arbetsgruppen påverkar lärandet? 
 

Följande frågor rör den specialistutbildning dina medarbetare genomgår/genomgått: 

7. Finns det kriterier för att få genomgå vidareutbildningen? I så fall vilken typ? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide medarbetare 

Syftet med denna intervju är att kartlägga hur medarbetarna i en arbetsgrupp ser på kompetens-

utvecklingsarbete och möjligheterna till lärande på den specifika arbetsplatsen. Vi har en avsatt tid 
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sagt vad. Du och kliniken kommer att vara anonyma för utomstående och de som kommer att ta 

del av detta material är endast vi, vår handledare och examinator. Under intervjun kommer vi 

ställda frågor kring ämnen vi önskar beröra men vi lyssnar gärna på det du anser är viktigt och 
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inspelningen?  

Först vill vi ställa lite frågor till dig om din generella syn på kompetensutveckling: 

1. Vilken yrkesroll har du? Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
(Läser du någon specialistutbildning just nu? Om inte, när avslutade du den?) 
 

2. Vilken typ av kompetensutveckling har du genomgått de senaste 2 åren?  
 

3. När du hör ordet kompetensutveckling, vad tänker du på då? 
(Är det viktigt med kompetensutveckling?) 
 

4. Hur skulle du beskriva lärandekulturen i arbetsgruppen? (Exempelvis lärandemiljön, in-
ställningen till kompetensutvecklingen hos dig och dina kollegor,) 

 

Kommande frågor rör den specialistutbildning du går/har gått: 

5. Kan du ge exempel på hur du använder dig av den kunskap du får/fått genom vidareut-
bildningen i ditt dagliga arbete? 
 

6. Hur upplever du att du kan förmedla den nya kunskap du har vidare till dina kollegor? 
 

7. Hur upplever du att du kan få ta del av ny kunskap ifrån dina kollegor? 
 

8. Tycker du att ditt sätt att arbeta har förändrats efter att du deltog/började vidareutbild-
ningen? På vilket sätt? 


