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En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärarstudenters och förskollärares uppfattning av 

kompetensutveckling som konkurrensmedel. 
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______________________________________________________________________ 

Studiens syfte handlar om huruvida kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel när en 

kommun har för avsikt att attrahera och behålla förskollärare. Bakgrunden inleds med vilka 

kompetenshöjande insatser kommunen arbetat med för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det efterföljs 

av en teoretisk beskrivning om hur kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel samt 

skolan som attraktiv arbetsgivare. Metoden som användes vid insamlandet av data var 

semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen inspirerades av fenomenologin och styrde sedan 

arbetet med insamlandet av data samt val av analysmetod. Då urvalet innefattade två grupper; 

förskollärare och förskollärarstudenter skapades en intervjuguide för respektive grupp som 

utformades efter studiens syfte och frågeställningar. I studiens resultat framkommer samtliga 

intervjupersoners upplevelse av att kompetensutveckling är något positivt. Förskollärarna såg det som 

en avgörande faktor vid val av arbetsgivare medan förskollärarstudenterna värderade exempelvis lön 

som en faktor av större betydelse. I resultatet lyfts andra övergripande faktorer som exempelvis 

arbetsklimat, stöd från chef och storlek på barngrupper vilka även styr intervjupersonernas val av 

arbetsgivare. Det lyfts också möjliga kommunspecifika utvecklingsområden samt generellt för 

förskolor.  
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Competence development as a means of competition 
 

A qualitative interview study with focus on preschool teacher students' and preschool teachers' 

perception of competence development as a means of competition. 
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______________________________________________________________________ 

 

The purpose of the study is to explore whether competence development can serve as a competitive 

advantage when a municipality intends to attract and retain preschool teachers. The theoretical 

background begins with which competence enhancements the municipality has worked with to become 

an attractive employer. Then follows a theoretical description of how competence development can 

serve as a means of competition and schools as attractive employers. The method used in the collection 

of data were semi-structured interviews. The research approach was inspired by phenomenology and 

functioned as a guideline during the work with the collection of data and choice of method of analysis. 

Since the selection of participants for the study consisted of two groups; preschool teachers and 

preschool teacher students, an interview guide for each group was created that was shaped by the 

study's purpose and questions. The result presents the interviewees' experiences of competence 

development as a positive thing. The preschool teachers expressed it to be a deciding factor in their 

choice of employer while the preschool teacher students stated that salary is a factor of major 

importance. The result also presents other general factors that are of great importance; work 

environment, support from managers and size of child groups which all also affect the interviewees' 

choice of employer. Other potential areas to further develop for the municipality and its kindergartens 

are also brought up. 
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Inledning  

Omkring 70 procent av landets kommuner rapporterar om akut brist på utbildade förskollärare, visar 

DN i sin granskning (Bouvin, 2015, 3 november). Då endast 43 procent av medarbetarna på Sveriges 

förskolor är utbildade förskollärare är det inte förvånande att 53 procent av kommunerna tvingas 

anställa outbildade medarbetare till följd av bristen. Det förekommer även vissa svårigheter för 

kommunerna att behålla förskollärarna, både inom kommunerna och inom yrket. Flertalet 

förskollärare väljer efter några år att byta yrke på grund av stress, för mycket fokus på administration 

och för stora barngrupper (Bouvin, 2015, 3 november). Sveriges kommuner och landsting (senare 

benämnt SKL) (2014) samt Linton och Walsh (2011) belyser att kompetenshöjande insatser ökar 

möjligheterna till förskollärares trivsel på arbetsplatsen. Möjlighet till handlingsutrymme inom den 

dagliga verksamheten, påverkar huruvida förskollärare stannar på arbetsplatsen eller inte. Dessa 

aspekter har stor effekt för att attrahera nya medarbetare (SKL, 2014). Då bristen av förskollärare är 

påtaglig bör kompetensutveckling därför användas som redskap för att kunna konkurrera inom 

yrkesområdet. Med kontinuerlig kompetensutveckling kan organisationer konkurrera med sådan 

kunskap de redan besitter men även med de möjligheter som finns för att utveckla medarbetares 

kunskap. Kompetensutveckling kan således ge mer nöjda medarbetare vilket i sin tur ökar 

organisationers konkurrenskraft (Unionen, u.å.). 

 I vår tidigare litteraturgenomgång studerades vad litteraturen säger om strategier och modeller 

för kompetensutveckling. Resultatet belyste de faktorer som styr vilka utbildningsinsatser som 

planeras samt genomförs av företag och organisationer. Den mest framträdande faktorn var kunders 

krav på ökad kompetens, vilket påverkar de utbildningsinsatser som sedan utförs. Dock har företagen 

inte alltid möjlighet att matcha kundkraven gällande kompetens, vilket kan bli problematiskt när de 

ska konkurrera om personal inom sin bransch (Ellström, 2010; Ellström, Gill & Kock, 2008). 

Genomgående för artiklarna som tidigare nämnd litteraturgenomgång innehöll, var att det saknades 

forskning gällande hur kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel. Därav ser vi i likhet 

med Ellström och Kock (2008; 2011) att ytterligare forskning inom området bör göras. Huruvida 

kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel om personal kom att inspirera oss i vårt 

fortsatta arbete och utformande av denna empiriska studie. Dock upplevde vi att den litteratur som 

litteraturgenomgången behandlade, främst berörde företag och därav utökades våra 

litteratursökningar för att finna material som berörde offentliga organisationer. Genom dessa 

sökningar fann vi ett fåtal studier som utförts inom offentliga organisationer och kommuner. Detta 

fångade vårt intresse och vi beslutade att kombinera kompetensutveckling som konkurrensmedel om 

personal med offentlig organisation eller kommun.  
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare utförd litteraturgenomgång resulterade i en ökad förståelse gällande kompetensutvecklingens 

positiva konsekvenser. Däribland att nyttja kompetensutveckling som verktyg för att konkurrera inom 

den egna branschen (Ahlgren & Engel, 2011). Kompetensutveckling skulle därmed kunna attrahera 

nya medarbetare såväl som behålla nuvarande medarbetare som har intresse av att utöka sin 

kompetens. Blir dessa insatser prioriterade på arbetsplatsen skulle det kunna ge positiv inverkan på 

organisationen som attraktiv arbetsgivare (Ellström et al., 2008). Dessa möjliga utfall väckte vårt 

intresse av en fortsatt studie beträffande huruvida kompetensutveckling kan fungera som 

konkurrensmedel. Det kom att inspirera oss till denna empiriska studie där avsikten är att undersöka 

om kompetensutvecklingsarbete kan stärka en kommuns varumärke samt därigenom attrahera och 

behålla förskollärare. Studien är av kvalitativ art och semistrukturerade intervjuer användes. Vi är 

medvetna om att kompetensutveckling möjligen inte är känt som konkurrensmedel. Därav ser vi att 

det kan finnas andra typer av faktorer som har större betydelse för att göra kommunen till en attraktiv 

arbetsgivare. Ovanstående aspekter har kommit att resultera i nedan utformat syfte som sedan 

preciserats genom forskningsfrågor.   

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida kompetensutveckling kan fungera som 

konkurrensmedel när en kommun har för avsikt att attrahera och behålla förskollärare. 

 

Följande forskningsfrågor vägleder det fortsatta arbetet: 

 Vilka faktorer bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare för förskollärare? 

 På vilket sätt bidrar kommunens tidigare satsningar på kompetensutveckling för förskollärare 

till att förskollärare söker jobb och väljer att fortsätta arbeta inom kommunen?  

 Vilka områden kan kommunen utveckla för att attrahera och behålla förskollärare? 
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Bakgrund 

Inledningsvis innehåller detta avsnitt en kort beskrivning av kommunen och några av de 

utbildningsinsatser som utförts under senare år, både kommunövergripande samt inom förvaltningen 

och yrkesspecifikt.  

 

Kommunen 

I kommunen arbetar omkring 3800 personer var av cirka 2600 stycken med tillsvidareanställning. 

Antalet medarbetare inom förskolan är i dagsläget 418 personer. Dock kan denna siffra vara något 

missvisande på grund av att det inkluderas tillsvidareanställda samt månadsanställda inom följande 

personalkategorier; utbildade förskollärare, outbildade förskollärare, barnskötare och elevassistenter. 

189 stycken av dessa 418 är tillsvidareanställda förskollärare med giltig legitimation 

(Personalutvecklaren, Personlig kommunikation, 22 mars, 2016).  

Under denna empiriska studie har våra kontaktpersoner varit kommunens personalutvecklare 

(senare benämnd personalutvecklaren) samt administrativ chef på Barn och Utbildningsförvaltningen 

(senare benämnd administrativ chef). Vid ett inledande möte diskuterades vilka specifika 

kompetenser och yrkesgrupper som varit svårast att rekrytera. Den administrativa chefen lade stor 

vikt vid att förskollärare varit svåra att rekrytera på grund av att konkurrensen om förskollärare är 

hård. Därefter valde vi att rikta in oss på förskollärare som yrkesgrupp. Kommunen har tidigare 

arbetat med att stärka sitt varumärke och har i det arbetet utvecklat sin kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning. Som tidigare nämnt framkom det under det inledande mötet att konkurrensen 

om förskollärare är hård, vilket resulterade i att kommunen ville undersöka vilka faktorer som upplevs 

göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare för denna yrkeskategori. Kommunens centrala HR- 

avdelning har under några år arbetat med utbildningsinsatser inom områden som varit 

koncernövergripande såväl som specifika för de olika förvaltningarna. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de övergripande insatser som gjorts.  

Vid anställning av nya medarbetare har kommunen ett introduktionsprogram. Detta innehåller 

två timmars beskrivning av anställningen, vad det innebär att arbeta kommunalt samt annat 

nödvändigt material som kan vara behjälpligt. I anslutning till denna övergripande introduktion sker 

också en introduktion på den specifika arbetsplatsen. Kommunen har även ett specifikt 

introduktionsprogram för chefer. Målet med programmet är att utbilda cheferna i ledarrollen samt att 

kommunen anser att bra chefer resulterar i nöjda medarbetare, vilket möjligen kan stärka kommunens 

attraktionsförmåga av ny arbetskraft. Kommunen ingår också i ett samarbete med andra kommuner 

inom länet för att kunna hitta framtida chefsmaterial (Personalutvecklaren, Personlig kommunikation, 

4 mars, 2016).   

Flertalet av kommunens utbildningsinsatser har utförts för att stärka det rådande interna 

arbetsklimatet inom organisationen. Det har hållits storseminarier samt föreläsningar av välkända 

professionella talare för att inspirera och motivera medarbetarna. Kommunen har även arbetat med 

att synas i sociala medier för att stärka kommunens varumärke på nätet. Vid rekrytering har sociala 

medier kommit att bli allt mer behjälpliga i syfte att finna rätt typ av kompetens samt att nå ut till en 

större målgrupp. Kommunen medverkar även vid olika typer av föreläsningar och mässor. Här har 
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kommunen lyft fram de olika yrken som finns samt vikten av dessa. Därigenom syns varumärket än 

mer och kan möjligen komma att locka ny arbetskraft till kommunen (Personalutvecklaren, Personlig 

kommunikation, 4 mars, 2016).  

Den administrativa chefen presenterade de kompetenshöjande insatser som gjorts inom 

förvaltningen samt för förskollärare yrkesspecifikt. Exempelvis har kommunen arrangerat en serie 

med fem stycken föreläsningar under läsåret 2014/2015. Dessa föreläsningar har haft olika teman så 

som Barnet i fokus (Administrativ chef, Personlig kommunikation, 4 mars, 2016). Matematiklyftet är 

en av de mest omfattande utbildningssatsningar som gjorts för lärare i Sverige de senaste åren. Detta 

är en kompetensutvecklingsinsats främst för lärare som lär ut matematik. Det huvudsakliga målet med 

matematiklyftet är kvalitetssäkra matematikundervisningen. Satsningen innebär att lära tillsammans i 

kollegiet och sker lokalt på de skolor och förskolor som deltar (Skolverket, 2016). Den administrativa 

chefen lyfte fram att kommunen arbetat med matematiklyftet och i enlighet med Skolverkets (2016) 

beskrivning har satsningen genomsyrat det dagliga arbetet. Kommunen har även anställda som 

benämns NT- utvecklare, dessa arbetar med förskolor i kommunen för att utveckla och stötta lärare i 

arbetet med naturvetenskap och teknik (Administrativ chef, Personlig kommunikation, 4 mars, 2016). 
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Teoretisk bakgrund 

Det här avsnittet behandlar följande områden; begreppen kompetens och kompetensutveckling 

definieras, vad befintlig forskning säger om positiva effekter av kompetensutveckling samt hur dessa 

kan användas för att öka möjligheten till att konkurrera inom sin bransch.  

 

Kompetens 

Kompetens är ett begrepp som kontinuerligt cirkulerar i arbetslivssammanhang (Ellström & Kock, 

2011; Paloniemi, 2006). Ellström (1992) betonar svårigheten kring att sätta en fast definition av 

begreppet. Kompetens bör ses som en viktig tillgång för individer, företag och för samhället i stort 

trots dess svårdefinierade natur (Paloniemi, 2006). Begreppet kompetens kan vara de förmågor en 

person besitter och de krav som ställs vid ett speciellt tillfälle eller vid utförandet av ett särskilt arbete. 

Kompetens kan således vara nödvändigt för att nå en förståelse kring ett visst fenomen (Ellström, 

2010; Ellström et al., 2008). Lindelöw (2008) förtydligar kompetens som de färdigheter och 

förhållningssätt som en person nyttjar för att åstadkomma yrkesmässiga prestationer. Färdigheter 

beskrivs som förmågan att utföra en uppgift, till exempel genom verbal förmåga eller genom att förstå 

siffror. Färdigheterna kan således vara mer eller mindre lämpliga vid utförandet av ett visst arbete 

beroende på kompetenskraven som ställs. Förhållningssätt förklaras som personens beteende, 

reaktioner och agerande i olika situationer. Förhållningssättet kompletterar färdigheterna. Trots 

svårigheten att sätta en fast definition av begreppet kompetens, är det av stor vikt att organisation 

internt beslutar om vilken definition av begreppet som används för att kunna arbeta efter samma 

innebörd (Lindelöw, 2008).  

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling beskrivs som medarbetarnas utveckling i relation till deras dagliga arbete 

(Hjort, 2008). Begreppet kan även användas för att förklara samtliga arrangemang och insatser som 

sätts in för att påverka den interna kompetensen. Dessa åtgärder och insatser inkluderar såväl 

individer som det totala kollegiet (Ellström, 2010; Ellström et al., 2008). Det fördelaktigt för 

organisationer att använda sig av kompetensutvecklingsaktiviteter internt. Ett exempel på detta är att 

kompetensutvecklingsinsatser kan bidra till att skapa en tydlig översikt över de kompetenser 

organisationen innehar idag och vilka som möjligen saknas, vilket underlättar 

kompetensförsörjningsarbetet (Lindholm & Rothwell, 1999). Med fördel bör det också finnas en tydlig 

koppling mellan de kompetenshöjande insatser som görs och företagets kontext för att arbetet ska 

effektiviseras (Bound & Lin, 2013; Ellström & Kock, 2008; 2011; Lindholm & Rothwell, 1999). Vidare 

är chefens deltagande och intresse av medarbetarnas kompetensutveckling en avgörande 

framgångsfaktor för att lyckas med kompetensutveckling (Ellström et al., 2008; Ellström & Kock, 

2008). Ellström och Kock (2008) belyser vikten av HR-personalens inblandning vid planering och 

utförande av kompetensutveckling. Det för att effektivisera arbetet samt säkerställa lyckade 

utbildningsinsatser. Det är även chefer och HR som ansvarar för att ta fram material som används vid 

utbildning samt uppföljning. Ovanstående aspekter är avgörande för medarbetarnas lust till att delta i 
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kompetensutvecklingsinsatser. Företagskulturen bör därför uppmuntra kompetensutvecklingsinsatser 

för att nå positiva resultat (Ellström & Kock, 2008). 

 

Kompetensutveckling som konkurrensmedel  

Det finns flertalet positiva effekter av kompetensutveckling för både medarbetare och chefer.  Dessa 

kan vara specifika eller generella beroende av hur insatserna planerats och genomförts (Ahlgren & 

Engel, 2011; Ellström, 2010; Ellström & Kock, 2008). Det är viktigt att arbeta med den kollektiva 

utvecklingen av kompetens för att öka medarbetarnas motivation och engagemang (Bound & Lin, 

2013; Ellström, 2010; Ellström & Kock, 2008; 2011). Främst investeras det som oftast i kollegiala 

utbildningsinsatser snarare än individuella. Detta kan vara problematiskt då individers 

kompetensutveckling spelar en viktig roll för den totala kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. 

Därför bör organisationer investera i individers utveckling när målet är att öka kollegiets kompetens 

(Drejer, 2000). Omvärldens krav på effektivitet och prestation resulterar i att det inom organisationer 

råder en konstant tidspress. Det medför att organisationer har färre möjligheter till 

kompetensutveckling. Genom att avsätta tid för kompetensutveckling kommer organisationers 

effektivitet gynnas, trots att det periodvis finns mindre tid till den dagliga verksamheten under de 

specifika kompetensutvecklingsinsatserna (Kock, 2010a). Vidare beskriver Kock (2010b) ett projekt 

vars avsikt var att höja kompetensen hos medarbetarna på ett företag som arbetar med maskinservice. 

Där gjordes en förändring som innebar att varje medarbetare fick avsätta två timmar per vecka för 

reflektion kring arbetets förbättringsmöjligheter. Kock (2010a) konstaterar att de företag som avsatt 

ytterligare tid för sina kompetensutvecklingsinsatser visar på störst effekter av 

kompetensutvecklingen. Därav bör kompetensutveckling prioriteras både gällande planering av 

insatser, genomförande och efterföljande analys (Kock, 2010a). Huruvida organisationen svarar på 

utförda insatser kan bli avgörande för att nå framgång och därav bli konkurrenskraftig. 

Sammanfattningsvis bör organisationer ta ovanstående aspekter i beaktning vid planerandet och 

utförandet av kompetensutvecklingsinsatser (Drejer, 2000; Ellström, 2010). 

Konkurrensen om kompetens ökat i samhället och att arbetsmarknadskraven styr 

organisationers beslut kring vilka kompetensutvecklingsinsatser som sätts in (Ellström, 2010). Vikten 

av ha rätt kompetens på rätt plats har därför kommit att bli allt mer betydande (Bland et al., 2014; 

Ellström & Kock, 2008). I ett försök att bli den potentiella medarbetarens självklara alternativ vid val 

av arbetsplats, bör organisationer erbjuda sina medarbetare stöttning gällande hur de kan utveckla sin 

karriär (Bland et al., 2014; Butcher & Kritsonis, 2007; Watkins, 2005). Vidare belyser Ahlgren och 

Engel (2011) att investering i medarbetares personliga utveckling ger både kollegiala och 

organisatoriska fördelar. Detta på grund av att kompetenser är föränderliga och därför är arbetet med 

kompetensutveckling av stor vikt. Arbetet med kompetensutveckling skulle potentiellt kunna 

effektiviseras genom att definiera de mest framträdande kompetenserna som behövs för att utföra 

arbetet på ett bra sätt (Ahlgren & Engel, 2011; Linton & Walsh, 2001; Maranto & Shuls, 2013). Dessa 

kompetenser kan sedan användas som nyckelkompetenser vid rekrytering. Det kan möjligen 

underlätta andra delar i kompetensförsörjningsarbetet, exempelvis genom att personer med rätt 

kompetens anställs och sedan behålla den talangen i framtiden (Linton & Walsh, 2001; Maranto & 

Shuls, 2013). Större organisationer har generellt större möjligheter till omfattande 
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kompetensutvecklingssatsningar än vad mindre organisationer har (Ahlgren & Engel, 2011). Dock kan 

satsningarna inom något mindre organisationer ge störst effekt på grund av möjligheterna till 

informell utveckling. Därigenom kan det vara fördelaktigt att använda både formell och informell 

kompetensutveckling för att effektivisera den individuella och kollektivistiska utvecklingen av kunskap 

(Ellström et al. 2008; Ellström & Kock, 2008). 

Systematiken gällande kompetensutveckling kan ses vara en avgörande faktor för företagets 

konkurrenskraft (Dymock & McCarthy, 2006; Ellström, 2010; Linton & Walsh, 2001). Användandet av 

kompetensutveckling som just konkurrensmedel kan ses vara något positivt då företaget eller 

organisationen har för avsikt att attrahera nya medarbetare. Det för att följa branschen behov av 

framtida kompetens (Ellström et al., 2008; Linton & Walsh, 2001; Lloyd, 1996). Möjligen kan det även 

vara fördelaktigt då företaget vill öka produktionen och kvaliteten i arbetet (Ahlgren & Engel, 2011; 

Ellström, 2010; Ellström & Kock, 2011). I Ellström et al. (2008) kvalitativa studie menade de 

intervjuade cheferna att den strategiska kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen är en 

essentiell del i att öka företagets konkurrenskraft. För att kompetensutveckling ska kunna fungera som 

konkurrensmedel krävs dock medarbetarnas intresse av att medverka i dessa insatser (Ellström & 

Kock, 2011). Det är av stor vikt att kompetensutvecklingen upplevs främja medarbetens nuvarande 

arbetssituation då målet med satsningen är att behålla medarbetaren framöver (Ahlgren & Engel, 

2011). Dymock och McCarthys (2006) studie innehållande intervjuer och observationer visade på att 

företaget arbetade med utveckling av medarbetares färdigheter för att öka konkurrenskraften samt 

säkra framtida lönsamhet.  

Vetskapen om goda utvecklingsmöjligheter kan attrahera potentiella medarbetare som har 

intresse för kompetensutvecklingsinsatser (Linton & Walsh, 2001). Trots att det finns forskning som 

stödjer just detta, menar Ellström och Kock (2011) att det behövs ytterligare empiriska studier som 

utförts i fler organisationer och företag som bekräftar resultatet. Den forskning som gjorts har i 

flertalet fall baserats på stora företag och organisationer snarare än på mindre eller medelstora. Likt 

ovan nämnt bör ny forskning komplettera den befintliga bilden av kompetensutvecklingen och 

resultatet av dessa insatser för att kunna användas i andra sammanhang än enbart i stora företag och 

organisationer (Ellström, 2010; Ellström & Kock, 2011).   

 

Skolan som attraktiv arbetsgivare 

Begreppet attraktiv arbetsplats har blivit allt mer förekommande inom studier som berör företag och 

organisationer. Den attraktiva arbetsplatsen främjar möjlighet till utvecklingen av befintliga 

professioner samt försöker skapa en stark identitet. Har medarbetare en stark känsla av professionell 

identitet ökar chansen att de utför sitt arbete enligt de förväntningar som finns. Om organisationer och 

företag däremot väljer att inte prioritera kompetensutveckling kan medarbetare känna avsaknad av 

professionell identitet i relation till arbetsplatsen. Det kan i sin tur försämra arbetsgivarens 

attraktionsförmåga av arbetskraft (Marks & Huzzard, 2008).   

Chefer över förskolor ansvarar för att personalen får möjlighet till de 

kompetensutvecklingsaktiviteter som finns att tillgå. Det för att personalen ska kunna utvecklas inom 

sin profession och på så vis utföra sina arbetsuppgifter på ett fördelaktigt sätt (Skolverket, 2011). 

Enligt rapporten från SKL (2014) skulle kompetenshöjande insatser för förskollärare kunna vara 
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forskning, olika typer av specialtjänster eller arbete med genusfrågor. Lärare som trivs på sin 

arbetsplats och som får möjlighet till ökat ansvar, kan tillföra mer till arbetsplatsen än lärare som inte 

trivs. De medarbetare som trivs på jobbet pratar ofta gott om arbetsplatsen, vilket gör att de kan ses 

fungera som positiva ambassadörer (Bland, Church & Luo, 2014; SKL, 2014). Lärares möjlighet att 

påverka sitt eget arbete samt deras engagemang styr deras val att stanna på en specifik arbetsplats. 

Således påverkar lärares upplevelse av sin arbetsplats därigenom kommunens behov av framtida 

arbetskraft (SKL, 2014).  

Med målet att bli en attraktiv arbetsgivare bör skolor som är i behov av nya medarbetare, se till 

att de lärare som anställs har stort engagemang och rätt typ av kompetens. När antalet ansökningar 

som kommer in ökar, gör också chanserna att finna de starkaste kandidaterna till den specifika 

tjänsten det (Maranto & Shuls, 2013). För att lyckas med en effektiv rekrytering är det viktigt att skapa 

ett gott rykte kring sitt varumärke. Därför bör varje kommun utveckla en marknadsföringsstrategi där 

positiva aspekter kring kommunen i helhet och skolan framförs. I marknadsföringen bör förslagsvis 

lärare som är anställda i kommunen vara delaktiga samt berätta om sina erfarenheter och upplevelser 

(Bland et al., 2014). Nytänkande är en essentiell del vid försök att nå ut till potentiella lärare (Douglas 

& Khandaker, 2015). På senare år har nya vägar för kompetensförsörjning utvecklats och således 

behöver skolor inom offentlig sektor inte förlita sig på äldre metoder som varit tidskrävande (Maranto 

& Shuls, 2013). Det är av stor vikt att som skola och arbetsplats synas både lokalt och nationellt, därför 

kan deltagande vid exempelvis jobbmässor vara positivt. Potentiella lärare får då möjlighet att ta del av 

karriärtips och hur de kan gå tillväga för att bli lärare. På detta vis får de skolor och kommuner som 

deltar i mässan chans att etablera sitt varumärke på lokal nivå (Douglas & Khandaker, 2015). 

Varumärket bör lämpligtvis lyftas fram genom att beskriva arbetsplatsens kultur och värderingar. 

Genom att förmedla ett gott intryck ökar möjligheterna för att attrahera fler lärare. För att nå ut till en 

större mängd potentiella lärare nationellt, kan det vara fördelaktigt att använda internet. Sociala 

medier bör därför användas systematiskt vid rekrytering då majoriteten av de framtida lärarna 

använder sig av sociala medier för att både hitta och söka arbete. Genom att skolan syns både lokalt 

och nationellt kan varumärket på så vis stärkas och attraktionskraften av kvalificerade lärare vid 

rekrytering öka (Douglas & Khandaker, 2015).  

Möjlighet till kompetensutveckling är essentiell då lärare utvecklar och uppdaterar sin kunskap 

inom undervisningsområdena likväl som för pedagogiken i helhet (Butcher & Kritsonis, 2007). På så 

sätt kan möjlighet till professionell utveckling vara en framträdande del vid val av arbetsplats (Bland et 

al., 2014; Butcher & Kritsonis, 2007; Lloyd, 1996). Arbetet med kompetensutveckling resulterar i 

fördelar för såväl medarbetare som organisationen. Medarbetaren erbjuds ett stimulerande arbete där 

utvecklingsmöjligheter finns vilket ger fördelar för framtida karriärmöjligheter. Organisationens 

fördelar skulle kunna vara att de behåller kvalificerade medarbetare och på så sätt stärker varumärket. 

Därigenom kan organisationen konkurrera inom sin bransch (Lloyd, 1996).  En avsaknad av 

professionell utveckling kan vara en bidragande orsak till att lärare väljer byta arbetsplats till någon 

annan där de får såväl personlig utveckling som kompetensutveckling. Därav bör resurser avsättas för 

kompetensutveckling av lärare (Bland et al., 2014).  

Det finns olika typer av incitament som styr lärares val av arbetsplats (Maranto & Shuls, 2013). 

Exempelvis materiella incitament som skulle kunna vara lön och olika förmåner. Vidare beskrivs även 
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incitament som är icke-materialistiska så som den kollegiala arbetsmiljön, möjlighet till innovation 

och utveckling. Materiella incitament spelar en stor roll när personer väljer arbetsplats. Dock har 

andra incitament kommit att bli viktigare med åren. Exempelvis individers möjlighet att påverka sin 

egen arbetstid och ledighet. Då lärare generellt sett tjänar sämre än många andra arbetsgrupper kan 

det vara fördelaktigt att visa på andra faktorer än just pengar. Därmed kan det vara bra att förklara 

vikten av uppdraget som sådant (Marks & Huzzard, 2008). Behovet av stöd och tillhörighet är 

gemensamt för alla lärare oavsett om de är nyutexaminerade, nya på arbetsplatsen eller har arbetat på 

arbetsplatsen sedan lång tid tillbaka (Watkins, 2005). Brist av stöd är den huvudsakliga faktor som 

styr huruvida lärare väljer att byta till en annan arbetsgivare eller att lämna professionen helt (Bland et 

al., 2014). I kollegiet är läraruppsättningen vanligtvis en blandning av både relativt nyutexaminerade 

lärare och rutinerade lärare. För att behålla en sådan läraruppsättning bör kollegiets olika behov 

tillgodoses. Detta sker lämpligen genom att skapa ett öppet klimat där utbyte av idéer och erfarenheter 

kan ske (Watkins, 2005). Ovan nämnda incitament kan möjligen resultera i att de anställda väljer att 

stanna kvar på en och samma arbetsplats (Marks & Huzzard, 2008).  
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Metod 

Detta avsnitt beskriver forskningsansats, avgränsning och urval av intervjupersoner samt det 

tillvägagångssätt som användes vid insamlandet av data som utgör grunden för studien. Sedan 

beskrivs genomförandet av studien, forskningsetiska överväganden, analysmetod samt studiens 

trovärdighet och äkthet.  

 

Forskningsansats 

Vi inspirerades av den fenomenologiska skolan vid utformandet av forskningsansats. Det för att vi 

hade intresse av att finna gemensamma nämnare mellan individers syn och upplevelse av vilka 

faktorer som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. En fenomenologisk ansats används då 

forskaren har för avsikt att finna essensen i ett fenomen (Allwood & Erikson, 2012; Szklarski, 2015). 

Fenomenologin kan fungera som riktlinjer vid empirisk forskning och utgår ifrån individens 

upplevelser och handlingar (Allwood & Erikson, 2012; Bryman, 2011). Utgångspunkten i denna skola 

är empirin och kan därför ses ha det induktiva förhållningssättet. Detta förhållningssätt innebär att 

teorier skapas utifrån empiri och brukar kopplas samman med kvalitativa metoder för datainsamling 

(Bryman, 2011; Szklarski, 2015). Kvalitativa metoder för datainsamling fokuserar på kvalitet snarare 

än kvantitet (Alvehus, 2013). Vi ser att den kvalitativa metoden passade att använda till denna 

empiriska studie, då valet var att fokusera på den enskilda individens uppfattning av huruvida 

kompetensutveckling fungerar som konkurrensmedel snarare än kollegiet i stort. Då vi inspirerades av 

den fenomenologiska skolan vid utformandet av forskningsansats, kom även det efterföljande arbetet 

med datainsamling och metod för analys gå i denna riktning. Detta ser vi kan bidra till att skapa 

kontinuitet och förtydliga det fortsatta arbetet.  

 

Avgränsning och urval 

Studiens syfte samt efterföljande frågeställningar utgjorde en viss typ av avgränsning för studien. Det 

genom att studien riktade sig mot kommunen, förskollärare och förskollärarstudenter. Det första 

steget i den faktiska urvalsprocessen är av stor vikt, då steget innebär en överläggning och bedömning 

av för-, och nackdelar med olika metoder för urval (Alvehus, 2013). I vår studie tillämpades enligt 

Bryman (2011) en form av bekvämlighetsurval. Dock var samtliga personer vi hade kontakt med inom 

ramen för våra valda urvalskriterier. Vi såg detta även som en form av målstyrt urval som Bryman 

(2011) beskriver. Det kan vara användbart då forskaren letar efter en specifik yrkeskategori med viss 

specifik kompetens och erfarenhet, vilket i vårt fall var förskollärare.  

Vid det inledande mötet med våra kontaktpersoner diskuterades antalet intervjuer som studien 

skulle innehålla. Vi lyfte fram högskolans riktlinjer gällande antal intervjuer, för att materialet skulle 

vara representativt och för att tiden skulle räcka till. Under mötet vägdes för-, och nackdelar med olika 

val av intervjupersoner. Slutligen bestämdes det att intervjuerna skulle innefatta förskollärare (senare 

benämnt lärare) som inte arbetat allt för lång tid inom kommunen samt förskollärarstudenter (senare 

benämnt studenter) som läste sista året på sin utbildning. Det för att finna likheter och skillnader i 

deras upplevelser. För att få tillräckligt med data att analysera valde vi att ha fyra stycken intervjuer 

inom respektive urvalsgrupp. Våra kontaktpersoner var behjälpliga när kontakt togs med lärarna. Den 
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administrativa chefen berättade om vår studie och vilka kriterier för urval som fanns på ett 

ledningsmöte. Då ställdes även frågan om de närvarande cheferna hade förslag på intervjupersoner. 

Anledningen till att vi valde att ge våra kontaktpersoner så stort handlingsutrymme i denna fas av 

arbetet var att de känner organisationen bättre än vi. Kontaktpersonerna återkopplade sedan 

kontaktuppgifter till lärare som matchade urvalskraven. I samband med att kontakt togs med 

studenterna vände vi oss först till programansvarig på Högskolan för Lärande och Kommunikation 

(senare benämnt HLK). De berörda studenterna hade vid detta tillfälle verksamhetsförlagd utbildning 

(senare benämnt VFU) och vi fick rekommendationen att mailkontakt var att föredra. Därav skickades 

en intresseförfrågan till samtliga lärarstudenter. Så snart vi fått svar av fyra stycken, skickades en 

inbjudan till intervju (se bilaga 1) med en presentation av studien, syftet med intervjupersonernas 

medverkan samt förslag på tid och plats. Samma inbjudan skickades även till de lärare som valts ut.  

Det blev ett bortfall av en av lärarna, vilket resulterade i att det blev tre stycken lärare och fyra stycken 

studenter som intervjuades.  

 

Instrument för datainsamling 

Datainsamling i linje med den fenomenologiska skolan sker ofta genom intervjuer och självrapporter 

(Szklarski, 2015). Då denna studie riktade sig till individer och deras upplevelse snarare än 

organisationens tidigare arbete, valdes datainsamling genom självrapportering bort och därigenom 

användes intervjuer för insamling av data. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som metod 

för datainsamling i enlighet med Szklarski (2015) rekommendation om att denna typ av intervjumetod 

är att föredra om studiens ansats är av fenomenologisk art. Semistrukturerade intervjuer bör användas 

när det är fler än en forskare som ska utföra studien då metoden tar hänsyn till både struktur och 

flexibilitet (Bryman, 2011). Därigenom stärktes valet av denna intervjumetod, då planen var att 

tillsammans utföra intervjuerna och efterföljande analysarbete.  

En semistrukturerad intervju bör med fördel utgå från en intervjuguide (Bryman, 2011). Då vi 

intervjuade två urvalsgrupper utformades två intervjuguider (Se bilaga 2 och 3). Detta för att kunna 

anpassa frågorna efter deras arbetssituationer. Dock var skillnaden mellan guiderna inte markant utan 

skildrade framförallt huruvida personerna var anställda eller ej.  I intervjuguiderna var frågorna 

kategoriserade under temaområden som utformades efter syfte och frågeställningar. Det fanns 

möjlighet till att vara flexibel vid intervjuerna i enlighet med vad Bryman (2011) beskriver. Flexibilitet 

innebär att frågorna inte behöver ställas i samma ordningsföljd utan styrs efter intervjupersonens svar 

(Kvale & Brinkmann, 2015; Bryman, 2011). Genom ett sådant flexibelt upplägg får personen utrymme 

att tolka och utforma sina svar efter eget tycke. Flexibiliteten blir därav viktig både i utformandet av 

intervjuguiden samt under själva intervjun (Bryman, 2011; Kvale, 1997), vilket vi tog hänsyn till. Vid 

skapandet av intervjuguiden inspirerades vi av Kvales och Brinkmanns (2015) samt Brymans (2011) 

förslag till utformandet av frågor. Intervjuguiderna började med Inledande frågor som formulerades 

så att intervjupersonen upplevde att det är frågor som kan besvaras med lätthet utefter erfarenheter 

och intresse.  Till varje område utformades förslag på Uppföljnings, - och sonderingsfrågor. Det 

gjordes som stöd för oss själva då denna typ av frågor är väsentliga för att nå mer omfattande eller 

reflekterande svar. För att nå intervjupersonens upplevelser utformades flera preciserande frågor. 

Detta innebar att vi kunde fråga om reaktioner, upplevelser och tankar. Intervjuguiderna utformades 
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således utan direkta eller ledande frågor vilket innebar att antalet styrda frågor minskades. Detta i linje 

med Brymans (2011) direktiv om att forskare bör undvika styrda frågor. Innan intervjun avslutades 

fick intervjupersonerna möjlighet att lägga till något ytterligare, vilket kan ses som ett positivt avslut 

(Kvale & Brinkmann, 2015).  

Efter utformandet av intervjuguiderna valde vi att använda oss av pilotintervjuer, vilket är 

fördelaktigt för att testa huruvida områdena för intervjun är lättförstådda och relevanta. Där kan även 

språket i intervjuguiden granskas för att säkerställa att det uppfattas som vardagligt (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Med avsikt att säkerställa kvalitén på studiens intervjuguide gjordes därför två 

pilotintervjuer. I pilotintervjuerna eftersöktes huruvida intervjuguidens områden och frågor upplevdes 

tydliga och relevanta. Det efterfrågades även ytterligare förbättringsmöjligheter. Pilotintervjuerna 

utfördes med två slumpmässigt utvalda lärarstudenter oberoende av varandra som studerar vid HLK. 

En av studenterna hade nyligen utfört en kvalitativ intervjustudie och hade därav ökad förståelse för 

vad denna typ av studie innebär. Det framkom liknande feedback från båda pilotintervjuerna. 

Intervjuguiderna upplevdes relevanta och tydliga och frågorna upplevdes välformulerade. Vedertagna 

HR-begrepp som används i intervjuguiden upplevdes bekanta för studenterna. Då vi endast fick den 

positiva feedbacken som benämns ovan, ändrades inte våra intervjuguider. Dock frågade en av 

studenterna om vi hade litteraturreferenser som stärker huruvida frågarna utformats och riktats. Detta 

motiverades i tidigare avsnitt genom Brymans (2011) samt Kvale och Brinkmanns (2015) beskrivning 

om utformandet av frågor till kvalitativa intervjuer. 

 

Genomförande av datainsamling 

Då vi är relativt oerfarna intervjuledare valde vi att båda närvara under samtliga intervjuer. Det är 

fördelaktigt för att kunna uppfatta olika signaler från intervjupersonen som i sin tur kan underlätta vid 

analysarbetet (Bryman, 2011). Vi beslutade oss för att växelvis vara intervjuledare vid intervjuerna. Ett 

sådant upplägg resulterade i att den av oss som inte ledde intervjun istället kunde fokusera på att 

anteckna eventuella tankar vilket kan vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2015). Forskaren bör ha kännedom om intervjupersonens yrkesmässiga miljö (Kvale, 

1997), vilket styrde vårt val att utföra intervjuerna i personernas vardagliga miljöer. Intervjuerna med 

lärarna genomfördes på respektive arbetsplats. Studenternas intervjuer genomfördes på HLK vilket är 

en miljö som de har vistats i under sin pågående utbildning. I början av intervjuerna efterfrågades 

intervjupersonernas medgivande till att intervjun skulle spelas in under anonyma former. 

Ljudupptagningen startades så snart intervjupersonen bekräftat inspelandet av intervjun. 

Intervjuledaren bör förtydliga forskningsstudiens syfte för intervjupersonen (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2015), vilket gjordes direkt under inledningen av intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 

45 och 50 minuter. Ytterligare etiska överväganden som det togs hänsyn till finns beskrivna i 

nästkommande avsnitt.   

  

Analysmetod 

I det inledande skedet av metodkapitlet beskrivs fenomenologin och hur vi inspirerades av den skolan 

genom hela studien. Den data som samlades in genom semistrukturerade intervjuer analyserades med 

fenomenologin som inspirationskälla. Som tidigare nämnt turades vi om att vara intervjuledare för 
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intervjuerna (se bilaga 2). När intervjuerna sedan genomförts så transkriberade vi de intervjuer som vi 

inte hade huvudsakligt ansvar för. Det i ett försök att öka objektiviteten och undvika tolkning av det 

data som samlats in. Rådata ska behandlas och rensas på ett sådant sätt att känsliga uppgifter sållas 

bort (Vetenskapsrådet, u.å.). Således arbetades kommunens namn bort i materialet för att våra 

kontaktpersoner önskar hålla kommunen anonym i denna studie. Hantering, ombearbetning och 

senare analys av data är en viktig del i forskningsprocessen. Storleken på datamängden styr valet 

gällande vilken analysmetod som sedan används (Szklarski, 2015). Vår datainsamling resulterade i sju 

intervjuer vilket vi anser vara relativt liten mängd data. I enlighet med Szklarski (2015) förslag valdes 

då Giorgis metod för analys av data. Denna analysmetod används ofta då det är en relativt liten mängd 

data som ska hanteras och analyseras. Vi använde inte denna metod till fullo, utan anpassade den till 

denna empiriska studie. För att skapa en struktur och följdriktighet utgick vi dock från de fem steg 

som Giorgis modell föreslår. Nedan följer en beskrivning av vårt analysarbete i de olika stegen. 

Det första steget i analysarbetet innebar en genomläsning av samtliga transkriberade 

intervjudata. Efter varje genomläsning diskuterade vi vad som var mest framträdande och det som var 

otydligt. Det användes för att bli mer inlästa på materialet och därigenom i enlighet med Szklarskis 

(2015) rekommendation bli vän med materialet.  

I det andra steget delades de sju intervjudata mellan oss och vi färgmarkerade de 

meningsbärande enheter vi fann i varje intervju. Meningsbärande enheter kan vara ord, meningar eller 

delar av data som är framträdande och skapar en ny mening om fenomenet (Szklarski, 2015). När vi 

färgmarkerat i samtliga intervjuer tittade vi igenom varandras, för att kunna komma med ytterlige 

idéer och funderingar kring vilka meningsbärande enheter som markerats i texten.  

Det tredje steget innebar att vi i enlighet med Giorgis modell komprimerade de enheter vi funnit 

(Szklarskis, 2015). Varje enskild enhet arbetades igenom var för sig för att förtydliga det som 

intervjupersonen uttalat. I ett försök att eftersträva kontinuitet samt följdriktighet i analysarbetet läste 

vi igenom varandras komprimerade enheter. Detta även för att undvika att vi omedvetet förändrat 

enhetens betydelse.  

I det fjärde steget arbetade vi med att detaljerat läsa igenom de nu komprimerade 

meningsbärande enheterna. Det för att hitta enheter som berörde liknande saker och skriva ihop 

dessa. Om det rörde sig om rena upprepningar eller enheter som inte var relevanta så sållades dessa 

bort. Samtliga delar i detta steg syftar till att rensa bland enheter och komprimera de kvarstående 

ytterligare. I detta steg skrevs de funna enheterna ihop till en mer löpande text. I den sammanslagna 

texten bör samtliga slutgiltiga enheter återfinnas (Szklarski, 2015). När texten skrivits samman läste vi 

noggrant igenom samtliga texterna för att undvika att viktiga resultat försvann. Slutligen gjordes en 

sortering av den löpande text som skrivits. Detta resulterade i att vi fann olika områden inom varje 

intervju och vilket kan ses som ett första steg i utformandet de teman som sedan återfinns i steg fem.  

Det sista och femte steget innefattade inledningsvis en genomläsning av materialet från steg 

fyra. Det för att finna olika nyckelteman som vi sedan utgick ifrån i det fortsatta arbetet. Dessa teman 

utgick ifrån de områden som hittades i steg fyra. Dock kom flera av dessa att arbetas om under detta 

steg. Först här fastställs den sanna essensen kring fenomenet av forskaren och därför bör de funna 

temana skiljas åt (Szklarski, 2015). Det gjordes för att finna teman som varierar och teman som är 

enhetliga och återkommande. Teman som är återkommande och liknar varandra brukar benämnas 
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som fenomenets essens, medan teman som varierar benämns som fenomenets existens (Szklarski, 

2015). Här fokuserade vi på de teman som utgjorde essensen för att fortsätta i linje med den 

fenomenologiska skolan. Därav sållades den data som inte tillhörde något specifikt tema eller var 

irrelevanta bort. I de fall det fanns osäkerhet kring vissa stycken, gick vi tillbaka till det rådata som 

färgmarkerats i det andra steget. Det i linje med Szklarskis (2015) rekommendation gällande att 

forskare som känner osäkerhet bör säkerställa att materialet i detta steg överensstämmer med det data 

som tidigare insamlats. Det sista skede i analysarbetet innebar att vi fastställde rubriker och 

underrubriker för de essentiella teman som arbetats fram. Det slutgiltiga antalet teman blev fem 

stycken.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (u.å.) belyser att forskare bör skydda individer som deltar i studier, vilket brukar 

kallas individskyddskravet. Det finns underkategorier till individskyddskravet och dessa är; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Nedan följer en 

beskrivning hur vi adapterat Vetenskapsrådets forskningsetiska synsätt i denna studie. 

Informationskravet innebär sammanfattningsvis att forskaren ska informera intervjupersonerna 

om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Forskaren ska även informera om vad resultatet av 

studien ska användas till (Vetenskapsrådet, u.å.). Detta krav togs hänsyn till vid inbjudan till intervju, 

vid utformade av intervjuguiderna samt vid intervjuerna där en kort presentation av studien och vilka 

vi är gjordes. Denna inledande del av studien avslutades genom en fråga om intervjupersonerna 

samtycker till att delta. Det för att ta hänsyn till det samtyckeskrav som Vetenskapsrådet (u.å.) belyser. 

Konfidentialitetskravet handlar om vikten av sekretess och behandling av personuppgifter på ett 

korrekt sätt. Då studiens syfte värderades mot konfidentialitetskravet såg vi att det i sig inte berörde 

speciellt känsliga delar och att resultatet av studien snarare kunde vara känsligt och att personerna 

inte önskade att kommunen fick vetskap om vem som sagt vad. Därav kom de olika intervjupersonerna 

att kallas för exempelvis Lärare A och Student 1. Slutligen nämner Vetenskapsrådet (u.å.) 

nyttjandekravet. Detta innebär att de data och känsliga uppgifter som samlats in under studiens gång 

ska användas bara till det studien har för avsikt att undersöka. Detta krav togs hänsyn till genom att vi 

omarbetade insamlad data innan kommunen fick möjlighet att ta del av den vid studiens avslut. 

Kommunen hade för avsikt att använda studien som grund för det framtida arbetet med att attrahera 

och behålla förskollärare. Intervjupersonerna fick denna information dels genom ett inbjudningsmail 

samt vid intervjutillfället. Det på grund av att vi ville undvika missförstånd gällande användandet av 

studiens resultat. Vidare belyses att intervjupersonen med fördel bör få möjlighet att ta del av studiens 

resultat innan det publiceras (Vetenskapsrådet, u.å.). Dock såg vi vissa svårigheter gällande 

applicerande av detta på vår studie på grund av den tidspress som rådde. Intervjupersonerna fick 

information i enlighet med Vetenskapsrådets (u.å.) rekommendationer, kring vart de kunde hitta 

uppsatsen efter den publicerades.  

 

Studiens trovärdighet och äkthet 

Kvaliteten på en kvalitativ studie beror på forskarens förmåga att vara kritisk till sitt arbete och sin 

metod (Fejes & Thronberg, 2015). Under planerandet av studiens tillvägagångssätt och metod hade vi 
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avstämningar med varandra. Det i ett försök att kontinuerligt se över arbetsgången och komma med 

förbättringsåtgärder. Här bidrog även grupphandledningen till ifrågasättande av arbetet samt gav 

inspiration till nya vägar att arbeta vidare med. Studiens bakgrund grundar sig på originalkällor för att 

säkerställa kvaliteten. Det användes främst vetenskapliga publikationer från tillförlitliga databaser. 

Publikationerna har varit peer- reviewed, vilket innebär att verket blivit granskat av andra forskare 

vilket stärker dess tillförlitlighet (Allwood & Erikson, 2012). För att kvalitetssäkra arbetet ytterligare 

var de övriga källor som användes skrivna av profilerade och välkända personer inom denna studies 

forskningsområde. 

Kvalitativa studier ofta bedöms genom tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innebär en 

kontroll av studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). För att öka studiens trovärdighet valde vi att ha vissa typer av kriterier gällande plats 

och miljö för intervjun samt genom att använda oss av två olika intervjuguider som anpassades efter 

urvalsgrupperna. Vidare arbetade vi med att genom de semistrukturerade intervjuerna få så 

uttömmande svar som möjligt. Det för att i enlighet med Brymans (2011) beskrivning sedan kunna 

undersöka om studiens resultat skulle kunna överföras på en liknande verksamhet. Detta lyfts i ett 

senare avsnitt som handlar om slutsatser och där återfinns även förslag till fortsatt forskning. För att 

säkerställa studien pålitlighet fördes kontinuerligt anteckningar kring vad vi gjorde under studiens 

olika stadier. Det för att sedan kunna skriva ett utförligt och tydligt metodkapitel. Forskaren kan be 

andra personer att granska metodval och liknande (Bryman, 2011). Det använde vi oss av under 

samtliga grupphandledningar där vi fick respons från studentkollegors uppsatser genom opponering. 

Det finns olika saker som kan äventyra en studies tillförlitlighet. Forskare bör exempelvis ha förståelse 

för att den mänskliga faktorn kan spela in under intervjuer (Bryman, 2011; Fejes & Thronberg, 2015). 

Vidare ska forskaren undvika att medvetet bygga in skevheter i resultatet och ha förståelse för att 

fullständig objektivitet är svår att uppnå. Detta brukar benämnas som att forskaren styrker och 

konfirmerar (Bryman, 2011). Därav är det att föredra att ha ett öppet förhållningssätt och en förståelse 

för att forskaren kan påverkas av de personer som deltar i studien (Fejes & Thronberg, 2015). Som 

tidigare nämnt valde vi att hålla alla intervjuerna tillsammans vilket vi såg som ett sätt att eftersträva 

objektivitet i den mån det var möjligt.  

Den kvalitativa forskaren bör se över studiens äkthet (Bryman, 2011). Vårt arbete med 

avgränsningar och urval var noggrant utformat, vilket vi ser ökar möjligheten till att skapa en rättvis 

bild om fenomenet i enlighet med vad Bryman (2011) beskriver. Möjligen kan studien och även 

resultatet likt Bryman (2011) belyser, ha bidragit till att intervjupersonerna fått en ökad förståelse för 

sin egen situation. Det då flera av intervjupersonerna belyste att de efter intervjutillfället känt sig mer 

inspirerade att förändra saker de upplevde negativa. I denna studie fick intervjupersonerna möjlighet 

att göra sin röst hörd och kunna påverka, vilket är ytterligare en del i att säkerställa studiens äkthet 

(Bryman, 2011). 
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Metoddiskussion 

I metodavsnittets inledande del beskrivs studiens forskningsansats. Denna ansats påverkar det senare 

metodarbetet och därigenom även analysarbetet. Detta fenomenologiska tankesätt har underlättat vårt 

arbete genom att vi har haft något att falla tillbaka på. Vidare ser vi även att detta tydliggör 

arbetsgången och leder fram till resultatet på ett fördelaktigt sätt.  

De urvalskriterier som användes var genomarbetade, vilket vi ser kan bidra till att säkerställa 

studiens kvalitet. Vi ställer oss däremot frågande till huruvida urvalet kan ses vara representativt på 

grund av att vi genom bortfallet inte hade lika många intervjupersoner i respektive urvalsgrupp. Denna 

intervju var den sista inplanerade vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att finna en ersättare med 

kort varsel. Därav blev det slutliga antalet intervjupersoner tre lärare och fyra studenter. Bortfallet ser 

vi problematiskt då målgruppernas antal inte var likvärdiga. Det användes bekvämlighetsurval i linje 

med det Bryman (2011) beskriver, forskare som använder denna typ av urval kan använda pilotstudier 

för att i viss mån säkra intervjuinstrumentets kvalitet, vilket vi använde oss av i denna studie. Under 

genomförandet av intervjuerna ställde vi oss frågan om det skulle ha underlättat att ha fler fasta frågor 

att utgå ifrån. Det främst på grund av att vi kände oss osäkra i intervjuledarrollen samt ibland hade 

svårigheter med att ställa relevanta följdfrågor som inte var ledande. Däremot ser vi fördelen med att 

semistrukturerade intervjuer användes för att det kom fram mycket relevanta svar som återfinns i 

resultatet. Vi valde att båda två närvara vid samtliga intervjuer för att vi skulle kunna stötta varandra 

och hjälpas åt med att komma på relevanta följdfrågor. Under vissa av intervjuerna uppfattade vi att 

intervjupersonen hade svårt att fokusera på den av oss som var intervjuledaren och flackade mycket 

med blicken. Dock ser vi inte att vi hade kunnat utföra vårt arbete med lika god kvalitet om vi varit 

ensamma. Därav motiverar vi än en gång vårt val i enlighet med Bryman (2011) beskrivning om att det 

kan vara fördelaktigt att vara flera är en forskare som närvarar vid intervjun.  

I analysarbetet eftersträvade vi så mycket objektivitet som möjligt. Dock är vi medvetna om att 

den mänskliga faktorn möjligen påverkade detta arbete. Det är svårt för forskare att vara helt objektiva 

(Bryman, 2011). Fördelen med att utgå ifrån en modell vid analysarbetet ser vi var att följa den 

struktur som de olika stegen innebar. Detta skapade en följdriktighet i vårt arbete och vi hade 

möjlighet att gå tillbaka till föregående steg vid oklarheter. Under analysarbetets gång fördes 

kontinuerligt en diskussion gällande innehållet av de olika stegen samt huruvida vi kunde motivera 

valen som gjordes. Detta ser vi som en del i att eftersträva god kvalitet samt kunna eliminera 

oavsiktliga felaktigheter.  
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Resultat 

I detta kapitel återfinns resultatet av genomförd dataanalys. Resultatet presenteras utifrån de 

essentiella teman som vi fann i det sista steget av vår fem-stegs-analys. De valda temana är; 

Uppfattningar av kompetensutveckling, Kommunens kompetensutveckling, Förutsättningar för att 

lyckas med kompetensutveckling, Faktorer som styr val av arbetsgivare, Marknadsföring och 

Utvecklingsområden.  

 

Uppfattningar av kompetensutveckling 

Denna rubrik leder in till ämnet då intervjupersonernas uppfattningar av kompetensutveckling styr 

resterande del av resultatet.  

 

Majoriteten av både lärare och studenter uttryckte sig positivt kring begreppet kompetensutveckling 

och ser det som en möjlighet att utvecklas till bättre förskollärare. Studenterna förklarar att 

kompetensutveckling är en del som ingår i yrkesrollen på ett eller annat sätt. Student 2 uttryckte under 

intervjun: 

Jag ser det inte som något argument för att få högre lön eller få en högre status eller någonting sånt 

där utan för mig handlar det om att göra ett så bra arbete som möjligt. Sen är det väl de andra roliga 

… saker som följer efter… men just för att göra ett så bra jobb som möjligt så är 

kompetensutveckling viktigt för mig. 

Vid beskrivning av vad kompetensutveckling innebär var svaren relativt likartade bland lärarna. De 

menade att kompetensutveckling innefattar att vidareutveckla sig inom olika områden för att tillägna 

sig mer kunskap eller en bredd. Det belystes också att kompetensutveckling kan vara inom ett område 

som inte ingått i deras tidigare utbildningar men som de kan ha nytta av i det dagliga arbetet. Ungefär 

hälften av intervjupersonerna belyste att kompetensutveckling kan ske genom att gå på kurser och 

föreläsningar eller att söka en specifik kurs på Högskolan. Flertalet av lärarna såg i stort sett 

kompetensutveckling som någonting mer konkret kopplat till deras dagliga arbete. Lärare C uttryckte 

under intervjun: 

[…] Det kan ju vara allt möjligt så som dator, eller allt som har med barn och utveckling och 

lärande, arbetsplaner och hur man utformar det.  

Några av studenterna såg att kompetensutveckling även kan vara att lära av varandra, läsa en bok, få 

besök av en föreläsare eller studera förskolans egna pedagogiska dokumentation. Student 3 uttryckte 

under intervju: 

[…] kanske just att kunskap inte bara behöver vara att man tar sig från ett ställe till ett annat.  

Vidare nämnde hälften av studenterna att de inser att förskolan måste ha nytta av de 

kompetensutvecklingsinsatser som görs. Kompetensutveckling kan således användas om det upptäckts 

bristande kompetens inom vissa områden på förskolan.  En av studenterna framhöll att förskolechefen 
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kan komma med förslag på utbildningar att gå utefter upptäckta brister i verksamheten. Ytterligare en 

student lyfte att kompetensutveckling inte bara behöver vara kopplat till egenintresset utan att det 

handlar om vad arbetsgivaren vill och har möjlighet att ge för kompetensutvecklingsmöjligheter.     

Kommunens kompetensutveckling  

Denna rubrik kopplas samman med forskningsfrågan; På vilket sätt bidrar kommunens tidigare 

satsningar på kompetensutveckling för förskollärare till att förskollärare söker jobb och väljer att 

fortsätta arbeta inom kommunen?  

 

Majoriteten av studenterna kände inte till kommunen och hur arbetet bedrivs inom förskolan. 

Därigenom tog dessa intervjuer en mer generell riktning och frågorna blev än mer öppna. En av 

studenterna bodde i kommunen vilket gjorde att svaren blev mer uttömmande och riktade mot 

kommunen. Majoriteten av de intervjuade lärarna belyste problematiken med att det är få 

förskollärare inom kommunen. Dock ser flertalet av de intervjuade lärarna ser en framtid inom 

kommunen. Däremot motiverar de detta på olika vis. Delvis på grund av att familjen bor där men även 

det faktum att antalet förskollärare är lågt och att de därför inte får lov byta mellan förskolor inom 

kommunen. Flera av intervjupersonerna kände till att kommunen gjort flera 

kompetensutvecklingssatsningar inom olika områden. Det var tydligt att de som uttryckte sig gällande 

specifika kompetensutvecklingssatsningar antingen var anställda inom kommunen, bosatta där eller 

genomgått sin VFU där. De kompetensutvecklingssatsningar som nämndes var mattematiklyftet, NT, 

tecken- kommunikation, utbildning inom barn med synsvårigheter, musikinstrument och pedagogisk 

dokumentation. Hur dessa kompetensutvecklingssatsningar upplevs uttryckte Lärare B under 

intervjun: 

Vi har gått på NT-träffar […] Då… har vi läst en bok och kanske plockat ut lite citat som man tycker 

är bra och sedan diskuterat det. Så det är typ det enda som jag har gått på hittills. Det är nog det 

enda som jag har gått på hittills. Jag känner väl att den kursen kanske inte var så frivillig eller så 

men… eftersom jag nyligen börjat så tror jag att jag kommer försöka bygga vidare på den och 

använda den i verksamheten också 

 

Student 2 som hade VFU inom kommunen uttryckte i sin intervju: 

Där jag gör min VFU har de ju haft kompetensutveckling i Natur och Teknik. Men det är lite mer 

fokus på just matte och teknikdelen. Det är väl det som kanske måste förbättras och utvecklas mest 

bland förskolorna.  

Majoriteten av studenterna kände inte till någon av kommunens kompetensutvecklingssatsningar. 

Detta menade en av studenterna kan bero på att hen varit dålig på att ta till sig information. En annan 

student lyfte att det är konstigt att hen inte vet någonting om detta då kommunen har intresse av att 

veta hur de ska agera i framtiden. Detta förstärkte Lärare A under intervjun:  
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[…] I så fall är det nog väldigt osynligt… Jag tror att kompetensutvecklingsarbetet är väldigt 

osynligt. Det är nog bara när man är har fått en anställning som du vet om det tänker jag. Jag har 

inte hört om det innan i alla fall.  

Förutsättningar för att lyckas med kompetensutveckling 

Denna rubrik är en del i att besvara studiens syfte då intervjupersonernas önskan om tillvägagångssätt 

gällande kompetensutveckling styr hur de ser på kompetensutveckling och om det är en avgörande 

faktor vid val av arbetsgivare.  

 

Majoriteten av lärarna efterfrågade mer närvarande chefer som kan ge stöd. Trots den upplevda 

bristen av närvarande chefer visade samtliga lärare och hälften av studenterna förståelse för 

situationen. De ser att det är förskole-områdets storlek som orsakar chefernas frånvaro och pratade 

om att en förändring kring problemet behöver ske. De lyfte fram att en sådan förändring skulle leda till 

mer kontakt med förskolechefen och att chefen spenderar mer tid på förskolorna. Det skulle i sin tur 

kunna underlätta möjlighet till kompetensutveckling genom att lärarna får mer tid till utbildning.  

Lärare C önskar mer kompetensutveckling men uttryckte:   

Man vill mycket men det finns inte tid heller.  

Detta resonemang stärks genom att Student 1 uttryckte: 

Där jag är nu [VFU] är de ganska stressade och mattelyftet är en sån [kompetensutvecklingsinsats] 

[…] Jag tror att många är stressade, att de känner att de inte har tid.  

Det beskrevs även att kompetensutvecklande projekt åsidosätts då lärdomarna från det inte kommer 

hinna utvärderas eller implementeras i verksamheten. Lärare B förklarade: 

Man har fullt upp med annat och då glöms det bort lite. Kunskapen hamnar i skymundan lite för att 

annat måste prioriteras. Policys och så känns som att det bara hamnar i en pärm som glöms bort. 

Vidare belyste majoriteten av intervjupersonerna att kompetensutvecklingen med fördel kan ske 

gemensamt för att ge möjlighet till en fortsatt diskussion i det dagliga arbetet. De ser även att 

arbetslaget på något sätt bör lära av varandra och att det hade genererat mer kunskap. Däremot 

belyste en lärare och en student svårigheten med gemensam kompetensutveckling, trots de upplevda 

fördelarna. Problematiken rör sig om kombinationen att vara närvarande som lärare och att ge tid åt 

att dela kunskapen med arbetslaget. Kring detta uttryckte sig Student 2: 

Jag ska bli förskollärare, jag ska jobba tillsammans med barn. Då vill jag vara tillsammans med 

barnen så mycket som möjligt. Men det är så… då blir det så dumt. Ska jag då utbilda mig vidare 

och vara borta en dag i veckan och man ska ta in en vikarie för mig den dagen och det kanske inte 

blir samma vikare, då kanske det ställer till lite i barngruppen. 

Lärare B förklarade svårigheten med att dela med sig av kunskap under arbetstid:  
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Vi försöker ändå ta en del av vår planeringstid till det [dela kunskapen] men det är svårt… en timme 

gemensamt i veckan. Då har man oftast annat som måste tas upp så ja, det är svårt är det.  

Intervjupersonerna ställde sig något splittrat till hur en kompetensutvecklingssatsning bör vara 

upplagd. Eftermiddagar och kvällstid uppmuntrades av lärarna. Orsaken till detta är det annars 

påtagliga problemet att få tag på återkommande vikarier på dagtid. En av studenterna menade att 

kompetensutvecklingen ska ske på dagtid för att inte gå ut över privatlivet. Majoriteten av studenterna 

ställde sig positivt till att kombinera teori och praktik för att inte komma för långt från skolan och ny 

kunskap. Dock framkom det att det måste finnas en vilja hos kollegiet att utvecklas genom utbildning. 

En av lärarna och en av studenterna lyfte att kompetensutveckling kan vara mindre intressant för 

nyutexaminerade. Dels då kunskapen då är relativt nyförvärvad men även att nyutexaminerade har 

fullt upp som ny i yrkesrollen. Likaså kan intresset vara mindre för en person de sista åren innan 

pension då hen besitter många års erfarenheter. Hälften av lärarna och studenterna värderar chefens 

delaktighet i kompetensutvecklingen. Främst lyftes det fram att chefen erbjuder möjlighet till 

kompetensutveckling och visar vilka kompetensutvecklingsmöjligheter som finns. Det framfördes även 

att förskolechefen ska vara stöttande och framåtdrivande i en sådan process. Lärare A lyfte en idé 

kring hur förskolecheferna kan arbeta:  

Som chef kanske man ska säga att vi förväntar oss detta av er. Att ni tar kompetensutveckling, 

kurser och så. […] Men också uppmuntra till det.  

Vidare menade Lärare A att förskolechefen måste sätta ner foten vid de tillfällen då förskollärare 

förväntas delta i någon kompetensutvecklingsinsats. Detta stärks av Lärare B som menade att 

förskolechefen tjatar på de hen tycker borde delta i någon form av kompetensutveckling. Majoriteten 

av lärarna upplevde dock att förskolechefen informerar om kompetensutvecklingsmöjligheter men att 

det kan bli bättre. 

Faktorer som styr val av arbetsgivare 

Denna rubrik kopplas samman med forskningsfrågan; Vilka faktorer bidrar till att göra kommunen 

till en attraktiv arbetsgivare? Rubriken kopplas även samman med studiens syfte då 

kompetensutveckling lyfts som en del i val av arbetsgivare. 

 

Under samtliga intervjuer pratade intervjupersonerna om vilka faktorer som styrt alternativt kommer 

styra dem att söka sig till en arbetsgivare. De lyfte att det funnits stora valmöjligheter när de sökt jobb 

eller när de kommer söka jobb i framtiden. Flera av studenterna tryckte på att de redan fått 

erbjudanden om jobb efter att det tagit examen. Det trots att de inte examineras förrän i januari 

nästkommande år. Under intervjuerna pratade merparten av både studenter och lärare om att det är 

stor chans att man som förskollärare väljer att söka jobb inom sin hemkommun. Det oavsett om 

personen är nyexaminerad eller söker sig vidare efter annat arbete. Lärare A förklarade hur hen tänkte 

efter sin examen: 
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[…] jag tror ofta det har att göra med var man kommer ifrån eller vad man har gjort innan som gör 

att man väljer en annan kommun. Eller om man kommer tillbaka till samma kommun också som 

jag då som bodde här innan. 

 

Student 2 tänkte på liknande sätt:  

[…] [kommunen] är jag uppvuxen i och det är väl där troligtvis som jag kommer arbeta om ett år. 

[…] 

Under intervjun ställdes frågor gällande kompetensutveckling och huruvida det skulle kunna fungera 

som konkurrensmedel om förskollärare. Inom detta område så var det främst lärare som uttryckte att 

de såg att det skulle kunna vara något som de värderar högt. Dock pratar flera av studenterna om att 

det är bra att ha nära till utbildning. Samtliga lärare pratade om att de tidigare inte värderat detta som 

en avgörande faktor när de sökt jobb men att de kan se nyttan av det nu när de arbetat en tid. Lärare C 

förklarade sin syn på det hela: 

Men jag tror att det kan vara bra att ha med i ett första steg att man kommer och kanske inte har 

vart ute så länge, att det här kommer vi och erbjuda. […] kortare utbildning eller föreläsning eller 

så. Det tror jag säkert sen är det viktigt med det där med kompetensutveckling att det inte bara ska 

heta att det ska va utan att det ska vara nåt som är bra då. 

Majoriteten av studenterna höll med om att kompetensutveckling är viktigt vid val av arbetsgivare 

men att det finns faktorer som är än viktigare. De pratade om att ingångslönen kommer att styra vart 

de väljer att tacka ja, om de har flera erbjudande att välja mellan. Student 3 om lönens betydelse: 

[…] jag känner ändå att man är värd det, man tar ju hand om barn liksom och det är det viktigaste 

föräldrarna har liksom och alltså Sveriges framtid och det är viktigt för att folk ska kunna jobba 

liksom. Att det känns som ett viktigt arbete.  

Möjlighet till handlingsutrymme, att införliva nya idéer och arbetssätt på förskolan var framträdande 

under majoriteten av intervjuerna. Vikten av ett öppet och tillåtande klimat upplever flertalet av de 

intervjuade personerna som stor. Vidare berörde flera av studenterna arbetsklimatet och arbetslaget 

som en betydande del för de ska trivas på arbetsplatsen. Ytterligare en del i skapa ett trivsamt 

arbetsklimat lyfte Lärare A:  

 

Det är faktiskt mina kollegor. […] att man ha samhörighet och att man har någorlunda samma tänk. 

[…] Att man trivs med dem och att man stöttar varandra. […] 

Vidare nämnde majoriteten av studenterna vikten av att deras framtida arbetsgivare har en bra 

framtidsvision och grundvärderingar. De vill tro på det förskolan står för och därigenom känna en 

trygghet i sin arbetsroll. I värderingar inkluderade hälften av studenterna att förskolan bör tro på att 

barnen är kompetenta och att verksamheten bör följa den riktningen. Student 4 förtydligade: 
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[…] det är ju ändå barnen som gör våran verksamhet och det är verksamheten som jag som 

förskollärare ska utveckla för att den ska gynna barnen och deras utveckling. […]  

Dessa värderingar och visioner belyste till viss del även lärarna. De pratade om hur det första intrycket 

av förskolan, personalen och chefen styr om de väljer att ta jobbet eller inte. Just uppfattningen av 

arbetsplatsen belyste även två av de intervjuade studenterna. Dock pratade de främst om antalet 

förskollärare. De är medvetna om att det finns få förskollärare idag men att de skulle föredra om de 

hade någon annan att utbyta idéer med på sin framtida arbetsplats. Då det finns en problematik kring 

att rekrytera förskollärare lyftes även att engagerade barnskötare även kan bidra med mycket. Vidare 

pratade studenterna om vikten av att kunna vara flexibel i sitt arbete och att det kan vara svårt om det 

är allt för stora barngrupper. Detta var något som även styrde Lärare Cs val av arbetsgivare: 

[…] nu låter det kanske konstigt när jag säger det här men; jag kände att jag ville vara i en 

förskolegrupp där det inte var så många barn. 

Förskolor med olika inriktning även kallat profilförskolor var ett återkommande ämne under 

intervjuerna med de båda urvalsgrupperna. Här belyser majoriteten av lärarna att utomhusförskolor 

som satsar på natur är intressanta och skulle kunna vara en faktor som gör att de i framtiden skulle 

välja en sådan arbetsplats. Student 2 lade till: 

[…] Det hade jag tyckt var lite spännande. För då kan jag också känna att vårdnadshavarna som vill 

ha sina barn på dem med särskild inriktning, de har gjort ett medvetet val. Nu är det ju så att de blir 

utplacerade lite här och där, det är ju ont om förskoleplatser [i kommunen] också. […] 

Vidare förklarade studenten att hen tycker om att vårdnadshavarna är intresserade av förskolevalet 

och att det skulle kunna leda till ett ökat engagemang för förskolan. Samtliga studenterna samt hälften 

av de intervjuade lärarna lyfte Reggio Emilio som en inriktning i tiden och som är av intresse. Då vi 

inte sedan tidigare var inlästa på denna inriktning bad vi intervjupersonerna att förklara lite kort vad 

den innebär. Student 4 beskrev:  

[…] de 100 språken pratar de ju ganska mycket om att man kan lära sig både genom att skriva rita 

prata ha alltså teckenspråk och.. alla sorters olika estetiska ämnen. […] 

Dock pratade flertalet intervjupersoner som nämner Reggio Emilia om att det är en inriktning som de 

flesta förskolor adapterar mer eller mindre. Hälften av lärarna tryckte på att de brinner för denna typ 

av lärande och att det kunna vara en faktor för arbetsgivare att arbeta med för att attrahera 

förskollärare.  

 

Marknadsföring 

Denna rubrik kopplas samman dels med forskningsfrågan; Vilka områden kan kommunen utveckla 

för att attrahera och behålla förskollärare? samt är även en del i forskningsfrågan; Vilka faktorer 

bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare? 
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Huruvida kommunens marknadsföring fungerar som del i att attrahera förskollärare till kommunen 

rådde delade meningar om, likaså vilken kanal för marknadsföring som fungerar bäst. Några av 

lärarna lyfte att kommunen syns genom deras logga och att de känner till kommunen väl på grund av 

att de arbetar och bor där. Flertalet av intervjupersonerna menade på att det främst handlar om att 

kommunen måste visa upp sina positiva sidor och trycka på vad de kan erbjuda för att attrahera 

förskollärare. Det lyftes fram att kommunen kan arbeta med att göra yrket attraktivt genom att 

förskollärare besöker skolor och berättar om yrket för att väcka intresse för både kommunen och yrket. 

Samtliga lärare menade även att hemsidan hade en central roll i att framhäva kommunen. Lärare C 

uttryckte: 

Jo, men det blev nog så när jag flyttade hit att man gick in på kommunens hemsida. […] Och satt 

och tittade och läste lite om förskolor och vart de låg i första hand eftersom det var det jag var 

intresserad av. Och sen likaså tycker jag att de är duktiga, de skriver ju vad som händer i 

kommunen. De marknadsför sig nog ganska väl det lilla jag har tittat på. 

Som något av en motsättning till ovanstående citering uttryckte Lärare A: 

Det ska ju till exempel finnas en hemsida för alla förskolor där man ska kunna gå in och få all 

information, lite på varje avdelning vad man gör och så. Men just nu håller de på och jobbar på det 

vet jag. […] Innan stod det bara något litet och ja, det är ju inget som lockar till att söka till den 

förskolan eller så. Så det kan de helt klart göra bättre.  

Vidare framförde hälften av lärarna att det möjligtvis kan vara fördelaktigt för kommunen att 

publicera eventuella profileringar på hemsidan, vilket Lärare C belyste: 

Det kan vara bra att visa upp sig, att man talar om att så är vårt tänk på förskola och att då 

möjligheten finns att få reda på det redan i det första läget när man läser på hemsidor.  

Samtliga studenter framhöll fördelarna med att få brev hemskickat från olika kommuner där det 

framgår vad just den kommunen kan erbjuda. En sådan marknadsföring upplevs personligt, 

informativt och svårt att förbises. Student 2 beskrev:  

Jag kan känna att det hade varit kul att få någonting från denna kommun […] Vill de verkligen ha 

förskollärare, utbildad personal så får de berätta vad de är duktiga på.  

Alla Studenter betonade också Professionsdagen på HLK där olika kommuner presenterade sin 

kommun och vad de erbjuder. Student 3 uttryckte:  

Nu har jag varit på professionsdag och innan har till exempel X-kommun bjudit in så man kan prata 

med de olika förskolorna. […] Jätte bra! Då visar de att de är intresserade… de pratade om sina 

förskolor. […] De förklarar lön, hur fungerar det. Mat hur fungerar det. Arbetskläder… Typ 

förstelärare, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.  
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Utvecklingsområden 

Denna rubrik kopplas samman med forskningsfrågan; Vilka områden kan kommunen utveckla för att 

attrahera och behålla förskollärare? 

 

Samtliga lärare lyfte fram olika utvecklingsområden för kommunen. De beskrev problematik som finns 

idag och skulle kunna förbyggas samt områden som kommunen arbetar med idag men som de tycker 

kan bli än bättre. Exempelvis belyste Lärare A: 

[…] det finns ju någonting som kallas typ skolutvecklingsgruppen eller vad det är. Då träffas man, 

men då är det inom området. […] Så då är det inte från andra områden, det är lite synd för det hade 

verkligen varit någonting. Att man hade kunnat ta hjälp av andra pedagogiska vinklar och av andra 

förskolor. […]  

Under intervjuerna kom det även fram andra typer av åtgärder som skulle kunna förbättra den 

nuvarande arbetssituationen för förskollärarna. Stora barngrupper som resulterar i att barnköerna blir 

stora gör att det saknas platser samt att vissa lokaler är slitna och skulle behöva ett lyft. I samband 

med att dessa aspekter togs upp så tryckte lärarna på att det finns en förståelse för att resurserna är 

knappa och att förändring tar tid. Vidare beskrev flera av studenterna och lärarna att det har blivit 

ökade krav gällande det administrativa arbetet. Med dessa krav ökar även arbetsbelastningen vilket 

gör att barngrupperna blir lidande. Lärare B förklarade problemet: 

 

[…] det blir mer och mer av det och mindre tid med barnen. Eh. Och det är ju lite fel fördelat. Vi får 

ju mer och mer krav på oss också att det ska se snyggt ut på papper men man glömmer ju av barnen 

lite i det.  

Student 3 förklarade sin önskan om mer tid:  

[…] jag önskade att det var bättre, för planeringen önskar jag att det verkligen går till det här 

systematiska kvalitetsarbetet liksom; vart är vi nu, vart ska vi, vart vill vi? 

 Flera av intervjupersonerna pratade om dessa nya dokumentationskrav som något positivt men att 

det tyvärr har resulterat i att deras andra arbete blir lidande. Svårighet att få tag på vikarier lyfte 

flertalet av studenter och lärare. Det var främst lärarna som gav konkreta förslag att arbeta med 

framöver, exempelvis göra förskolläraryrket och jobbet som vikarie mer attraktivt. Även att ha någon 

form av vikariepool på en mer lokal nivå för att undvika antalet olika vikarier som arbetar. Då det finns 

en problematik gällande att hitta vikarier lyfte flera lärare att man ibland tar till andra metoder för att 

försöka lösa personalproblemen vilket Lärare C förklarade:  

[…] ibland ser man att alla barn inte är här och då försöker vi lösa det på oss två. För att det är ju 

ändå det att det tar tid man ska liksom ringa nån och sen lägga in det på datorn och det är en liten 

procedur där med då.  
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Både lärarna och studenterna upplevde att vikarieproblematiken resulterar i en ökad stress i kollegiet 

samt en känsla av otillräcklighet. Vidare pratade intervjupersonerna om att det även påverkar barnen 

då personalen står kvar med samma antal barn fast personalstyrkan är mindre. Lärare B beskrev: 

[…] att man knappt kan vara sjuk för att då får man dåligt samvete för att man kanske inte får nån 

vikarie eller sådär. […] Barnen påverkas och vi påverkas av det, det gör vi. Det kan jag inte sticka 

under stolen med tyvärr.  

Flera av lärarna lyfte att kommunen har öppnat flera akutförskolor i takt med att barngrupperna ökat 

samt på grund av den ökade invandringen. Studenterna tryckte på att det är extra viktigt att se över 

miljön på akutförskolor så att den är anpassad till barn. I linje med vad studenterna lyfte fram, pratade 

även lärarna om att standarden på dessa förskolor bör ses över för att barnen ska ha det så bra som 

möjligt. Lärare A lyfte fram:  

[…] för att göra de här uppstarterna behöver du ganska mycket kompetens eller så. Man kan inte ta 

vem som helst som är outbildad eller så. […] Så de måste verkligen jobba på det. 

Resultatsammanfattning 

Gällande kännedom om kommunen var det splittrat mellan urvalsgrupperna. Samtliga lärare kände 

till kommunen genom att de arbetade där, medan studenterna som inte hade någon koppling till 

kommunen inte kände till den lika väl. Vidare belystes utvecklingsområden för kommunen, generella 

problem och förbättringsmöjligheter kring förskollärares arbetssituation.  Flertalet av 

intervjupersonerna lyfte chefens betydelse för att de ska fungera på bästa sätt i rollen som 

förskollärare. Samtliga intervjupersoner belyste kompetensutveckling som något positivt och att de 

har intresse av det. Vidare beskrevs det att kompetensutveckling kräver struktur, planering och 

vikarier för att nå ett positivt resultat. Majoriteten av lärarna och studenterna såg fördelarna med 

gemensam kompetensutveckling för att kunna diskutera och implementera kunskapen på ett bra sätt. 

Samtliga intervjupersoner pratade om olika faktorer som styr val av arbetsgivare exempelvis; 

hemkommunen, kompetensutveckling och arbetsklimatet. Ett område som lärare såväl som studenter 

kom in på var profilförskolor. Majoriteten av intervjupersonerna hade intresse av detta, men det styr 

inte val av arbetsplats. Slutligen belystes hur kommuner kan arbeta med sin marknadsföring och sitt 

varumärke för att attrahera nya medarbetare. Här gavs det förslag på att ha välutformade och 

uppdaterade hemsidor samt att skicka hem information till studenter.  
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Resultatdiskussion 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

presenteras utifrån samma rubriker som använts i resultatet. Däremot har; Uppfattningar av 

kompetensutveckling, Kommunens kompetensutveckling, Förutsättningar för att lyckas med 

kompetensutveckling skrivits om till en rubrik i diskussionen; Kompetensutveckling. Således återfinns 

följande rubriker nedan; Kompetensutveckling, Faktorer som styr val av arbetsgivare, Marknadsföring 

och Utvecklingsområden.  

Kompetensutveckling  

Under intervjuerna reflekterade de båda urvalsgrupperna kring kompetensutveckling och majoriteten 

ser det som något positivt för den enskilda medarbetaren, kollegiet och förskolan. Flertalet av 

intervjupersonerna uttryckte att kompetensutveckling bör användas för att de ska kunna utvecklas till 

bättre förskollärare, vilket stämmer väl överens med Skolverkets (2001) direktiv. 

Kompetensutveckling beskrivs som någonting positivt för individ och organisation (Lindholm & 

Rothwell, 1999). Under intervjuerna fördes det resonemang kring vad kompetensutveckling innebär 

för lärare och studenter. Förskollärares kompetensutveckling förslagsvis kan kretsa kring forskning, 

specialtjänster eller att arbeta med genusfrågor (SKL, 2014). Flertalet av studenterna såg dock 

kompetensutveckling som någonting av mer generell art och som bör vara en självklar del i 

professionen. Lärarna såg däremot kompetensutveckling som mer konkreta aktiviteter som peronalen 

behöver utvecklas inom på förskolorna. Det belystes dock av hälften av studenterna att det bör tas 

hänsyn till förskolans behov av särskild kompetensutveckling. Chefen över förskolorna ansvar över att 

kompetensutveckling görs efter de behov som finns (Skolverket, 2011). Därav torde 

kompetensutvecklingsaktiviteter utgå från förskolans perspektiv och behov även i denna kommun.   

Vikten av kompetensutvecklingens koppling till den specifika arbetssituationen var påtaglig från 

både lärare och studenter. Intervjupersonerna uttryckte att utbildning upplevs mer positiv när 

kunskapen kan implementeras i praktiken. Likaså belyser teorin att det bör finnas en tydlig koppling 

mellan kompetenshöjande insatser och den dagliga verksamheten för att kompetensutveckling ska 

lyckas (Bound & Lin, 2013; Ellström & Kock, 2008; 2011; Lindholm & Rothwell, 1999). Dock framkom 

det av flertalet lärare och studenter att det kan vara svårt att knyta an kunskapen till praktiken på 

grund av den rådande tidsbristen. Det förtydligades genom att det sällan finns möjlighet att sitta ner 

tillsammans och reflektera kring den nyförvärvade kunskapen och anpassa den till det praktiska 

arbetet på förskolan. Vidare belyser teorin vikten av att ta tid till kompetensutvecklingsinsatser. Om 

medarbetarna ges möjlighet att avsätta tid för kompetensutveckling under hela processen kommer 

sannolikt insatserna visa på bättre resultat (Kock, 2010a). 

Det är viktigt att kompetensutvecklingsinsatserna fungerar både individuellt samt kollegialt 

(Ellström, 2010; Ellström et al., 2008). Dock lyfte majoriteten av lärare och studenter att 

gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter är att föredra då det ger positiva effekter för kollegiets 

utveckling. Exempelvis då gemensamma aktiviteter möjliggör efterföljande diskussioner och sedan 

implementering av kunskapen. Genom att arbeta med en kollegial utveckling kan större motivation 

och engagemang för insatsen uppnås (Bound & Lin, 2013; Ellström, 2010; Ellström & Kock, 2008; 
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2011). Däremot bör individuell kompetensutveckling inte bortprioriteras då individers 

kompetensutveckling spelar in i det kollegiala lärandet på arbetsplatsen (Drejer, 2000). Studenterna 

förtydligade att det måste finnas en egen vilja till att utvecklas som lärare för att delta i 

kompetensutvecklingsinsatser. 

 Vidare menade hälften av intervjupersonerna att chefen har en central roll i 

kompetensutvecklingen. Förskolechefen ska ge möjligheter till kompetensutveckling för att utveckla 

förskollärare i sina professioner (Skolverket, 2011). Intervjupersonerna belyste att förskolechefen 

behöver bli tydligare gällande vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns. Det efterfrågades 

att förskolechefen ska motivera till deltagande i kompetensutveckling och vara stöttande i processen. 

Chefens intresse av medarbetarnas kompetensutveckling är en essentiell del i en lyckad 

kompetensutvecklingssatsning (Ellström et al., 2008; Ellström & Kock, 2008). HR- funktionen kan 

med fördel ta en större roll i planerande, utförande och uppföljning av 

kompetensutvecklingssatsningar. Det ser vi vara en aspekt som inte lyftes under empiriinsamlingen då 

såväl studenter och lärare främst lade vikt vid chefens delaktighet. Det är däremot inte enbart chefers 

och ledningens inställningar som påverkar huruvida kompetensutveckling genomförs och med vilka 

resultat. Organisationskulturens perspektiv på utveckling spelar likväl en väsentlig roll för 

kompetensutveckling enligt (Ellström & Kock, 2011). 

Faktorer som styr val av arbetsgivare  

Såväl lärarna som studenterna lyfte att det är stor brist på förskollärare idag. Därigenom har de haft 

eller kommer ha flera möjligheter att välja arbetsplats efter eget intresse och behov. Maranto och Shuls 

(2013) belyser situationen ur arbetsgivarens perspektiv genom att förklara att arbetsgivaren ska se till 

att de medarbetare som anställs är engagerade och har de typer av kvalifikationer som efterfrågas. I 

detta fall ser vi att teorin inte är fullt applicerbar på resultatet av empirin, för att det är stor brist på 

kompetenta förskollärare och att kommunen möjligen inte har den valmöjlighet som teorin beskriver. 

Vid intervjutillfällena berörde samtliga personer att det är flera typer av faktorer som styr valet 

av arbetsgivare, vilket även Maranto och Shuls (2013) beskriver. Då studiens syfte berör huruvida 

kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel om förskollärare, berördes detta under 

intervjuerna. Flertalet av studenterna lyfte vikten av att ha en närhet till skolbänken. Det främst för att 

inte tappa viktig kunskap samt för att utveckla ny kunskap. Under intervjuerna såg vi att lärarna 

värderade kompetensutveckling högre än vad studenterna gjorde. Det uttrycktes bland annat genom 

att lärarna tidigare inte funderat på möjligheter till kompetensutveckling när det sökt arbete men att 

de ser nyttan med det nu. Arbetsgivare bör uppmuntra till fortbildning och utveckling för att bli 

attraktiva och kunna konkurrera om kompetensen (Marks & Huzzard, 2008). Likaså pratade lärarna 

om huruvida kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel. Dock belyste de vikten av att 

arbetsgivaren presenterar de möjligheter en arbetssökande har till fortbildning, vilket även teorin 

lyfter som en viktig faktor vid val av arbetsgivare (Bland et al., 2014; Butcher & Kritsonis, 2007). 

Vidare höll studenterna med om att kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel men 

värderade andra faktorer högre. Detta skulle kommunen möjligen kunna arbeta vidare med i enlighet 

med vad Douglas och Khandaker (2015) beskriver kring att arbetsgivare bör tänka på nya sätt att 
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arbeta med kompetensutveckling för att öka företagets konkurrenskraft. Det för att hitta nya möjliga 

vägar att attrahera nya förskollärare genom kompetensutveckling.  

Flera av studenterna lyfte att ingångslönen styr vart de sedan väljer att arbeta. Detta 

argumenterades det för genom vikten av arbetet och att det därför borde synas på lönen. Däremot 

pratade lärarna inte om lön utan snarare om andra faktorer utöver kompetensutveckling så som vikten 

av arbetsplatsen värderingar, arbetsklimat och kollegiet. Teorin beskriver dessa incitament som icke- 

materialistiska (Maranto & Shuls, 2013). Några av studenterna tryckte på att man som förskollärare 

ska ha grundvärderingar gällande att arbeta utifrån det kompetenta barnet på förskolorna för att 

barnen ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. Detta var inte något som lärarna tog upp vid 

intervjutillfällena, vilket möjligtvis kan beror på att studenternas föreställningar om yrket i detta fall 

inte stämmer överens med lärarnas verklighet. Vi ser de värderingar som lärarna lyfter som ett icke-

materialistiskt incitament i enlighet med Maranto och Shuls (2013). Det kopplar vi samman med vad 

studenterna beskriver om grundvärderingar gällande det kompetenta barnet. I icke-materialistiska 

incitament inkluderas även möjlighet till nytänkande och förbättring. Studenterna pratade likt lärarna 

om just dessa icke- materialistiska incitament som viktiga vid val av arbetsplats men att faktorer som 

kan ses vara materialistiska så som lön även har en betydelse. Under de senaste åren har de icke-

materialistiska incitamenten kommit att spela en allt större roll vid val av arbetsgivare. Vidare 

förklaras detta genom att lärare generellt tjänar mindre än andra arbetsgrupper och att man som 

arbetsgivare valt att trycka på andra faktorer (Marks & Huzzard, 2008).  

Lärare som trivs på sin arbetsplats och får möjlighet att utvecklas väljer ofta att stanna (SKL, 

2014). Under intervjuerna kom det fram att lärarna likt rapporten från SKL (2014) trycker på vikten av 

ett öppet och trivsamt arbetsklimat. För att arbetsklimatet ska vara positivt krävs det enligt lärarna ett 

uppmuntrande arbetslag. Detta lyfte även flertalet av studenterna och menade att det är en del i att 

känna sig trygg i sin profession som nyexaminerad förskollärare. Arbetsgivaren bör se till samtliga 

individers behov för att skapa ett uppmuntrande och öppet arbetsklimat för att kunna behålla 

kompetensen. Ovan nämnda behov av ett trivsamt arbetsklimat ser vi även återkommer när lärarna 

beskrev hur de tänkt vid val av arbetsplats efter att de tagit examen. 

 Studenterna förklarade i enlighet med lärarna att de förmodligen kommer att flytta till sin 

hemkommun efter examen, främst för att det är en trygghet samt att de har kontakter där. Bland et al. 

(2014) belyser likt intervjupersonerna att det kan vara problematiskt att attrahera lärare till en 

landsbygdskommun om det inte är lärarens hemkommun. Dock lyfte två av lärarna att de inte hade 

sökt sig till sin hemkommun om de hade varit nyexaminerade idag på grund av att de inte är nöjda 

med hur deras arbetssituation ser ut. Det är av stor vikt att ha en stark koppling till sin arbetsplats, 

känna stolthet och ha en professionell identitet (Marks & Huzzard, 2008). De två lärarna som beskrev 

att de hade valt en annan kommun om de skulle söka arbete idag, ser vi som en potentiell följd av 

avsaknad av professionell identitet vilket kan försämra arbetsgivares attraktionsförmåga (Marks & 

Huzzard, 2008).  

Någonting som återkom vid intervjuerna med de båda urvalsgrupperna var intresset av 

profilförskolor främst Reggio Emilia, vilket några av studenterna lyfte som flera sätt att nå lärande på 

och att det är nytänkande. Dock förstod vi på intervjupersonerna att detta upplevs ligga i tiden och att 

flera förskolor arbetar i denna riktning även om de inte direkt profilerat sig. Flertalet av de intervjuade 



29 
 

lärarna menade på att förskolor med profilinriktning är något som de skulle ta med i beräkningarna 

vid val av arbetsplats men att det inte avgör valet. Detta kom fram i resultatet och återfinns inte direkt 

i studiens teoretiska bakgrund, dock ser vi att det möjligen kan knytas till det som beskrivs gällande att 

stärka sitt varumärke och på så vis bli en attraktiv arbetsgivare (Douglas & Khandaker, 2015). Vidare 

beskriver personalutvecklaren att det är viktigt att kommunen fortsätter arbetet med att stärka 

varumärket och ett sätt att göra det är att prata om vikten av det arbete som kommunens medarbetare 

utför (Personalutvecklaren, Personlig kommunikation, 4 mars, 2016).  

Marknadsföring 

Vikten av att använda marknadsföring för att stärka sitt varumärke är lyftes i såväl den teoretiska 

bakgrunden som i resultatet av intervjuerna. För att nå ut till en större mängd potentiella medarbetare 

och attrahera dessa bör organisationer tillämpa någon form av nytänkande (Douglas & Khandaker, 

2015). Flertalet av lärarna menade på att kommunen behöver bli bättre på att visa sina positiva sidor 

för att attrahera nya förskollärare. Kring detta ser vi likheter till var Bland et al. (2014) beskriver om 

att kommuner med fördel bör utveckla strategier för att skapa ett gott rykte där positiva aspekter kring 

varumärket framförs. I dessa strategier kan lärare vara delaktiga genom att berätta om erfarenheter 

och upplevelser från arbetsplats och kommun (Bland et al., 2014). Flertalet lärare visade intresse av ett 

sådant arbete och hade gärna deltagit i aktiviteter där de får möjlighet att berätta om kommunen och 

sitt yrke. Det framfördes idéer om att besöka olika skolor och delta på mässor för att i större 

utsträckning kunna väcka intresse för kommunen. I linje med en sådan presentation av yrket beskrev 

samtliga studenter att Professionsdagen på Högskolan var ett bra initiativ, då de själva såväl som 

kommunerna fick kontakt med varandra. Teorin fastställer att liknande former av jobbmässor är 

positivt för att etablera sitt varumärke och därav öka möjligheterna till att attrahera fler medarbetare 

(Bland et al., 2014; Douglas & Khandaker, 2015). Vid dessa tillfällen får potentiella framtida lärare 

möjlighet att ta del av tips och erfarenheter likväl som att få en första uppfattning om arbetsplatsens 

kultur och värderingar.  

 Vidare framkom det av lärarna att en detaljerad och uppdaterad hemsida är viktigt. Det 

efterfrågades att där kunna hitta informativt material om förskolorna i kommunen av flera orsaker. 

Dels då någon utan direkt koppling till kommunen önskar att få en god förståelse för kommunen men 

även att få en ingående uppfattning förskoleverksamheterna, dess värderingar och aktiviteter på 

förskolorna. Bland et al. (2014) belyser likväl vikten av en välutformad hemsida där skolans och 

kommunens värderingar och pedagogiska visioner presenteras. Innehållet på hemsidan bör således 

vara uppdaterat, informativt och intresseväckande för att såväl anställda lärare som potentiella 

framtida lärare ska finna relevant information (Bland et al, 2014). Användandet av internet kan 

resultera i att fler lärare blir nådda av organisationens budskap (Douglas & Khandaker, 2015). Hälften 

av lärarna efterfrågade att eventuella profileringar bör framhävas exempelvis via internet. Samma hälft 

såg att möjligheten till olika profilförskolor kan attrahera fler förskollärare om intresset finns för den 

specifika inriktningen. Då det under intervjuerna framhölls att användandet av internet som kanal var 

positivt, ser vi att paralleller kan dras till användandet av sociala medier. Sociala medier blir allt mer 

framträdande vid rekrytering och även kan vara den kanal som bäst når ut till potentiella medarbetare 

(Douglas & Khandaker, 2015). Därigenom skulle möjligen kommunen kunna använda sociala medier 
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mer systematiskt för att attrahera framtida lärare. Däremot belyste samtliga studenter att de helst får 

kommuners marknadsföring som utskick hem i brevlådan. Ett sådant tillvägagångssätt upplevdes som 

personligt och informativt, dessutom kan informationen inte skrollas förbi som på internet. Detta 

synsätt upplevde vi något överraskande då vi hade uppfattningen i enlighet med vad Douglas och 

Khandaker (2015) beskriver, att internet är bästa kanalen för att nå flest personer. Trots det förstår vi 

fördelarna med att utskick per post, då det gjort att studenterna känt sig eftertraktade och utvalda. 

 

Utvecklingsområden  

Vid intervjutillfällena pratade båda urvalsgrupper om möjliga områden att förbättra inom förskolan. 

Svaren från lärarna var mer konkreta och vinklade mot kommunen medan studenterna lyfte mer 

generella insatser. Ett förbättringsområde som de båda urvalsgrupperna belyste var att hitta vikarier. 

Ett förslag som lyftes fram var att försöka arbeta med att stärka förskolläraryrkets status och 

därigenom kunna attrahera fler vikarier. Detta skulle möjligen kunna kopplas till kommunens tidigare 

arbete med att stärka sitt varumärke genom att exempelvis utveckla kompetensutvecklingsarbetet 

(Personalutvecklaren, Personlig kommunikation, 4 mars, 2016). Problematiken med att hitta vikarier 

lyfte flera av lärarna och tryckte på att det ibland är så pass svårt att de använder nödlösningar istället. 

Detta innebär att de försöker klara sig på den personal som finns på plats och därigenom blir det fler 

barn i gruppen. Båda urvalsgrupperna hävdade att bristen på personal leder till ett stresspåslag, vilket 

även påverkar barnen negativt.  

Några av lärarna uttryckte en önskan om att få utbyta idéer och funderingar med förskollärare 

från andra områden än det egna. Till viss del ser vi att studenterna även berör ämnet då de pratade om 

vikten av möjlighet till idéutbyten och lära av varandra. Det kan möjligen kopplas samman med vad de 

båda urvalsgrupperna nämnde om vikten av att trivas på arbetet. Lärare som trivs på sin arbetsplats 

ofta kommunicerar detta vidare (SKL, 2014), vilket möjligen skulle kunna göra att fler medarbetare 

söker sig till kommunen. Det ökade kravet på förskollärare gällande administration lyfte båda 

urvalsgrupperna och att det påverkar arbetet med barnen men även deras andra arbetsuppgifter. De 

uttryckte en önskan om att få mer tid till att planera och strukturera arbetet. Samtliga intervjupersoner 

som berörde ämnet tryckte på att pedagogisk dokumentation är positivt men att det även behövs tid 

till uppföljning och återkoppling. Här skulle chefen möjligen kunna gå in och stötta förskollärarnas 

arbete med dokumentationen, främst då flera av lärarna lyfte att de har fått lära sig mycket på egen 

hand. Alla lärare är i behov av stöd i sitt arbete (Watkins, 2005), vilket såväl lärarna som studenterna 

efterfrågade genom ökat stöd från chefer. Vi ponerar att trivseln skulle öka om de skulle få ett bättre 

stöd, vilket kan resultera i vad rapporten från SKL (2014) beskriver om att lärare som mår bra på sin 

arbetsplats i regel bidrar med mer. Dock är båda urvalsgrupperna medvetna om att förskolecheferna 

har större områden idag än tidigare och att det är svårt att få tiden att räcka till. Kommunen ser vikten 

av att ha kompetenta chefer och att de resulterar i nöjda medarbetare och har därför valt att arbeta 

med flera typer av utbildningar för cheferna (Personalutvecklaren, Personlig kommunikation, 4 mars, 

2016). Dock är konkurrensen om kompetenta medarbetare stor och därför är det viktigt att anställa 

rätt kompetens till rätt tjänst (Bland et al., 2014; Ellström & Kock, 2008). Detta har kommunen 

arbetat med genom att samarbeta med andra kommuner för att kunna rekrytera kompetenta chefer 

(Personlig kommunikation, 4 mars, 2016).  
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Slutsatser  

Detta avsnitt innehåller resonemang kring huruvida studiens resultat svarar på syftet och 

frågeställningarna. Avslutningsvis behandlas förslag på områden kommunen kan arbeta vidare med 

samt förslag till fortsatt forskning. 

Intervjupersonerna lyfte fram olika faktorer som styr deras val av arbetsgivare vilket svarar på 

forskningsfrågan med liknande namn. Här var såväl studenter som lärare involverade och pratade 

bland annat om kompetensutveckling, vikten av att trivas på arbetet, att de i regel återvänder till sin 

hemkommun samt intresset för profilförskolor. Vidare nämndes även önskan om att ha en närvarande 

chef som fungerar som stöd i arbetet. En chef som är engagerad och intresserad av sina medarbetare 

menade flertalet av intervjupersonerna påverkar huruvida de väljer att stanna kvar på arbetsplatsen.  

Resultatet visade på att det främst var lärare som kände till kommunen. Det återfinns vad 

lärarna föreslår att kommunen kan arbeta vidare med för att attrahera och behålla förskollärare. 

Studenterna gav generella råd om vad kommuner kan arbeta med för att förskollärares arbetssituation 

ska förbättras. Exempelvis så lyftes problemet med att hitta vikarier samt vikten av att ha flexibilitet i 

sitt arbete. Trots att denna information inte riktades direkt mot kommunen medför den likväl idéer 

om förbättringsområden. Detta ser vi kan vara givande för kommunen att se över på grund av att 

studenterna skulle kunna bli deras framtida förskollärare. Ovanstående aspekter resulterar i att 

forskningsfrågan som berör kommunens utvecklingsområden blir besvarad.  

Majoriteten av studenterna kände inte till kommunen och deras svar blev av en mer generell art, 

vilket resulterade i att svaren riktades mot det huvudsakliga syftet snarare än mot forskningsfrågan 

som berörde kännedom om den specifika kommunens arbete med kompetensutveckling samt om det 

är en bidragande orsak till att söka sig dit. Lärarna lyfte att de inte känt till kommunens arbete med 

kompetensutveckling när de sökt jobbet. Därav tryckte de på att kommunen kan bli bättre på att visa 

upp de alternativ av kompetensutveckling som finns. Såväl lärare som studenter pratade om vikten av 

att marknadsföra kommunens varumärke för att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ser även att 

marknadsföringen är en del i det föreslagna utvecklingsarbetet för kommunen, på grund av att varken 

lärarna eller studenterna upplevde att kommunens varumärke syntes tillräckligt. Vidare lyfte 

studenterna att de gärna ser marknadsföring via personliga möten, hemskick i brevlådan alternativt 

via internet. Samtliga intervjupersoner berörde vikten av att arbeta med att marknadsföra det som är 

speciellt för kommunen, exempelvis inom kompetensutvecklingsområdet. Vi ser att kommunen bör 

framhäva de möjligheter till yrkesspecifik utbildning som finns i linje med vad intervjupersonerna 

föreslår. Det för att kunna attrahera nya förskollärare samt att befintliga förskollärare väljer att stanna 

inom kommunen. 

Vi ser att studiens syfte besvarats då resultatet behandlar intervjupersonernas uppfattning av 

kompetensutveckling samt hur det kan fungera som konkurrensmedel för att attrahera och behålla 

förskollärare. Såväl lärare som studenter lyfte vikten av att utbildning ska vara kopplad till det dagliga 

arbetet och gav förslag till upplägg av kompetensutveckling för att resultatet ska bli positivt. 

Intervjupersonerna lyfte potentiella hinder för kompetensutveckling så som brist av tid för 

uppföljning, reflektion och möjlighet att diskutera kollegor emellan hur utbildningen kan användas i 

det dagliga arbetet. Flertalet av intervjupersonerna lyfte att kompetensutveckling inte tidigare har varit 
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en avgörande faktor vid val av arbetsgivare utan att andra faktorer viktas mer. Dock påpekade lärarna 

att de numera har ett ökat intresse av kompetensutveckling då de ser hur användbart det är i arbetet 

och att de i framtiden kommer att värdera möjlighet till kompetensutveckling högt vid val av 

arbetsgivare. Studenterna upplevde kompetensutveckling mindre avgörande än lärarna. Däremot 

påpekade flera av dem efter intervjuerna att de möjligen kommer värdera kompetensutveckling högre i 

framtiden då de inte tidigare funderat så mycket kring området.  

 

Förslag på områden kommunen kan arbeta vidare med 

Under arbetet med denna studie har det kommit upp aspekter som rör kommunens 

organisationsstruktur och intervjupersonerna önskade mer närhet till sin chef, vilket de inte upplever 

att de har idag. Några lärare pratade om att områdena är stora och att det är därför de inte får den 

stöttning de önskar. Det kom fram förslag på att omorganisation angående storleken på områdena 

vore att föredra. Vi ser att det även skulle kunna vara fördelaktigt att lärarna hade en tydligare kontakt 

till den övergripande HR- avdelningen. Det på grund av att en dialog mellan lärarna och HR skulle 

kunna resultera i att de utbildningsinsatser som utförs baseras mer på efterfrågan samt kopplas till det 

dagliga arbetet. Lärarna och studenterna lyfte under intervjuerna hur kompetensutveckling bör läggas 

för att få bäst effekt. Därav ser vi att lärarna har mycket att bidra med sin kunskap och förslag vad 

gäller planering av framtida utbildningsinsatser. Möjligen skulle detta kunna förändra den situation 

som lärarna nämner idag, att de inte har tid till gå de utbildningar de vill samt tid till att implementera 

de nya kunskaperna i verksamheten.  

Kommunen har arbetat med att stärka sitt varumärke för att påverka kompetensförsörjningen 

på ett positivt sätt. Detta lyfter flertalet intervjupersoner som något bra men att de gärna hade sett mer 

av det. Vikten av att arbeta med att stärka förskolläraryrkets status lyftes under intervjuerna, delvis för 

att fler ska utbilda sig men även för att kunna lösa de rådande problemet med att hitta vikarier. 

Lärarna belyser att de gärna hade deltagit i marknadsföringen kring förskolläraryrket, exempelvis 

genom att vara med på mässor eller besöka skolor. Vi ser att marknadsföring av vilka 

kompetensutvecklingsmöjligheter som finns att tillgå inom kommunen bör prioriteras. Det på grund 

av att lärarna tryckte på att det är en möjlig väg att gå för att attrahera förskollärare samt även för att 

väcka intresse för utbildning hos de lärare som redan arbetar där. Däremot viktade studenterna andra 

typer av incitament vid val av arbetsgivare som exempelvis lön. Lärarna menade på att när de sökte 

jobb som nyexaminerade inte heller prioriterade kompetensutveckling, men att de numera tycker att 

det är mycket viktigt för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Därav föreslår vi att 

kommunen arbetar vidare med att marknadsföra deras kompetensutvecklingsarbete och då förklara 

vikten av det för att attrahera nyexaminerade förskollärare.  
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Studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 

I studiens bakgrund lyfts det fram att arbetsgivare väljer att investera i kompetensutveckling i större 

omfattning nu än tidigare. Däremot saknas det forskning inom flera delar av området 

kompetensutveckling, exempelvis hur kompetensutveckling fungerar som konkurrensmedel (Ellström 

& Kock, 2008, 2011). Detta var något som fångade vårt intresse att undersöka hur 

kompetensutveckling fungerar som konkurrensmedel när det gäller att attrahera och behålla 

förskollärare inom kommuner. Studiens bakgrund baserades som tidigare nämnt på vetenskapliga 

publikationer samt litteratur från välkända författare inom studiens område. Däremot berörde inga av 

dessa källor kommuner i Sverige och hur de kan arbeta med kompetensutveckling för att attrahera och 

behålla förskollärare. Därför ser vi att vår studie kan bidra med ny kunskap gällande detta område.  

Vi ser att studiens resultat kan vägleda kommunens fortsatta arbete med kompetensförsörjning. 

Det skulle förslagsvis även kunna användas av andra kommuner som har liknande problem med att 

attrahera och behålla förskollärare. Möjligen kan studien också väcka ett ökat intresse hos 

förskollärare gällande kompetensutveckling vid val av arbetsgivare. Förhoppningsvis kan studiens 

resultat fungera som inspiration till framtida forskning inom kompetensutvecklingsområdet och 

eventuellt visa på nya ingångar vad gäller kompetensutveckling som konkurrensmedel. Vi ser att det 

hade kunnat vara av intresse att undersöka hur kommuners områdeschefer upplever 

kompetensutveckling samt vilka problem de ser relaterat till hur arbetet ser ut idag. Ett annat exempel 

på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka huruvida organisationsstrukturen upplevs av 

chefer, HR och förskollärare. Det för att se om det finns delar i strukturen som hindrar att 

kompetensutveckling får önskad effekt och försvårar implementeringen av kunskapen i verksamheten.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi vill tacka dig för att du tackat ja till att medverka i vår kvalitativa forskningsstudie (C-

uppsats). För dig kommer det innebära att bli intervjuad vid ett tillfälle om cirka 1 timme. Vi 

som kommer hålla i intervjun heter Mikaela Vikström och Lina Hallberg. Vi tar examen från 

Personalprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation i juni 2016.  

 

Vi är intresserade av att undersöka hur du som förskollärare/förskollärarstudent tänker vid 

val av arbetsplats.  

Därav kommer vår forskningsstudie behandla om kompetensutveckling är en faktor som du 

lägger vikt vid när du söker/sökt arbete. Vi är också intresserade av om det finns andra 

faktorer som gör att du värderar en viss arbetsgivare mer än andra. 

 

Detta kommer vi fråga om under intervjun. Det finnas några konkreta frågor som vi kommer 

ställa men vi i stort utgår från vissa områden där du får berätta vad du tycker och tänker. Det 

finns inga rätt och fel när du svarar under intervjun. Du behöver inte heller förbereda dig på 

något sätt.  

 

Under intervjun kommer vi inte fråga efter personuppgifter eller annan privat information, 

du kommer således vara anonym i studien. Dina svar under intervjun kommer fungera som 

grund för vår forskning. Därför be vi om tillåtelse för att få banda intervjun så vi kan gå 

tillbaka och analysera den. 

 

Härmed bekräftas tid för intervju 00/00 kl. 00.00 på X förskola/ i grupprum XXX på 

Högskolebiblioteket.  

 

 

Har du frågor eller får förhinder önskar vi att du hör av dig så snart som möjligt. 

 

Mikaela: 073- XXX XX XX 

Lina: 070- XXX XX XX 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lina Hallberg & Mikaela Vikström 

Studenter vid Högskolan i Jönköping 
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Bilaga 2. Intervjuguide Förskollärare 

Inledning: 

 Välkomna  

 Be om lov att spela in. (Som du läst i inbjudningsmailet) (Börja spela in) 

 Anonymitet i intervjun samt studien i helhet. Samtycke till studien och metoden? 

 Vilka är vi (utbildning, examen, C-uppsats, publicering diva) 

 Vårt mål med studien: Vilka faktorer som bidrar till att förskollärare väljer att arbeta 
inom kommunen.  

 Kommuns intresse: 
”Ta reda på hur de ska agera i framtiden för att locka förskollärare till kommunen. 
Det är hård konkurrens om förskollärare i samhället. Därför vill de även få veta vad de 
kan utveckla för att behålla förskollärare i kommunen”.   

 Frågorna under intervjun 
Vi kommer ställa frågor inom tre lika områden. Frågorna kommer vara ganska öppna 
så att du har möjlighet att säga det du tycker är viktigt. Har du frågor är det bara att 
avbryta oss. Ta dig tid att fundera innan du svarar om du känner att du behöver det.  

 Frågor på detta? 

 

Inledande frågor: 

 Berätta om yrkesmässig bakgrund (Varför förskollärare? Etc.) 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

Mellanliggande frågor/ områden: 

1. Är kommun en attraktiv arbetsgivare 

 Vilka faktorer upplever du är viktiga när du sökte/söker dig till en arbetsgivare? 
 

 Hur fick du kännedom om kommunen? (Varför sökte du dig hit?) 
 

 Hur upplever du kommunen som arbetsgivare? (Positiva/ negativa aspekter?) 
 

 Ser du en framtid inom kommunen? (Varför/ varför inte? Vilka faktorer gör att du vill 
stanna/ inte stanna?) 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 
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2. Kommunens tidigare kompetensutvecklingsinsatser 

 Vad betyder begreppet kompetensutveckling för dig?  
 

 Har du som förskollärare intresse av kompetensutveckling? (Om ja, vilken typ av 
kompetensutveckling skulle du vara mest intresserad av; individuell eller 
arbetsgruppsgemensam?) 
 

 Är möjligheter till kompetensutveckling något som du lägger vikt i när du sökte/ 
söker jobb? 
 

 Känner du till kommunens arbete med kompetensutveckling? (Blivit erbjuden? Fått 
information? Om nej, förklaring av vad som gjorts. Intresserad?) 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

3. Förslag på utvecklingsmöjligheter för kommunen som arbetsgivare 

 Hur ser du på kommunen som varumärke? (Marknadsföring, syns de? Vart, hur?)  
 

 Finns det något område som du tycker kommunen kan vidareutveckla för att 
attrahera och behålla förskollärare inom kommunen?  

 

 Finns det andra områden som du tycker kommunen kan börja arbeta med i framtiden 
för att få fler förskollärare att söka sig till kommunen? 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

Avslutning: 

 Om du skulle söka jobb idag, skulle du fortfarande söka dig till kommunen? 
(Varför/varför inte?) 
 

 Har du något övrigt att tillägga eller något som du tycker att vi inte tagit upp?  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Intervjuguide Förskollärarstudenter  

Inledning: 

 Välkomna  

 Be om lov att spela in. (Som du läst i inbjudningsmailet) (Börja spela in) 

 Anonymitet i intervjun samt studien i helhet. Samtycke till studien och metoden? 

 Vilka är vi (utbildning, examen, C-uppsats, publicering diva) 

 Vårt mål med studien: Vilka faktorer som bidrar till att förskollärare väljer att arbeta 
inom kommunen.  

 Kommunens intresse  
”Ta reda på hur de ska agera i framtiden för att locka förskollärare till kommunen. 
Det är hård konkurrens om förskollärare i samhället. Därför vill de även få veta vad de 
kan utveckla för att behålla förskollärare i kommunen. ”  

 Frågorna under intervjun 
Vi kommer ställa frågor inom tre olika områden. Frågorna kommer vara relativt 
öppna så att du har möjlighet att säga det du tycker är viktigt. Har du frågor är det 
bara att avbryta oss. Ta dig tid att fundera innan du svarar om du känner att du 
behöver det.  

 Frågor på detta? 

 

Inledande frågor: 

 Berätta om din bakgrund (karriär) och varför du valt att studera till förskollärare. 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

Mellanliggande frågor/ områden: 

1. Är kommunen en attraktiv arbetsgivare 

 Vilka faktorer upplever du är viktiga när du sökte/söker dig till en arbetsgivare? 
 

 Vilka negativa faktorer skulle kunna göra att du inte söker dig till en arbetsgivare/inte 
vill stanna? 
 
 

 Ser du en framtid inom någon kommun? Varför/ varför inte?  
 

 Känner du till kommunen? (Om ja, hur fick du kännedom. Om nej, känner du till 
andra kommuner och hur kommer det sig?) 
 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 
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2. Kommunens tidigare kompetensutvecklingsinsatser 

 Vad betyder begreppet kompetensutveckling för dig?  
 

 Har du som blivande förskollärare intresse av kompetensutveckling? (Om ja, vilken 
typ av kompetensutveckling skulle du vara mest intresserad av individuell eller 
arbetsgruppsgemensam?) 
 
 

 Är möjligheter till kompetensutveckling något som du lägger vikt vid när du ska söka 
jobb efter avslutad utbildning? 
 

 Känner du till kommunens arbete med kompetensutveckling? (Om ja, hur fick du 
kännedom? Om nej, förklaring av vad som gjorts.) 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

3. Förslag på utvecklingsmöjligheter för kommunen som arbetsgivare 

 Hur ser du på kommunen som varumärke? (Marknadsföring, syns de? Vart, hur?) 
 

 Finns det något område som du tycker kommunen kan vidareutveckla för att 
attrahera och behålla förskollärare inom kommunen?  

 

 Finns det andra områden som du tycker kommunen kan börja arbeta med i framtiden 
för att få fler blivande förskollärare att söka sig till kommunen? 

 

Hur kom det sig/ Hur fick du intresse/ kan du utveckla/ kan du berätta mer/ du nämnde 
tidigare/ vad ser du för fördelar och nackdelar? 

 

Avslutning: 

 Om du skulle söka jobb idag, skulle du söka dig till en kommun? (varför/varför inte) 
 

 Har du något övrigt att tillägga eller något som du tycker att vi inte tagit upp?  

 

Tack för din medverkan! 


