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Abstract 
 
This essey discuss competence development for the employees in a unit of the Swedish police 
authorities. The purpose with this survey has been to show an understanding for how this unit 
within the Swedish police authorities works with competence development and what kind of 
competence investments they carry out and also why competence development is important in 
their organisation. To answer the purpose of the survey and the questions a qualitative method 
has been used remaining interviews with five involved respondents working in the investigated 
unit. The result shows that needs for competence development are made clear during meeting for 
personal development and during the local educational council inventories. Competence 
development for the employees is prioritated for the policemen comparing to the civil employees 
on account of that the policemen have a demanding work and they have to develop their work all 
the time because of the resisting circumstances. The policemen always have to retain and develop 
their competence to always feel safe and secure and they have to be able to handle the situations 
that their profession require. According to the result it has been shown that evaluation and 
follow- ups after carry out an education shuld be more effective and should be performed after 
every education occasion. According to the investigated unit the work with evaluation and 
follow-ups in the unit are not taking place in the extent it should be doing. The result of the 
survey has further shown that a development concentrated on learning takes place in the daily 
work of a policeman despite their experiences about the learning within the organisation has gone 
from collective learning to individual learning. This unit of the Swedish police authority does an 
extensive work with competence development for their employees. They have a positive attitude 
to competence development when they think retaining and development of competence are very 
important within the profession of a policeman.  
 
 
Keywords: Competence, Competence development, investment of competence, learning 
organisation, educational method. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Vår uppsats om kompetensutveckling har utgått från vårt intresse från utbildningsfrågor på en 
personalavdelning. Vi är båda i slutet av vår kandidatutbildning inom arbetsvetenskap och vi är 
nu inspirerade av att arbeta med personal- och utbildningsfrågor som yrkesmässig position i 
framtiden. Denna studie har bidragit till både större intresse och djupare förståelse för hur en 
organisation kan hantera arbete med kompetenssatsningar för personalen. Vi är övertygade om att 
vi kommer ha stor nytta av de kunskaper och insikter som arbetet med denna undersökning har 
genererat i.  
 
Undersökningen bygger på fem genomförda intervjuer inom en polismyndighet i Sverige. Dessa 
intervjuer har givit oss oerhört mycket kunskap och olika infallsvinklar kring det praktiska arbetet 
med kompetenssatsningar. Vi vill framföra stor tacksamhet till Er som ställt upp på intervjuer för 
att ni delat med Er av kunskaper och erfarenheter.  
 
Ett stort tack till vår handledare också, Ole Olsson, som har hjälpt oss genom hela arbetets gång 
med tips och råd samt bidragit till ökad inspiration och nya idéer.   
 
Våra nära och kära vill vi inte förglömma. Ett stort tack till Er som har stöttat oss under 
uppsatsens gång. 
 
 
 
 
Tack! 
 
Angelica Carlsson och Lina Eliasson 
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1. Inledning och Problemformulering 
 
Människor är i sitt arbete ständigt lärande och kompetens utvecklas och skapas inte enbart av 
diverse utbildningar och kurser. Kompetens utvecklas och skapas i vårt dagliga arbete både 
enskilt och i samarbete med andra. För att utveckla organisationens och personalens kompetens 
och inte hamna i en situation där organisationens utveckling avstannar, krävs utveckling av 
arbetssätt och metoder. Ett företags förmåga att förändra kompetens och styra 
kompetensutvecklingen är central och alla organisationer bör kontinuerligt se över och utveckla 
kompetensen. Kompetensutveckling är inte bara viktigt för organisationens utveckling utan även 
för personalen. Alla i arbetslivet är berörda av begreppet kompetensutveckling, vare sig det gäller 
utbildning och kurser eller egen erfarenhet och lärande på arbetsplatsen. En viktig del i 
kompetensutveckling är att ta tillvara på de resurser som finns inom organisationen och 
värdesätta personalens kunskap. En organisations viktigaste resurs är dess personal.  
 
Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling. Vid satsningar på 
kompetensutveckling är det viktigt att rätt kompetens hamnar på rätt plats för att nå de mål de 
strävar mot. Det är också viktigt att utvärdera satsningar utifrån individerna som är bärare av 
kompetensen. Kompetens och kompetensutveckling är därför en betydelsefull och avgörande 
faktor för en organisations utveckling. Att finna behov av kompetenser, se hur de hänger samman 
med verksamhetens mål och sedan finna nödvändiga satsningar på kompetensutveckling tar tid 
och är kostsamt. Därför är det viktigt att vara väl medveten om organisationens kompetensbehov 
och kompetenskrav samt att utvärdera vad satsningar på kompetensutveckling har inneburit. 
 
Vi har genomfört en studie vid en enhet inom polismyndigheten i Sverige. Undersökningen syftar 
till att få en förståelse för hur polismyndigheten arbetar med kompetensutveckling och varför 
kompetensutveckling är viktigt i deras organisation. Därför är vår undersökning inriktad på 
personal som arbetar praktiskt med kompetensutveckling och kompetenssatsningar för 
personalen.  Vårt val av att genomföra undersökningen inom polismyndigheten grundar vi på att 
det är en organisation som satsar mycket på kompetensutveckling av personalen. Vi har en 
förförståelse att kompetenskraven inom polismyndigheten ofta är höga och betydelsen att ständigt 
utvecklas är av stor prioritet.   
 
För att studera detta vill vi i nästa kapitel förklara några centrala begrepp inom 
kompetensutveckling och lyfta fram vår teoretiska utgångspunkt innan vi går in på 
undersökningens specifika frågeställning. Efter undersökningens syfte och frågeställningar 
presenteras vald metod och tillvägagångssätt där analysmetod och aspekter om etik, validitet och 
reliabilitet diskuteras. Sedan följer ett kapitel med resultatpresentation för att i nästkommande 
kapitel analysera resultatet i förhållande till vald bakgrundsbeskrivning och teoretisk 
utgångspunkt. Slutlig diskussion kring det erhållna resultatet presenteras i sista kapitlet.  
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2. Bakgrund 
 
Inom kompetensutveckling diskuteras flera centrala begrepp. I följande kapitel presenteras kort 
bakgrund om polismyndigheten samt begreppen kompetens, kompetensutveckling, 
personalutbildning, lärande i arbetet och utvärdering av kompetenssatsningar. Därefter följer 
tidigare forskning bedriven kring kompetensutveckling.  
 
 
Polismyndigheten 
 
Polisorganisationen är uppbyggd med ordningspolisen, kriminalpolisen, trafikpolisen och 
administration. Den yrkesgrupp inom polisen som det satsas mest vidareutbildning och 
kompetensutveckling på är trafikpolisen, där bland annat motorcykelutbildning, 
flygandeinspektion och farligt gods ingår. Trafikpoliserna är de som är ute och arbetar i fältet och 
måste alltid kunna hantera en situation och känna sig trygg samtidigt som samhället blir allt 
tuffare och kräver mer från poliserna. Det är otroligt viktigt att trafikpoliser bibehåller och 
utvecklar sin kompetens kontinuerligt för att alltid kunna hantera alla olika situationer. 
 
Kompetensutveckling inom Polismyndigheten skall styras utifrån verksamhetens behov. Syftet är 
att skapa förutsättningar för den anställde att klara uppsatta mål och känna trygghet inför de 
arbetsprestationer som krävs. Möjlighet ska ges till fördjupning och breddning av respektive 
kompetens så att myndigheten utvecklas i positiv riktning. Under 2007 sker kompetensutveckling 
i enheten för samtliga medarbetare (P/A- Handbok, 2005-10-24). 
 
Vidareutbildning inom polisen är en stor del av kompetensutveckling av de olika yrkesgrupperna. 
Vidareutbildningens verksamhet bedrivs genom Polishögskolan och består av tre olika 
utbildningskategorier: nationell vidareutbildning, uppdragsutbildning och seminarier. 
Vidareutbildningen kännetecknas av: 
 

• Yrkesrelevans, utbildningen måste vara relevant för arbetet 
• Integration teori - praktik, för att lära så mycket som möjligt är det viktigt att man utövar 

ämnet både teoretiskt och praktiskt 
• Beprövad erfarenhet och aktuell kunskap/forskningsanknytning 
• Lärarkompetens inom polisiära, juridiska och beteendevetenskapliga områden 
• Nationella och internationella perspektiv 

 
Allt administrativt arbete med utbildning inom polismyndigheten sköts till störst del av en 
utbildningsenhet på personalavdelningen. Utbildningsenheten ansvarar för planering av 
utbildning, anmälningar till kurser, sammanställning av personalens och företagets 
kompetensbehov med mera. 
 
 
Kompetens  
 
Kompetens är ett ord som kan uppfattas på olika sätt och begreppet diskuteras ofta i samband 
med kunskap. Granbergs (2004) definition av ordet kompetens innebär att se kompetens som 
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formell behörighet eller faktisk kunskap att utföra en viss typ av uppgift eller att hantera en viss 
typ av situation. En person som har kompetens för en uppgift kan anses vara formellt eller 
faktiskt kompetent för denna uppgift. Formell kompetens handlar om kompetens som hör ihop 
med någon form av utbildning, där du efter avslutat utbildning har intyg på din formella 
kompetens. Läkare är ett exempel på en yrkeskategori där de efter avslutad utbildning 
kategoriseras som legitimerad läkare. Faktisk kompetens innefattar din verkliga kunskap som du 
fått genom egna erfarenheter. Kompetensutveckling lägger större vikt vid faktisk kompetens än 
vid formell kompetens (Granberg, 2004).  
 
Kompetens kan inte enbart ses som en samling kunskaper och färdigheter. Individers kunskaper 
och färdigheter är primärt grundade på att man har förståelse för sitt arbete. Det är inom ramen 
för denna förståelse hos varje individ som hon kan utveckla sina kunskaper och färdigheter. 
Dessa kunskaper använder hon sig av när hon utför ett arbete (Andersson, 2000).  
 

”...kompetens är inte lika med utbildning. Utbildning är ett sätt att skaffa kompetens!” (Bogislaus, 
2001. s. 112).  

 
Kompetens måste alltid underhållas, förnyas och utvecklas i arbetet. Många människor är rädda 
för förändringar och ser ofta fler hinder än möjligheter vid en förändring, en inställning som inte 
leder till någon utveckling eller några förslag till konstruktiva lösningar. Förändringar riskerar 
snarare att leda till att företaget inte överlever på sikt. Därför är det viktigt att skapa en 
företagskultur som belönar kreativt ifrågasättande och konstruktivt tänkande och handlande 
(Bogislaus, 2001).  
 
 
Kompetensutveckling 
 
Begreppet kompetensutveckling innebär lärande, tillämpning av kunskaper och färdigheter i 
relation till en arbetsuppgift. Det handlar även om förståelse av olika mer eller mindre specifika 
arbetsuppgifter i en organisation (Andersson, 2000).  
 
Granberg (2003) menar att kompetensutveckling även kan handla om traditionell utbildning men 
i högre grad om att utveckla lärandet i det dagliga arbetet.  Kompetensutveckling ses som samma 
sak som kompetensförsörjning och är en sammanfattande benämning på planering och åtgärder 
som syftar till att tillgodose företagets behov av arbetskraft såväl kvantitativt och kvalitativt.  
Detta skapar också förutsättningar för medarbetarna att utveckla kunskaper och förmågor i linje 
med deras förutsättningar och ambitioner så att de kan vara kompetenta att utföra sina 
arbetsuppgifter. Ett arbete som innehåller mycket kompetensutveckling och lärande ökar 
engagemanget och leder till ökad motivation bland de anställda (Granberg, 2003). 
 
 
Personalutbildning 
 
En del av kompetensutveckling är personalutbildning som är en organisationsrelaterad aktivitet. 
Trots att det är en organisationsrelaterad aktivitet styrs satsningar på personalutbildning inte 
enbart av organisationers behov och processer utan påverkas även av faktorer och processer i 
dess omgivning. Personalutbildning bör ses som ett instrument för att motverka rådande 
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utbildningsklyftor i samhället. I den ”nya utbildningsklyftan” är människors 
utbildningsmöjligheter beroende av vilken position de har och inom vilken sektor de arbetar. 
Personalutbildning kan även bidra till att personalens hälsa och välbefinnande förbättras. För att 
utbildningen ska leda till produktivitet och effektivitet för en verksamhet krävs att 
personalutbildningssatsningarna planeras och styrs rationellt. Organisationens behov måste 
matchas med personalens kompetens för att leda till effektivitet (Rönnqvist & Thunborg, 1996). 
 
Enligt Bogislaus (2001) arbetar många företag och organisationer aktivt med utveckling av 
kompetensen inom organisationen. Kompetensutveckling är inget arbete som kan ske slumpvis 
utan måste kartläggas och bearbetas med hjälp av analyser och planering. Företag och 
organisationer måste ta reda på sina kompetenskrav, det vill säga de olika situationer som man 
måste kunna hantera i verksamheten. De måste även veta vilket kompetensbehov som behövs, 
den kompetens som måste tillföras för att klara de situationer som erfordras. En kompetensanalys 
leder i bästa fall till en balanserad och trolig bild av framtidens krav och näst steg är att ta reda på 
vilka personella resurser företaget har att möta kraven. Ett hjälpmedel för detta kan vara en 
personalplan. Innehållet i en sådan kan vara: 

 
• antal anställda i yrkeskategorier 
• anställningstider 
• ålders- och könsstruktur 
• utbildning och erfarenhet 
• olika slags frånvaro 
• personalomsättning 
• uttag av arbetstid, mertid och övertid 

 
Till detta bör chefernas bemanningsplaner och kunskaper om sin personal ingå. I regelbundna 
utvecklingssamtal bör de anställdas inställningar till lärande, attityder till förändringar och 
värderingar hos var och en framgå. En metod som prövas i allt större omfattning är att låta 
medarbetarna själv skatta sin kompetens. Utifrån ett antal situationer får medarbetarna bedöma 
om de har tillräcklig kompetens att hantera de krav som ställs i dessa situationer. Svaren som 
erhålls är ytterligare hjälp i analysen av vilken kompetens företaget besitter (Bogislaus, 2001).  
 
 
Lärande i arbetet 
 
Det vardagliga informella lärandet innefattar det vi lär oss i vårt vardagliga liv trots att vi inte 
avsiktigt lär, det vill säga lärande utanför formella utbildnings- eller undervisningssituationer. Det 
lärande som sker och den kunskap som skapas är betingad av de specifika villkor som gäller i ett 
visst sammanhang. Det kan till exempel vara en viss arbetsmiljö, ett visst arbetslag eller en viss 
typ av yrke. Lärande i arbetslivet handlar om människors utveckling av kompetens i sitt arbete. 
Den kompetens som individen utvecklar är kopplad till personens handlingar och reflektion över 
dessa handlingar och handlingarnas utfall. Kompetensen är ett resultat av lärprocessen och utgörs 
av individens tänkbara handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. 
Kompetens innebär såväl teoretisk kunskap som praktiska erfarenheter och den utvecklas både 
genom deltagande i formell utbildning och genom det vardagliga, informella, lärandet (Ohlsson, 
2001). 
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Marianne Döös (2005) menar att lärande i arbetet är en form av kompetensutveckling som anses 
undervärderad och otillräckligt uppmärksammad. Ofta saknas tillräcklig kunskap om 
arbetsplatsens lärprocesser och kunskaper om hur människor lär genom att arbeta och det 
tillämpas inte eller saknas helt i arbetslivet. Som chef eller ledare har du till uttalad uppgift att 
gripa in i andras verklighet. Som medarbetare har du ansvar för ditt eget lärande och handlar 
utifrån insikten att vi som individer på en arbetsplats utgör varandras lärmiljö. För att en 
organisation ska kunna effektivisera arbetet med kompetensutveckling krävs förutsättningar för 
det dagliga arbetsflödet och kunskap om lärandets olika processer. Detta är ett problem i många 
av samhällets organisationer idag (Döös, 2005).  
 
Hedin & Svensson (1997) beskriver att kollektivt lärande avser en integration mellan individuella 
lärandeprocesser och kommunikation. Kollektiva lärprocesser har en mycket dold position i 
etablerade teorier om lärande, vilket antagligen har att göra med att lärandebegreppet utvecklats 
inom individualpsykologisk tradition. Många erfarenheter visar enligt Hedin & Svensson (1997) 
att kollektivt lärande har stor betydelse för individen. För kollektivt lärande som en lärprocess 
krävs det att deltagarna får chans att berätta om sina erfarenheter och tolkningar på ett sätt som 
gör dem tillgängliga för övriga deltagare. Misstag skapar ofta förutsättningar för lärande och 
därför behöver negativa erfarenheter diskuteras. Att våga ventilera sina misstag är inte lätt och 
det räcker sällan att bara ta upp och relatera sina erfarenheter. Erfarenheterna behöver också 
granskas kritiskt och problematiseras för att lärande ska ske. Därigenom undgås viss blindhet och 
förtrogenhetsfällor och personen lär sig se begränsningar i sitt eget perspektiv. Detta fodrar 
trygghet i en arbetsgrupp (Hedin & Svensson, 1997).  
 
 
Tidigare forskning   
 
En studie har gjorts av hur kompetensutveckling sker i de dagliga arbetsuppgifterna inom 
personalkategorier på tre olika vårdenheter. Studien undersöker även hur dagens 
kompetensutveckling passar med framtidens krav. Den beskriver även effekterna som 
personalutbildningen ger och vilka förutsättningar det finns för lärande i arbetet i form av 
utbildningsaktiviteter. Utifrån dessa perspektiv har forskarna tittat på hur det skiljer sig åt 
beroende på befattning. Studien visar att arbetsuppgifterna varierar inom de tre befattningarna 
beroende på vilken avdelning de arbetar på. Samtliga avdelningar upplever att kompetenskraven 
är höga och att praktisk respektive teoretisk kompetens prioriteras olika för varje avdelning. 
Samtidigt upplevs omvårdnadskompetensen som låg på samtliga vårdenheter. Alla enheter är 
överens om att kraven på kompetens kommer att öka med följd att prestationskraven ökar och 
arbetsmiljön blir tuffare. Därmed önskas fler satsningar på personalutbildning för samtliga 
enheter och befattningar. Idag är det främst läkarna som deltar i personalutbildning. Effekterna av 
personalutbildning inom samtliga vårdenheter visar att utbildning leder till att personalen 
upplever att de klarar nuvarande arbetsuppgifter bättre, har fått ökat intresse att lära nytt i arbetet 
samt att de trivs bättre på arbetsplatsen (Rönnqvist & Thunborg, 1996).  
 
 
Sammanfattning av bakgrundsbeskrivning  
 
Genom vår bakgrundsbeskrivning vill vi visa att lärande sker hos alla individer i det vardagliga 
arbetet, oavsett om det sker genom arrangerade kompetenssatsningar eller genom erfarenheter. 
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Lärande i arbetslivet handlar om människors utveckling av kompetens i sitt arbete. Den 
kompetens som individen utvecklar är kopplad till personens handlingar och reflektion över dessa 
handlingar. Kompetensen är ett resultat av lärprocessen och utgörs av individens tänkbara 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete. Kompetens innebär såväl 
teoretisk kunskap som praktiska erfarenheter och den utvecklas både genom deltagande i formell 
utbildning och genom det vardagliga, informella lärandet. Vid kollektivt lärande på en arbetsplats 
krävs det att individerna får chans att uttrycka om sina erfarenheter och tolkningar på ett sätt som 
gör dem tillgängliga för övriga deltagare.  
 
Personalutbildning styrs inte enbart av organisationers behov och processer utan påverkas även 
av faktorer och processer i dess omgivning. För att kompetenssatsningar ska ge positiva resultat 
krävs att företaget kommunicerar målen för verksamheten med de anställda samt beskriver den 
kompetens som krävs för att uppnå dessa. Det är även viktigt att utvärderingar genomförs av 
varje utbildning för att kunna göra eventuella justeringar och förbättringar. Detta för att 
utbildningen ska vara så givande för deltagarna som möjligt. Utvärdering av kompetenssatsningar 
innebär att dokumentera och analysera händelser under förloppets gång.  
 
Vi har utifrån bakgrund om ämnet tittat på en studie bedriven kring kompetensutveckling. 
Resultatet av vald tidigare forskning visar att kompetenssatsningar inriktar sig på den yrkesgrupp 
inom organisationen som i detta fall redan besitter hög kompetens. Resultatet av en undersökning 
som tidigare gjorts kring kompetensutveckling visar önskemål från personalen om större 
kompetenssatsningar för samtliga yrkesgrupper inom organisationen.  
 
I nästa kapitel presenteras de teorier som vi utifrån vår bakgrundsbeskrivning och tidigare 
forskning väljer att använda oss av.   
 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel beskrivs de teorier vi väljer att utgå ifrån i vår undersökning om 
kompetensutveckling inom en polismyndighet. Anpassningsinriktat respektive 
utvecklingsinriktade lärande är den första teorin vi tar upp. Anpassningsinriktat lärande innebär 
att individen anpassar sig till de uppgifter som ges. Vid ett utvecklingsinriktat lärande kommer 
drivkraften från individen själv. Detta kräver reflektion och återkoppling vilket krävs när en 
kompetensutveckling sker. Den andra teorin som vi utgår ifrån är Case-metoden och 
Problembaserat lärande (PBL) som är en relativt ny arbetsmetod vid undervisningsprocesser och 
baseras på existerande problem eller situationer, varifrån man arbetar vidare för att finna 
lösningar. Vi tar även upp teoribeskrivning kring utvärdering av kompetenssatsningar.  
 
 
Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande 
 
Enligt Ellström (1996) finns det ett anpassnings- respektive utvecklingsinriktat lärande. 
Anpassningsinriktat lärande innebär att den lärande individen anpassar sig till de uppgifter, regler 
och rutiner som finns vid en arbetsplats. Individen lär in vad som förväntas av den i form av 
handlande och sätt att förstå. Det utvecklingsinriktade lärandet handlar om förändring av invanda 
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sätt att arbeta eller förändring av sättet att förstå en uppgift. Vidare innebär ett utvecklingsinriktat 
lärande att den lärande individen själv identifierar och definierar de krav hon ställs inför. Det rör 
sig då om ett utvecklande av både tänkande och handlande (Ohlsson, 2001). Anpassningsinriktat 
respektive utvecklingsinriktat lärande beskriver den informella lärandeprocess som tar sin 
utgångspunkt i vardagens yrkeserfarenheter, där olika perspektiv och strategier synliggörs utifrån 
individen. Undervisningsprocessen styr även hur individen förhåller sig till gruppen och det 
kollektiva lärandet (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 2005).  
 
Ett anpassningsinriktat lärande är förhållandevis vanligt under de första åren i yrkeslivet och kan 
relateras till att individen kan känna viss osäkerhet och otrygghet i yrkesrollen. Det blir då 
naturligt att söka trygghet hos mer erfarna kollegor och nybörjaren lär sig hantera olika 
situationer i praktiken och kunskap förmedlas till den lärande som upprepar och gör på samma 
sätt som den erfarna kollegan. Samarbete mellan kolleger i ett anpassningsinriktat lärande präglas 
av obalans, kunskapen finns redan där färdig att överlämnas. Det handlar snarare om 
kunskapsöverföring än om kunskapsutveckling. (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 2005).  
 
Anpassningsinriktat lärande innebär för den lärande att reflektionen sker på en grundläggande 
nivå, det vill säga att reflektionen motsvarar ett vardagligt tänkande och handlande, en strävan att 
lära sig utföra givna uppgifter bättre. Kunskapen som den lärande söker kan direkt användas i 
praktiken och det sker ingen reflektion över undervisningsinnehållet i sig eller den grupp det 
gäller. I ett perspektiv där individens lärande styrs utifrån eller uppifrån uppfattas det egna 
lärandet i första hand som individuellt, där individen står i fokus för lärandet både i förhållande 
till hur lärandet går till och var kunskapen uppstår. En förutsättning som krävs för att kunna 
lämna eller undvika ett enbart anpassningsinriktat lärande är att en trygghet och stabilitet i 
yrkesrollen har uppnåtts. Samtidigt som både anpassning och rutiner är nödvändiga till viss gräns, 
kan de också utgöra hinder för ett utvecklingsinriktat lärande (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 
2005).  
 
Utvecklingsinriktat lärande beskrivs som ett perspektiv där det egna lärandet sker inifrån, 
drivkraften till lärande och utveckling kommer från individen själv och inrymmer möjligheter till 
lärande som individen själv kan tänkas skapa. Motiveringen kommer inifrån och styrs av behov 
som den lärande upplever sig ha. Individen tar själv initiativ till samarbete och söker sig till 
likasinnade kollegor. Den lärande upptäcker och avgör själv vad som är viktigt att utveckla och 
förändra och försöker medvetet att finna lösningar på närliggande problem. Målet är att skapa en 
utbildningssituation som ger de lärande möjligheter till lärande. I ett utvecklingsinriktat lärande 
styr den lärande sitt eget lärande på ett reflekterat sätt. Det är viktigt att ha förmågan att själv 
formulera sina problem och själv upptäcka vad som behöver utvecklas samt att ha en tilltro till 
denna förmåga hos sig själv. Lärandet är till stor del självstyrande och individen tar ansvar för att 
identifiera, tolka och formulera uppgiften. (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 2005).  
 
Att på ett medvetet sätt styra sitt eget lärande innebär också att gränser tänjs och frihetsgrader 
utnyttjas och det skapar möjligheter till självbestämmande (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 
2005). Ellström (1996) menar att lärande är intimt sammankopplat med individens 
handlingsutrymme och att möjligheterna att experimentera och pröva olika handlingsalternativ 
har stor betydelse för det kvalificerade lärandet. I en modell presenterar han olika lärandenivåer 
och använder begreppet ”kreativt lärande” som beteckning för den mest självstyrande 
lärandenivån. Det kreativa lärandet innebär att den lärande själv måste definiera sin uppgift, välja 
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metod och värdera sina resultat. Att definiera sin uppgift innebär att analysera och förstå den 
aktuella situationen och experimentera med olika sätt att hantera problemet samt att värdera 
resultatet av de olika metoderna (Ellström, 1996).  
 
Lärandeprocessen i ett utvecklingsinriktat lärande innehåller fler inslag av gemensamt lärande än 
den anpassningsinriktade lärandeprocessen. Det gemensamma och kollektiva perspektivet 
innebär att lärandet kan betecknas som dynamiskt och interaktivt. En process med dessa 
egenskaper kännetecknas av utveckling, förändring och nyskapande. Motsatsen till en process 
som denna är statisk och kännetecknas av stabilitet, fasta former och upprepning av mönster. 
Genom samspel och interaktion skapar individerna gemensamt och bygger upp den kollektiva 
kompetensen. Det är inte enbart de individuella kunskaperna som utvecklas. Samspel och 
samarbete innebär inte i första hand att kunskap överförs från en individ till en annan utan att 
andras tankar och uppfattningar bidrar till en kunskap av mer kvalitet än den som uppnås på egen 
hand. Det kollektiva lärandet kan ske i spontana grupperingar, i informella grupper men även i 
organiserade lag. I det sociala samspel, som lärandeprocessen innebär, uppstår idéer och tankar 
och kunskaper utvecklas i och genom möten med andra. I en lärande situation är dock en balans 
mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande en nödvändighet (Wenestam & 
Rosendahl-Lendahls, 2005).   
 
 
Case-metoden och problembaserat lärande 
 
Case-metoden och problembaserat lärande (PBL) är två koncept som skiljer sig från den 
traditionella undervisning som styrs av lärare och ges i form av föreläsningar och seminarier med 
anvisningar om läroböcker som ska förhöras i muntlig eller skriftlig form. Huvudtanken med de 
båda metoderna är att studierna ska vara baserade på arbete med problem inom ett ämnes- eller 
verksamhetsområde. Genom att arbeta med uppgifterna tagna ur verkligheten lär sig 
gruppdeltagarna fakta, sammanhang, undersöknings- och beräkningsmetoder inom det ämnes- 
eller verksamhetsområde som utbildningen gäller (Egidius, 1999). Lärandet och aktören sätts i 
fokus och metoderna kräver att den lärande är den som tar ansvar för sitt lärande. Case-metoden 
och PBL är relativt nya pedagogiska metoder i Sverige och läkareutbildningen var en av de första 
som fick prova liknande metod. Metoderna innebär att den lärande arbetar med 
verklighetsbaserade situationer och en beskrivning av en situation och ett problem som har 
inträffat. Därefter krävs det att de lärande i grupp hanterar händelsen och försöker lösa problemet 
med alla medel som krävs. Det krävs god kommunikationsfärdighet och att de lärande 
tillsammans i grupp diskuterar och reflekterar över sitt lärande. Av den enskildes eget ansvar 
krävs att söka litteratur och andra hjälpmedel som är tänkbara för att lösa det aktuella problemet. 
Case-metoden kan vidare beskrivas på följande sätt enligt Egidius (1999):  
 

• Lärandet är baserat på och uppbyggt kring problem som har med utbildningens syften att 
göra, det vill säga med den verklighet som de lärande ska bli insatta i 

• Det finns ett antal personer som är inblandande och det krävs att man tillsätter olika roller 
och klarar av att samarbeta 

• Problemet kan vara att det inte finns några direkta rätta eller felaktiga svar. Vägen dit är 
det viktigaste inte slutresultatet. 
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• Det är studenternas egen aktivitet, i förberedelsen inför case-diskussionen och i utbytet av 
åsikter och erfarenheter under denna, som är grunden för inlämningen. Hela processen 
bygger på ett kritiskt förhållningssätt 

 
Egidius (1999) beskriver att lektionerna vid ett case-metodiskt eller problembaserat lärande 
används till att låta eleverna träna sig i att lösa den typ av uppgifter som lärandet går ut på, innan 
de fått de kunskaper som behövs. Detta är poängen med de två metoderna. När de lärande under 
en diskussion trängt in en problemsituation ska de använda några dagar till att läsa, observera, 
laborera, göra studiebesök med mera, för att ta sig till den kunskap och träna de färdigheter som 
de behöver för att lösa problemet. Efter hand uppstår ett ämneskunnande som är kopplat till den 
verklighet som ämnena förutsätts handla om (Egidius, 1999).  
 
Skillnaden mellan case-metoden och PBL menar Egidius (1999) är att fallen i case-metoden 
gäller ställningstaganden till hur man ska agera i en kritisk situation, medan fallen i PBL vanligen 
gäller hur man ska förklara fenomen som man ställer sig undrande inför. Fallen i case-metoden är 
ofta långa och tar upp flera sidor medan fallen PBL är korta och sällan tar mer än en sida. Den 
väsentliga skillnaden i arbetsformen är att i case-metoden är det läraren som leder 
sammankomsterna. I PBL sitter läraren bredvid som handledare och en deltagare är ordförande 
medan en annan är sekreterare vid en skrivtavla på väggen. Grupperna i case-metoden har normal 
klass- eller föreläsningsstorlek, upp till cirka 50 deltagare. I PBL är grupperna små, upp till 8-10 
gruppmedlemmar. Metoden PBL är gjord för att de lärande ska träna sig i att söka förklaringar 
och bakgrund till något de undrar över i problembeskrivningen, medan case-metoden är gjord för 
att tänka ut och värdera olika handlingsmöjligheter i en mångtydig, ofta konfliktfylld situation 
(Egidius, 1999). Lärarens roll är inte i första hand att i traditionell mening förmedla kunskap utan 
att finnas som stöd för att stimulera och hjälpa studenterna. Det kräver att läraren är väl insatt i 
målen med kursen. Poängen med case-metoden är inte att helt avskaffa den traditionella 
inlärningsmetoden. Däremot ska den finnas där för att kunna komplettera vid undervisning enligt 
case-metoden (Egidius, 1999).  
 
 
Utvärdering av kompetenssatsningar 
 
Enligt Jacobsen (2005) är planerade förändringar intentionella, vilket innebär att det finns mål 
och syften till varför en förändring görs. Förändringsbeslutet tas av människor inom 
organisationen som insett att man måste utarbeta lösningar för att bättre anpassa sig till nya 
uppkomna situationer. Planerad förändringsprocess kan enligt Jacobsen (2005) delas upp i fyra 
olika faser. 
 
• Fas 1. Det finns ett problem som måste åtgärdas, en förändringsprocess påbörjas 
• Fas 2. Finner åtgärder som ska leda till att man kan uppfylla målet med förändringen  
• Fas 3. Genomförandet av åtgärder med förankring i organisationen 
• Fas 4. Utvärdering av åtgärderna samt att stabilisera det nya tillståndet 
 
Kompetensutveckling kan för personalen innebära en stor förändring därför är det viktigt att alla 
faser genomförs i sin takt. En viktig del vid förändringar, som ofta åsidosätts, är enligt Parmander 
(2005) utvärdering. Utvärdering av förändringar innebär att dokumentera och analysera en mängd 
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händelser under förändringens gång. Detta ska göras under händelsens gång för att ge bästa 
effekt. Det är minst lika viktigt vid en stor förändringsprocess som vid en enklare kurs. 
Utvärderingen kan ske på olika sätt beroende på vilket syfte den ska fylla. Redan vid start av ett 
projekt, utbildning eller förändringsarbete kan även planeringen av utvärderingsarbetet ske. Då 
sker oftast utvärderingen på ett bra sätt. Tyvärr är många redan upptagna med annat vilket 
resulterar i att detta brister. Detta är ingen orsak till att utvärderingen ska undvikas utan i stället 
görs den då i slutskedet (Parmander, 2005).  
 
Utvärderingar ses i allmänhet som något positivt. De flesta tycker till och med att det görs för lite 
utvädringar. I vissa fall utförs projekt som inte utvärderas alls och då är det svårt att bedöma om 
det var ett relevant projekt eller ej. En bristande del i denna fråga är enligt Parmander (2005) att 
det kan vara svårt att se vem det är som är skyldig att utvärdera. Är det den enskilda individen 
eller uppdragsgivaren? Många anser att de i flesta fall är uppdragsgivarens ansvar och intresse att 
utvärderingar verkligen sker. Syfte och målsättningar med utvärderingar är bland de första som 
ska diskuteras. Viktiga frågor att belysa är vilken kunskap och vilken erfarenheter vill man lyfta 
fram vid utvärderingen. En utvärdering ska inte genomföras bara för att den ska genomföras  
(Parmander, 2005). 
 
Under de senaste decennierna har utvärderingskunskapen utvecklats och blivit en alltmer central 
del. Valet av utvärderingsmetod ska alltid bestämmas i samband med syfte, vad är det man vill ta 
reda på? Vad är viktigt? Efter det kan uppdragsgivare och den enskilda individen tillsammans 
arbeta fram en bra utvärderingsmetod som passar projektet, helst redan vid projektets början 
(Parmander, 2005). 
 
 
4. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur en enhet inom polismyndigheten 
arbetar med kompetensutveckling och varför det är viktigt i en organisation som deras. Vi vill 
genom studien förstå hur kompetenssatsningar bedrivs och vilka utbildningsmetoder som 
används. För att avgränsa arbetet har vi valt att fokusera på personal som arbetar praktiskt med 
kompetensutveckling och har erfarenhet av arbete kring kompetenssatsningar inom polisen.  
 
Frågeställningarna är: 

 
• Hur går en enhet inom polismyndigheten tillväga för att finna behov av 

kompetensutveckling för personalen? 
 

• Vilka satsningar görs på kompetensutveckling och hur utvärderas dessa? 
 

• I vilka situationer kompetensutvecklas personalen och varför? 
 

• Vilka utbildningsmetoder används? 
 

• Varför är kompetensutveckling viktig för den undersökta enheten inom 
polismyndigheten? 
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5. Metod 
 
För att få svar på undersökningens syfte och frågeställning och få en djupare förståelse för hur 
polismyndigheten arbetar med kompetensutveckling i praktiken har en kvalitativ studie gjorts. 
Genom ett flertal genomförda intervjuer för att samla in information har vi studerat individernas 
upplevelser och erfarenheter av kompetensutveckling. Nedan presenteras tillvägagångssätt vid 
datainsamling, urval av intervjupersoner och analysmetod samt vetenskapligt förhållningssätt. 
Viktiga aspekter om etik, validitet och reliabilitet lyfts också fram och diskuteras.   
 
 
Kvalitativ metod 
 
Kvale (1997) menar att genom ett samtal lär vi känna andra människor, vi får ta del av andras 
erfarenheter och får en förståelse för den världen de lever. Forskningsintervjun bygger på ett 
professionellt samtal. 
 
En intervju går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter den har och hur dennes föreställningar ser ut. Forskningsmässiga intervjuer bygger 
på konfidentialitet, och har som syfte att föra forskningen framåt, att lära oss mer om den sociala 
verkligheten. Det insamlade materialet från en intervju är inte intressant förrän den har tolkats 
med hjälp av något teoretiskt perspektiv (Trost, 1997). Enligt Trost (1997) ska intervjuaren sträva 
efter att få svar på frågan hur snarare än varför och försöka förstå den intervjuades känslor, sätt 
att tänka och sätt att handla. Oavsett om intervjuaren delar samma åsikter som den intervjuade 
eller inte så måste intervjuaren kunna känna empati och kunna sätta sig in i den intervjuades 
situation och föreställning. Intervjun får inte heller bli någon slags utfrågning och lyssnandet 
måste vara aktivt under hela intervjun (Trost, 1997). 
  
 
Tillvägagångssätt 
 
För att ta reda på hur en organisation kan arbeta med kompetensutveckling var en större 
organisation med väl utvecklad erfarenhet av detta mest intressant. Vi tog kontakt med en stor 
organisation som vi antog ha erfarenheter och ständigt vara i behov av kontinuerlig 
kompetensutveckling. En stor organisation har oftast mer personal som arbetar med ämnet i fråga 
och det var de personerna som var intressanta att genomföra intervjuer med. Efter att ha kontaktat 
och blivit väl bemötta av personaldirektören och biträdande personaldirektör bokades ett första 
möte där syftet med undersökningen presenterades.  
 
 

Urvalet av respondenter 
 

I samråd med biträdande personaldirektör gjordes ett urval av vilka personer som har erfarenhet 
av arbete med kompetensutveckling inom organisationen. Eftersom undersökningen är inriktad 
på personal som praktiskt arbetar med kompetensutveckling för de anställda gjordes vi ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna har handplockats (Trost, 1997). Urvalet 
består av fem personer som arbetar med kompetensutveckling för personalen inom den 
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undersökta polisenheten. Respondenterna arbetar som bland annat instruktörer och chefer och är 
såväl civil personal som poliser. I samråd med respondenterna har vi valt att inte namnge dem i 
undersökningen. Vi är medvetna om att intervjuresultaten kan ha påverkats av vårt urval av 
respondenter då vi har gjort ett bekvämlighetsurval och handplockat respondenterna med hjälp av 
personaldirektören. Anledningen till att ett subjektivt urval har gjorts är att vi i första hand var 
intresserade av upplevelser från personal som praktiskt arbetar med kompetensutveckling inom 
verksamheten. Då denna personal inte är ett större antal inom verksamheten valde vi att i samråd 
med personaldirektören tillfråga berörd personal om eventuell intervju. Genom ett missivbrev 
kontaktades personerna med förfrågan om eventuell intervju samt information om 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt (se Bilaga 1). Missivbrev är ett informationsbrev där 
respondenterna får information om studien och eventuell intervju (Patel & Davidsson, 2003). 
Därefter bestämdes tid för intervjuerna med respektive respondent per telefon utefter deras 
önskemål och tillgänglighet.  
 
 

Intervjusituationen 
 

I vår kvalitativa studie var det varit viktigt för oss att skapa ett naturligt samtal med respondenten. 
Intervjuformen som användes var en halvstrukturerad intervju som innebär att det finns viss 
flexibilitet för vidareutveckling av frågorna och samtalet. Kvale (1997) beskriver 
halvstrukturerad intervju som: 
 

”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening.” (Kvale, s.13, 1997).  

 
Metoden omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor samtidigt som det finns möjlighet 
att göra förändringar när det gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs (Kvale, 1997).  
 
Inför intervjuerna hade vi utformat en väl genomarbetad intervjuguide (se Bilaga 2) som var 
uppbyggd med sju aktuella teman med stödfrågor under varje tema. De olika temana valdes ut 
utifrån de viktigaste områdena för att besvara undersökningens syfte och frågeställning. Tanken 
med en halvstrukturerad intervju med utvalda teman var att skapa en avslappnad intervjusituation 
mellan den som genomförde intervjun och respondenten. Respondenten hade då chans att själv ta 
upp viktig information och tidigare erfarenheter av kompetenssatsningar samtidigt som vi som 
intervjuade hade möjligheten att till viss del styra intervjun. Patel och Davidsson (2003) menar att 
en sådan intervjuguide har en låg grad av standardisering, vilket betyder att inga exakta frågor 
ställs utan ordningen på frågorna skiftar och intervjun ges utrymme för flexibilitet. Intervjuerna 
genomfördes på respondentens arbetsplats eftersom det bidrar till att respondenten kan känna sig 
avslappnad under intervjun. Intervjuguiden gav oss den information vi behövde under första 
intervjun och svarade för undersökningens syfte och frågeställning. Därför ändrades ingenting i 
intervjuguiden inför nästkommande intervjuer. Varje respondent har efter intervjun givit sitt 
medgivande om att vi kan återkomma om det skulle uppstå några oklarheter, vilket var en fördel 
speciellt vid första intervjutillfället i fall inte intervjuguiden skulle ge tillräcklig information.   
 
Vid intervjutillfällena deltog vi båda och för att registrera intervjun användes inspelningsbar 
mp3-spelare. Enligt Kvale (1997) är bandspelare den vanligaste formen av registrering av 
intervjuer och intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Möjlighet 
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fanns även till att anteckna eventuell information på anteckningsblock ifall nya tankar skulle dyka 
upp under intervjun. Godkännande från varje enskild respondent om att spela in intervjun 
efterfrågades innan varje intervju. En timma var inbokad med varje respondent och 
intervjutiderna varierade från cirka 45 minuter till en timma.  
 
Intervjuarens motivation för frågorna och ämnet avspeglar hur intervjuns resultat blir. Syftet med 
kvalitativa studier är inte ta fram rätta svarsalternativ innan intervjun utan istället upptäcka och 
identifiera egenskaper som respondenten har med sig (Patel & Davidsson, 2003). Vi anser att det 
är viktigt att visa ett intresse och respekt för respondenten för att skapa en avslappnad miljö för 
båda parter. Kritik ska inte ges i onödan och intervjuaren får inte framstå som skeptisk inför 
respondenten, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) kan leda till att respondenten upplever att 
intervjuaren dömer honom/henne.  
 
Övrig information som varit av betydelse för undersökningen är sekundärdata som i 
sammanhanget består av broschyrer från organisationen. Vi har även fått ta del av deras intranät 
där vi fått mycket information om olika kompetenssatsningar inom verksamheten. Sekundärdatan 
har varit till stor hjälpt för undersökningen och bidrog innan genomförandet av intervjuerna till 
en förförståelse om hur verksamheten arbetar med kompetensutveckling.  

 
 

Analysmetod 
 

För analys av datan har en meningskategoriserad analysmetod använts för att få en övergripande 
blick över resultatets olika delar. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. 
Genom kategorisering kan en stor text reduceras och struktureras till några få tabeller och figurer. 
Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växa fram under analysens gång. De kan hämtas 
från teorin, från vardagsspråket eller från intervjupersonernas egna uttryck (Kvale, 1997). Vi var 
intresserade av alla respondenters åsikter och upplevelser och ville inte särskilja varje individs 
information. När intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom de upprepande gånger för att i 
första steget transkribera materialet ordagrant. I andra steget av transkriberingen valdes att endast 
ta med information som var relevant och berörde undersökningens syfte. Efter detta kunde 
kodningar/teman tas fram från intervjuerna som i slutskedet genererade i den använda 
analysmetoden. Ett antal citat från intervjupersonerna presenterar vi i resultatavsnittet för att lyfta 
fram deras upplevelser kring ämnet i fråga. Vi har valt att skilja på intervjupersonernas uttalanden 
genom att ange respondenterna med nummer ett till fem.  
 
 
Vetenskaplig ansats  
 
Vi har under arbetet med denna undersökning utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt för 
att förstå och tolka respondenternas upplevelser av arbetet kring kompetensutveckling av 
personalen.   
 
Patel och Davidsson (2003) menar att hermeneutiken nuförtiden tillämpas inom många olika 
vetenskapliga områden men främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Hermeneutiken 
tillämpas främst vid kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och dess forskarroll kännetecknas 
som öppen, subjektiv och engagerad (Patel & Davidsson, 2003).  
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En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur och att människan genom 
språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Hermeneutiker är inte intresserade av 
att förklara företeelser utan menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen 
livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och 
skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Inom hermeneutiken 
menas även att människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som 
det går att tolka och förstå innebörden av (Patel & Davidsson, 2003). Detta styrker vårt val av 
vetenskaplig ansats för undersökningen.  
 
En forskare med hermeneutisk föreställning försöker i sin förståelse att se helheten i 
forskningsproblemet, vilket kallas för holism och kan illustreras med att helheten är mer än 
summan av delarna. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och 
helhet för nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Genom 
att tillämpa ett hermeneutiskt förhållningssätt under studiens gång vill vi få en förståelse för 
respondenternas upplevelser. Detta bidrar till att vi kan skapa en helhet av hur polismyndigheten 
arbetar med kompetensutveckling för personalen.  
 
 
Etik, validitet och reliabilitet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet användes vanligen i kvantitativa undersökningar. Vi har ändå 
valt att ta upp och förklara dessa begrepp för att visa undersökningens tillförlitlighet och giltighet.  
 
Vid en kvalitativ intervju är det av stor vikt att de etiska aspekterna övervägs. Den som intervjuas 
har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Det gäller vid första kontakten, vid själva 
intervjuerna och vid förvaringen av materialet (Trost, 1997).  
 
Vi var mycket noga med att tala om att allt som sägs behandlas konfidentiellt av oss, det vill säga 
att det inte kan förknippas med respondenten som enskild individ (Kvale, 1997). Anledningen till 
detta är att de skall känna sig trygga och att de vid intervjutillfället skall kunna känna sig 
bekväma att tala fritt kring ämnet. Efter transkriberingen fick den aktuella respondenten ta del av 
informationen så att de kunde godkänna materialet och ändra eventuella feltolkningar.  
 
Med en undersöknings validitet menas i hur stor grad undersökningen mäter det som är tänkt att 
mätas. Undersökningens frågeställning bör i möjligaste mån svara för syftet och informationen 
som intervjuaren vill få fram ska fångas upp. Om ett undersökningsresultat inte omfattar den 
information som var tänkt att få fram har den en låg grad av validitet (Trost, 1997). Validiteten, 
giltigheten, hänför sig till sanningen och riktigheten hos ett yttrande. Ett giltigt argument är 
hållbart, välgrundat, försvarbart och övertygande (Kvale, 1997). 
 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en undersökning innebär att en mätning är stabil och inte 
utsatt för till exempel slumpinflytelser. Alla intervjuare ska fråga på samma sätt, situationen ska 
vara likadan för alla och så vidare. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en 
förnyad mätning, vilket innebär ett problem i detta sammanhang då man förutsätter ett statiskt 
förhållande. Däremot utifrån ett symboliskt interaktionisktiskt synsätt utgår man snarare från att 
vi hela tiden deltar i processer och kan då förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter (Trost, 
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1997). Begreppen validitet och reliabilitet är beroende av varandra, det vill säga om reliabiliteten 
är mycket låg så hjälper det inte att validiteten är bra och tvärtom (Patel & Davidsson, 2003).  
 
För att ge undersökningens resultat hög validitet har frågeställningarna noga granskats utifrån 
undersökningens syfte och problemställning. Genom reflektion kring frågeställningen och syftet 
har en intervjuguide utarbetats med ett antal viktiga teman samt underfrågor till varje tema. 
Intervjuguiden bidrar till att undersökningen mäter det den är tänkt att mäta samtidigt som den 
ger utrymme för naturlig diskussion mellan intervjuaren och respondenten. Detta leder till större 
chans för respondenten att fritt tala och dela med sig av erfarenheter och kunskap kring 
undersökningen.  
 
Undersökningens reliabilitet är av hög grad då varje intervju har gått tillväga på samma sätt. Båda 
intervjuarna har ställt frågorna på samma sätt till de olika respondenterna och situationen har sett 
nästan likadan ut under alla intervjuer. Intervjuerna har ägt rum på respondentens arbetsplats och 
respondenterna har fått bestämma aktuell plats för samtalet. Detta har resulterat i att en del 
intervjuer har skett på respondentens kontor och en del i mer allmänna utrymmen. Vi anser, 
utifrån Kvales (1997) tidigare nämnda symbolisk interaktionistiska synsätt, att eftersom varje 
intervju har skett under liknande förhållanden i en avslappnad miljö har inte skillnaderna i den 
fysiska miljön bidragit till sänkt grad av reliabilitet.  
 
  
Metoddiskussion 
 
Vi anser att en kvalitativ metod har varit bra för att undersöka hur personalen som arbetar med 
kompetensutveckling upplever det. Genom en kvalitativ metod med intervjuer har vi fått fram 
respondenternas uppfattningar. Varken respondenterna eller vi som intervjuare har varit styrda av 
bestämda frågor utan utrymme har hela tiden funnits och tagits tillvara för utförliga diskussioner. 
Intervjuerna, som genomförts på respondenternas arbetsplats, har vi upplevt som avslappnade och 
ostörda. Vi har även upplevt att respondenterna har känt sig bekväma under intervjuernas gång då 
respondenterna själva valde plats för intervjuerna. Vår intervjuguide har gett oss den information 
vi har behövt för undersökningen och vi har inte behövt kontakta respondenterna för ytterligare 
frågor eller förtydliganden.  
 
Vid analys av det insamlade materialet använde vi oss av en meningskategoriserad metod där vi 
valde att endast ta med relevant information för undersökningens syfte och frågeställning. 
Analysmetoden gav oss en sammanställning av informationen och var enligt oss en lämplig 
metod att använda vid denna undersökning. Då vi inte har haft behov av att kontakta 
respondenterna för ytterligare frågor eller förtydliganden visar att undersökningens resultat mäter 
det som var tänkt att mäta. Därmed har undersökningens resultat hög grad av validitet. 
Situationen för varje genomförd intervju har skett under liknande förhållanden, dock ej i exakt 
samma miljö då respondenterna själva valde plats för intervjun. Varje intervju har genomförts 
antingen på respondentens kontor eller i allmänna utrymmen på arbetsplatsen. Med detta menar 
vi att undersökningens reliabilitet, det vill säga resultatets tillförlitlighet, är av hög grad då varje 
intervju skett under liknande förhållanden i en avslappnad miljö samt utefter respondenternas 
förslag.  
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Ett problem vid undersökningens gång har varit att få personal att delta i studien på grund av att 
personalen haft mycket arbete med utbildningsfrågor under denna period. Trots detta fick vi 
kontakt med de personer som arbetar med kompetensutveckling av olika slag.  
 
 
6. Resultat 
 
För att sammanställa intervjuerna har vi valt att använda oss av en meningskategoriserad 
analysmetod. De olika temana har valts ut utifrån de viktigaste områdena för att besvara 
undersökningens syfte och frågeställning. Resultatet presenteras med ett tema i taget där 
respondenterna uppfattning och erfarenheter framgår. Vårt vetenskapliga förhållningssätt till 
undersökningen har varit av hermeneutisk karaktär. För att lyfta fram respondenternas åsikter har 
vi valt att ta med ett antal citat.  
 
 
Lärande  
 
Omkring år 2001-2002 utvecklades pedagogiken inom polisen, enligt en intervjuperson, från 
traditionell katederundervisning till att undervisa utifrån case-metodiken. Case- metodiken, som 
innebär att man i undervisningen utgår från ett specifikt fall, är enligt en av intervjupersonerna en 
väldigt bra undervisningsmetod. Kursdeltagarna arbetar i grupper om sju till tio personer med att 
lösa problem som sedan presenteras för handledaren eller instruktören som sammanställer 
resultatet. Resultatet av en utbildning är starkt beroende av undervisarens inställning och 
erfarenhet. Som handledare eller instruktör för utbildningar inom polisen arbetar de i team och 
delar med sig av erfarenheter och diskuterar mycket tillsammans. De flesta yrkesgrupper inom 
polisen arbetar i team, de samarbetar bra och tar tillsammans väl hand om gruppen. Det är oerhört 
viktigt att ha en lämplig arbetsledare som är mån om sin grupp och arbetar för utvecklande och 
lärande för gruppmedlemmarna.  
 
En av intervjupersonerna upplever att lärandet i utbildningssatsningarna inom polisen har gått 
från ett kollektivt lärande till ett mer individuellt lärande. Tidigare har personalen arbetat i turlag 
där varje individ har arbetat i samma grupp hela tiden. Numera har de infört periodplanering, som 
innebär att de planerar arbetet för sex veckor i taget och deltagarna i grupperna byts ut. Detta har 
enligt intervjupersonerna medfört ett minskande av kollektivt lärande som sker i en grupp, 
eftersom gruppernas sammansättning byts ut efter varje sexveckors period. Periodplanering har 
bidragit till att grupperna kan variera mycket från period till period. Det upplevs både för- och 
nackdelar med periodplanering. En nackdel som upplevs av intervjupersonerna är att en del 
poliser inte känner trygghet i gruppen, vilket är viktigt för en nyutbildad polis. Fördelen är 
samtidigt att de nyutbildade poliserna oftast är de som har minst ont av att splittras eftersom 
allting är nytt för dem. Det är värre för de poliser som arbetat ihop en längre tid att skiljas åt var 
sjätte vecka efter varje period. Detta eftersom de är vana vid att arbeta i samma grupp hela tiden. 
En annan nackdel som intervjupersonerna uttrycker med periodplanering är att risken är att en 
medarbetare gör samma fel om och om igen utan att någon lägger märke till det ökar eftersom 
grupperna skiftar efter varje period. Eventuella fel och brister upptäcks inte lika lätt som när man 
tillhör samma grupp hela tiden.  
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En intervjuperson anser att de inom enheten är dåliga på att låta personalen lära av varandra och 
utnyttja det kollektiva lärandet. Själv anser personen att istället för att skicka en hel avdelning på 
utbildning så borde det satsas mer på att endast skicka en eller två personer från avdelningen som 
sedan får informera sina medarbetare och dela med sig av sin nya kunskap. Dock anses inte 
kulturen inom verksamheten vara lämplig för detta idag och det finns svårigheter i det praktiska 
arbetet kring upplägget av informering för medarbetarna efter slutförd utbildning. Det är svårt att 
få någon att engagera sig och lägga ner extra tid på att verkligen lära ut kunskapen till sina övriga 
medarbetare som inte deltog i eventuell utbildning. Tidigare har det enligt intervjupersonerna 
alltid varit lätt för nya poliser att ta lärdom av de äldre och mer erfarna poliserna. När det nu finns 
så ont om poliser med lång erfarenhet av polisyrket tros det vara tufft för många nyutbildade 
poliser. Utbildningar och kurser tar mycket tid av det vardagliga arbetet. Begreppet ”att lära av 
varandra” kan ge minst lika mycket kunskap som traditionella utbildningar. En intervjuperson 
uttryckte det genom att säga: 

 
I stället kan man lära sig av dem som redan kan eller testa sig fram, så kallad learning- by- doing 
(respondent 2) 

 
 
Kompetenssatsningar 
 
Den yrkesgrupp inom polisen som det satsas mest vidareutbildning och kompetensutveckling på 
är trafikpolisen. Det är otroligt viktigt att trafikpoliser bibehåller och utvecklar sin kompetens 
kontinuerligt för att alltid kunna hantera alla olika situationer. Intervjupersonerna poängterar 
detta och uttrycker sig på följande sätt: 
 

Poliserna skall alltid känna sig trygga ute på fältet, därför satsas det mycket på just dem (respondent 5)  
 
Kompetenssatsningar görs inte i lika stor utsträckning på civil personal. Den större delen av den 
civila personalen har inte ett arbete som är under ständig förändring och utveckling. Därför är 
civil personal, enligt en intervjuperson, inte i lika stort behov av utbildning som trafikpoliser är. 
En annan anledning till att det satsas mycket mer kompetensutveckling för poliser istället för civil 
personal kan också vara att alla anställda består av fler poliser än civil personal. Av den civila 
personalen är det oftast de med specialkompetens som har krav på sig att delta i utbildningar och 
utveckla kompetensen. Det upplevs att en del civil personal som till exempel receptionister inte 
känner att de får så mycket utbildning och satsningar för utveckling. Deras arbete kräver inte att 
de kontinuerligt måste gå viss utbildning för att utveckla sin kompetens. Dock anses det att 
kompetensutvecklingen för den civila personalen borde förbättras, att de borde ges fler chanser 
att utveckla och bibehålla sin kompetens. En del personal tycker att oavsett vad du arbetar med 
inom polisen och på vilken nivå det är så är alla anställda i behov av utbildning och utveckling. 
Att civil personal inte kompetensutvecklas i samma höga grad är enligt flertal av respondenterna 
ett problem.  
 
Utbildningsenheten, som sköter den mesta planeringen och administrativt arbete med 
utbildningar, på personalavdelningen kommer inom en snar framtid att förstärkas med mer 
personal. Alla kommande utbildningar planeras i väldigt god tid och planeringen görs i första 
hand med ett års framförhållning. Under tidens gång dyker det självklart upp förändringar som 
måste tas hänsyn till och då är det främst utefter varje periodplanering som utbildningarna läggs. 
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I planeringen ingår beslut om utbildningar från Rikspolisstyrelsen samt olika önskemål och 
behov av utbildningar från anställda. Ibland händer det att en del utbildningar och kurser krockar, 
då måste de nödvändiga utbildningarna från Rikspolisstyrelsen gå före.  
 
 
Inom utbildningsenheten på polismyndigheten finns även ett utbildningsråd som består av 
myndighetens personalchef, länspolisen, sektionschef, chef för polisområde syd respektive nord, 
kriminalpolisen och enhetschef. Utbildningsrådets arbete innebär att inventera vilken kompetens 
som behövs och vad för kompetens som efterfrågas och saknas hos personalen för att kunna 
utföra arbetet så bra som möjligt. Utbildningsrådet går även igenom utvärdering som görs efter 
varje avslutad kurs för att kunna förbättra utbudet och innehållet av utbildningarna.  
 
Allt behov av utbildning ska framföras genom utvecklingssamtal med chefen. Ibland framförs en 
del önskemål om speciella utbildningar eller kurser direkt till personalavdelningen. Under 
kontinuerliga utvecklingssamtal tas det upp vad individen är intresserad av att få mer kunskap om 
och vilka kurser som behöver genomföras. Chefen sammanställer sedan sin personals behov och 
önskemål och avgör om det är något som bör prioriteras. Sammanställningen lämnas sedan till 
personalavdelningen som sköter anmälning och planering av utbildningar och kurser.   
 
För ett antal år sedan utformade personalavdelningen en mall för hur ett utvecklingssamtal mellan 
chef och medarbetare ska gå till. Alla chefer och anställda fick genomgå en utbildning om 
utvecklingssamtal. Anledningen till att en mall utformades och utbildning om utvecklingssamtal 
gavs var att personalavdelningen ville lyfta fram utvecklingssamtalen och poängtera hur viktigt 
det är att ha ständigt återkommande utvecklingssamtal. Deltagarna fick lära sig vad 
utvecklingssamtal är, hur det går till, hur man ska agera och varför det är viktigt att ha 
utvecklingssamtal. Uppmärksammandet av utvecklingssamtal har visat mycket bra resultat och 
förra året hade nästan alla anställda genomgått ett utvecklingssamtal. Målet är att alla anställda 
ska ha ett utvecklingssamtal om året. En nackdel som redan upptäckts är att cheferna lätt skjuter 
på utvecklingssamtalen på grund av mycket övrigt arbete och försöker hinna med dessa i slutet av 
året. Detta medför mycket arbete under samma tidsperiod eftersom det är även i slutet på året 
som bland annat utbildningsplan ska göras. Risken är då att samtalen inte hinns med.  
 
Alla anställda inom den undersökta polismyndigheten har individuell lön. Efter de stora 
satsningarna på utvecklingssamtal måste den anställde ha genomgått sitt årliga utvecklingssamtal 
för att få individuell lön. Detta anses medföra en större press på personalen att faktiskt vilja ha ett 
utvecklingssamtal. Viljan om att ha utvecklingssamtal ska inte bara komma från chefens sida 
utan ansträngning måste även ske av den anställde.  
 
Vidareutbildning inom polisen är en stor del av kompetensutveckling av de olika yrkesgrupperna. 
Vidareutbildning inom den studerande enheten inom polismyndigheten sker flexibelt med 
närstudier vid Polishögskolan som varvas med självstudier med stöd av utbildningsplattform. All 
utbildning har på senare tid utvecklats till att genomföras utifrån Case-metoden, som innebär 
problemlösning utifrån ett specifikt fall. Undervisningen sker utifrån problembaserad pedagogik i 
form av föreläsningar, lektioner, seminarier och framför allt verklighetsbaserade 
fallbeskrivningar, praktiska inslag och övningar, självstudier och arbete i grupp samt 
informationssökning. Examination krävs för vidareutbildning där mål, syfte och krav på 
utbildningen är en förutsättning. Information om kommande vidareutbildning ges ut av 
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Polishögskolan varje år i form av ett häfte om nationell vidareutbildning. Här framgår även 
vilken kurslitteratur som används under varje kurs. 
 
Alla poliser genomgår årliga utbildningar för att bibehålla och utveckla kompetensen i takt med 
förändringar som sker. Simtest, grepp- och batongutbildning samt och uppskjutning av 
tjänstevapen är några av de utbildningar som bedrivs för poliserna årligen. Varje trafikpolis har 
dessutom två utbildningsdagar var sjätte vecka där utbildningen är anpassad för individerna 
själva utefter behov och eventuell saknad kunskap. Tvådagarsutbildningen är oerhört uppskattad 
av personalen då den berör individen själv och vad just han eller hon behöver. Efter att ha arbetat 
som polis en tid så uppkommer ständigt fler kurser och kompetensutveckling efter behov i 
samråd med utvecklingssamtal med närmaste chef.  
 
Den största lokala kompetenssatsningen på senare tid inom den undersökta polismyndigheten är 
en så kallad Blockutbildning. Blockutbildningen tillkom för ett år sedan och ges till alla 
nyutbildade poliser som anställs vid myndigheten för att ge så bred kompetens som möjligt och 
för att erhålla all den kunskap som krävs för att arbeta som polis i yttre tjänst. Utbildningen ska 
leda till att poliserna får ökad kunskap och känner sig säkra och trygga i sitt arbete. Den täcker en 
stor del av kompetensbehovet hos poliser som arbetar i yttre tjänst. För att de nya poliserna så 
snabbt som möjligt ska kunna arbeta som fullvärdiga poliser sker utbildningen i ett streck direkt 
när de nyutbildade poliserna har gjort färdigt sin aspiranttjänst och är därför inte uppdelad i olika 
perioder. Blockutbildningen anses väldigt viktig för nya poliser, bland annat för att det kan 
uppkomma situationer då du saknar kvalifikationer om du inte har gått blockutbildningen. Till 
exempel har du inte tillstånd till att köra utryckningsfordon, vilket bidrar till onödiga 
omständigheter att helt plötsligt bli tvungen att byta förare vid en utryckning. Utbildningen är sex 
veckor lång och sköts av den operativa staben. Undervisningen ges av olika handledare och 
instruktörer inom respektive ämne. Blockutbildningen anpassas efter polisernas behov och om 
någon individ redan har viss kompetens som utbildningen innehåller så finns inget krav att 
genomgå samma del av kursen igen. Utbildningens innehåll anpassas ständigt efter arbetets och 
samhällets utveckling för att så ny och färsk kunskap som möjligt ska läras ut. Polisutbildningen 
skiljer sig åt mellan de polishögskolorna och därför kan blockutbildningen kännas mer viktig för 
den ena och mindre för den andre. Utbildningen har visat sig vara mycket givande för de nya 
poliserna som anställs på den undersökta polismyndigheten.  
 
Arbetsrotation är en annan form av kompetenssatsning inom verksamheten. Inom den undersökta 
polismyndigheten finns ett antal olika kompetensutvecklingsplatser som är tänkta att ge ett utbyte 
av kompetens och möjlighet att se nya kunskaper hos personalen. Kompetensutvecklingsplatserna 
ska även ge personalen en möjlighet att se andra sidor i verksamheten om de är intresserade av att 
byta arbetsuppgifter. Platsernas inriktning samt antalet platser varierar hela tiden efter behov. När 
luckor uppstår i organisationen finns möjligheten att använda sådana tjänster som 
kompetensutvecklingsplatser. Platserna beror även mycket på om någon personal är sjukskriven 
eller av annan anledning är borta från tjänsten en längre tid. Dessa tjänster används även de som 
kompetensutvecklingsplatser. Enda nackdelen med kompetensutvecklingsplatser är att det alltid 
uppstår en lucka någonstans i organisationen när personalen flyttar runt mellan olika tjänster.   
 
En uppfattning av personalen kring organisationens kompetenssatsningar är att de börjar komma 
till ett stadie där det bedrivs så mycket utbildningar att de inte alltid hinner med. På senaste tiden 
har det varit mycket fokus på olika utbildningar, vilket tar mycket tid för personalen och deras 
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vardagliga arbete blir därmed drabbat. Ibland sammanfaller utbildningarna och stör arbetet i 
organisationen, det vill säga en del av personalen har inte möjlighet att lämna arbetet för att gå på 
utbildning då de inte har någon ersättare. Utbudet på utbildningar är väldigt stort och direktiven 
om nödvändiga utbildningar från Rikspolisstyrelsen upplevs ibland som allt för krävande. De 
utbildningar som Rikspolisen beslutar om ska genomföras i hela Sverige för att de anses som 
nödvändiga för personalen. Dessa utbildningar är inte anpassat efter behov eller intresse och 
därför upplevs en del utbildningar av personalen som måsten. Ibland uppkommer även känslan av 
att de inte kommer ha någon nytta av utbildningen. Förståelsen finns ändå hos personalen för hur 
viktigt det är att genomföra de utbildningar som Rikspolisstyrelsen beslutar om. En 
intervjuperson uttrycker sig ändå som följer: 
 

Det måste finnas ett behov och relevans för utbildningen (respondent 4)  
 
Trots all satsning som polismyndigheten gör på kompetensutveckling så finns det alltid ett 
ekonomiskt perspektiv att ta hänsyn till. Av personalen upplevs den ekonomiska biten inte som 
något särskilt hinder för kompetenssatsningarna. Kompetens ses som något personalen inte kan få 
för mycket av och därför väljs det att satsa mycket på kompetensutveckling. Det är dock ändå 
viktigt att prioritera vilka utbildningar som behövs och var inom verksamheten 
kompetensbehovet finns. Det måste genomföras en analys om vad för kompetens som behöver 
utvecklas, vilka kurser som är aktuella samt vilken personal som är i behov av 
kompetensutveckling.   
 
 
Urval av utbildningsdeltagare 
 
Polismyndigheten har som mål att alla anställda ska genomföra ett antal utbildningstimmar varje 
år utöver det utbildningar som bestäms av Rikspolisstyrelsen. På grund av tidsbrist kan man inte 
uppnå de timmarna fullt ut. Man måste vara medveten om att alla former av 
kompetensutvecklingar inte bara kostar pengar utan även tar mycket tid av de anställdas vanliga 
arbetsuppgifter vilket kan vara en orsak till att kompetensutvecklingen ibland uteblir. För att 
kunna utföra utbildningar krävs det att de som ska utbildas ersätts av andra eftersom det alltid ska 
vara full bemanning ute på fältet. Poliserna är den yrkeskategori som det satsas mest på när det 
gäller utbildningar jämfört med den civila personalen. En av intervjupersonerna berättar:  
 

Det satsas otroligt mycket på kompetensutveckling inom Polismyndigheten, främst för trafikpoliserna. 
Anledningen till detta är att de är de som är ute och arbetar i fältet och de måste alltid kunna hantera en 
situation och känna sig trygga med den samtidigt som samhället blir allt grövre och kräver mer från 
poliserna. Många av utbildningarna genomförs om och om varje år då det krävs att poliserna kan 
hantera vissa bitar (respondent 1). 

 
Civil personal har oftast en administrativ utbildning när de anställs på polisenheten som inte 
behöver byggas på i samma utsträckning som polisernas utbildning och kompetens behöver. De 
civila har inte samma behov att utbildas som poliserna har för att till exempel känna sig trygga 
och kompetenta på fältet. Däremot kan de behöva utvecklas i nya datasystem bland annat. Dessa 
utbildningar sker inte så ofta. Civila utredare och specialtjänster är exempel på civil personal som 
ständigt måste utvecklas.  
 
Enligt polismyndigheten ska urvalet av utbildningsdeltagare ske genom att se till verksamhetens 
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behov och det ska göras en analys över vad för kompetens som behövs. Det måste alltid finnas ett 
behov för utbildning och utveckling av kompetens som arbetsgivaren ser över i samråd med 
personalen. Utbildningsenheten inom polismyndigheten har ett samrådsavtal som innebär att 
lämplig personal väljs ut, framför allt de som visar ett intresse. En del praktiska utbildningar 
kräver även ett förtest för att bli antagen, vilket innebär att personalen genomför ett test för att se 
om de har de färdigheter som krävs för utbildningen. Kurser som är övergripande teoretiska 
kräver ingen förkunskap eller färdighet. Vid dessa kurser görs prioritering av cheferna om vem 
som ska få gå en viss kurs.  
 
De anställda inom enheten har till viss del möjlighet att påverka utbudet av utbildningar förutsatt 
att behov finns. I utvecklingssamtal framförs eventuella önskemål från personalen om utbildning 
varefter utbildningsrådet beslutar vilka som är i behov av utbildning och utveckling av kompetens 
samt vilka som ska prioriteras. Personalavdelningen mottar ständigt erbjudanden om utbildningar 
av olika slag. De informerar berörda avdelningschefer om aktuella utbildningar som i sin tur ger 
sin personal möjlighet att anmäla sitt intresse för kommande utbildningar. Därefter ska 
avdelningschefen meddela om eventuella intressenter till personalavdelningen där 
utbildningsenheten fattar beslut och sköter anmälningen till utbildningarna. Anmälning till 
utbildningar sköts av personalavdelningen för att de ska ha koll på utbildningsbudgeten. En 
respondent berättar: 
 

Alla poliser skall i bästa mån vara delaktiga, ingen skall prioriteras mer än den andra. Medarbetaren 
har alltid rätt att besluta om han eller hon vill genomföra utbildningen samtidigt som man alltid har rätt 
att önska en utbildning. Poliser ser utbildning och vidareutveckling som något bra…svenska poliser är 
de mest kompetenta poliserna internationellt sätt (respondent 3). 

 
Rikspolisstyrelsen kommer emellanåt med direktiv om utbildningar som all eller utvald personal i 
Sverige ska genomföra. Dessa beslut har inte personalen någon möjligt att påverka eftersom det 
enligt Rikspolisstyrelsen är nödvändiga utbildningar.  
 
 
Utvärdering och uppföljning av kompetenssatsningar 
 
Polismyndigheten ägnar mycket tid och planering på kompetensutveckling. En viktig del i 
kompetensutvecklingen är utvärderingen. Samtliga respondenter anser att utbildningarna 
utvärderas efter slutförd utbildning men det råder delade meningar om utbildningarna verkligen 
utvärderas i den grad de borde. Utvärderingen sker i form av enkäter som kursledarna delar ut i 
samband med att utbildningen är slut oavsett om det är en större kurs på polishögskolan eller en 
mindre som sker på lokalt. En av respondenterna utrycker det:  
 

Här följs saker och ting upp, det tycker jag är viktigt (respondent 4). 
 
Utvärderingar ses som väldigt viktigt och respondenterna anser att utvärdering ska ske efter varje 
utbildning. Syftet med utvärderingar är att ta reda på deltagarnas uppfattningar om utbildningen 
för att den ska bli bättre och mer effektiv. En respondent anser att utvärderingarna bör ske innan 
utbildningens slut för att kunna åtgärda eventuella problem. Ofta görs det ingen ytterligare 
uppföljning och återkoppling till utbildningen efter att utvärderingsenkäten delats ut. Enligt 
respondenten är det en bristande del i kompetensutvecklingen. Med hjälp av en utökad 



26 

utbildningsenhet på personalavdelningen är förhoppningen att fortsättningsvis förbättra detta. 
 
När det gäller blockutbildningen, som alla nyblivna poliser genomför, görs uppföljning direkt 
efter att utbildningen är slut. Detta för att se hur poliserna har uppfattat utbildningen, om den var 
bra eller dålig och om det är något som behövs ändras med mera. Förbättring har redan märkts 
hos vissa anställda som har deltagit i blockutbildningen men det dröjer ett tag till innan det sker 
en märkbar förbättring eftersom den endast har pågått i ett år. Tanken är att uppföljning även ska 
göras efter att poliserna arbetat ett år efter slutförd blockutbildning.  
 
Den mesta kunskap och kompetens som ges via diverse kompetenssatsningar upplevs tas tillvara 
och vara till nytta för personalen i det vardagliga arbetet. Övervägande del av personalen deltar 
inte i utbildning bara för att komma bort från vardagen utan faktiskt för att lära sig något och de 
förväntar sig att utbildningarna ska vara givande. Personalen uttrycker gärna sina uppfattningar 
om genomförda utbildningarna, vilket är mycket viktigt för att kunna göra eventuella justeringar 
och förändringar.  
 
 
7. Analys 
 
Undersökningens resultat är analyserat utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt för att förstå och 
tolka respondenternas åsikter och upplevelser. För att analysera undersökningens resultat har vi 
använt oss av en meningskategoriserad analysmetod. Då vi genom analysmetoden tagit ut ett 
antal teman för att strukturera resultatet kan vi tolka helheten av resultatet.  
 
 
Lärande inom polismyndigheten 
 
Lärandet vid olika kompetenssatsningar inom polismyndigheten framgår av intervjuerna som 
förändrat sedan år 2001-2002. Tidigare genomfördes undervisning enligt traditionell metod, det 
vill säga vanlig katederundervisning. Undervisningsmetoden övergick sedan till ett mer 
problembaserat lärande, Case-metoden.  
 
Om vi ser till teorin om Case-metodiken och PBL uppfattar vi att polismyndigheten snarare 
använder sig av ett problembaserat lärande än Case-metodiskt lärande. Vid intervjuerna framgick 
det att lärandet och undervisningen sker i grupper om 7-10 personer med problemlösning av 
verklighetsbaserade fall. Enligt vår teoretiska utgångspunkt sker ett sådant lärande vid 
undervisning med PBL och inte vid Case-metoden. Vid Case-metoden är grupperna av normal 
klass- föreläsningsstorlek, det vill säga upp till 50 personer. I en organisation som polisen där det 
handlar mycket om praktisk erfarenhet och spontana handlingar i arbetet är PBL och 
casemetoden inlärningsmetoder som ger deltagarna möjlighet att sätta kunskapen i relation till 
verkligheten. Till skillnad från traditionell undervisning, som katederundervisning, får deltagarna 
chans att samtidigt samarbeta och lösa problem med övriga kollegor.   
 
Intervjupersonerna upplever att lärandet i utbildningssatsningarna inom polisen på senare tid har 
gått från ett kollektivt lärande till ett mer individuellt lärande bland annat efter införandet av 
periodplanering. Periodplanering innebär att personalen planerar sitt arbete för sex veckor i taget 
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och under den tiden tillhör de arbetsgrupp. Efter sex veckor är det en ny period och då byts 
gruppmedlemmarna ut utifrån hur planeringen av arbetet ser ut. Eftersom grupperna skiftar var 
sjätte vecka menar intervjupersonerna att det kollektiva lärandet minskat genom att individerna 
inte samarbetar med samma medarbetare hela tiden utan får ta större ansvar själva. En nackdel 
med periodplanering anses vara att de nya poliserna inte hinner känna någon direkt trygghet i 
gruppen innan de ska byta grupp igen. En annan nackdel enligt en intervjuperson är att det vid 
periodplanering finns större risk för att en individ upprepar samma fel utan att någon lägger 
märke till det direkt. Eventuella fel och brister upptäcks inte lika lätt som när medarbetarna tillhör 
samma grupp hela tiden. Samtidigt ses periodplanering som en fördel då det ofta är de 
nyutbildade poliserna som har minst ont av att grupperna splittras eftersom allting är nytt för dem 
ändå. De äldre och mer erfarna poliserna som har arbetat i samma grupp i många år har ibland 
svårare att anpassa sig till nya grupper var sjätte vecka. Detta kan vi koppla till Ellströms (1996) 
teori om anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande genom att poliserna i det nuvarande 
arbetssättet måste kunna samarbeta med övriga medarbetare och ta mer initiativ själva. Numera 
när poliserna kontinuerligt byter grupp och arbetskamrater ställs automatiskt högre krav på den 
egna drivkraften till lärande och utveckling samt att det är av stor vikt att individen själv 
upptäcker och avgör själv vad som är viktigt att utveckla och förändra. Som Ellström (1996) 
beskriver är det viktigt att ha förmågan att själv formulera sina problem och själv upptäcka vad 
som behöver utvecklas. Vi anser att lärandet hos poliserna, i nuvarande arbetssätt med skiftande 
grupper, kan ses utifrån perspektivet utvecklingsinriktat lärande då det likt Ellströms (1996) teori 
till stor del är självstyrande. En lärandeprocess i ett utvecklingsriktat lärande innehåller inslag av 
gemensamt lärande och kollektivt perspektiv vilket enligt Ellström (1996) kännetecknas av 
utveckling, förändring och nyskapande. Likt lärandet inom polismyndigheten så handlar det om 
utveckling, förändring och nyskapande när gruppmedlemmarna byts ut var sjätte vecka. 
Individerna får reflektera över sitt eget arbete och ta hjälp av sina medarbetare vid behov. 
Ellström (1996) menar även att genom samspel och interaktion skapar individerna gemensamt 
och bygger upp den kollektiva kompetensen, vilket vi relaterar till polisernas nuvarande arbetssätt 
i ständigt varierande grupper. Vi menar att individerna får ett stort utbyte av kunskap och 
utvecklar kompetensen genom att kontinuerligt variera grupperna samtidigt som de delar med sig 
och för vidare kompetensen.  Det är alltså, som Ellström (1996) beskriver, inte enbart den 
individuella kompetensen som utvecklas utan även den kollektiva kompetensen. Ellström 
beskriver samtidigt att samspel och samarbete inte i första hand innebär att kunskap överförs från 
en individ till en annan utan att andras tankar och uppfattningar bidrar till en kunskap av mer 
kvalitet än den som uppnås på egen hand (Ellström, 1996). Detta anser vi beskriver lärandet inom 
polismyndigheten på ett bra sätt då individerna ständigt utbyter kunskap med varandra och 
utvecklas samt att de genom skiftande grupper för vidare kompetens.  
 
En intervjuperson anser att de inom polisen är dåliga på att låta personalen lära av varandra och 
utnyttja det kollektiva lärandet. Intervjupersonen menar att de skulle kunna uppnå detta genom att 
till exempel endast skicka en person till en utbildning i stället för att alla ska genomföra den. Då 
får personalen lära av varandra och dela med sig av ny kunskap. Enligt vår uppfattning, som 
tidigare nämnts, så sker stor del av det vardagliga lärandet kollektivt. Wenestam och Rosendahl-
Lendahls (2005) beskriver att lärande kan ske i spontana grupperingar, i informella grupper och i 
organiserade lag. Vi anser att ett kollektivt lärande sker såväl vid spontana diskussioner, som i till 
exempel fikarummet, som vid organiserade lärtillfällen.  
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Vem får vad? 
 
Det råder enligt oss inget tvivel om att det är främst poliserna som kompetensutvecklas. Enligt 
respondenterna anses poliserna vara de som är i störst behov av att utvecklas i takt med nya lagar 
och samhällets utveckling samt för att själva känna sig trygga. Av den anledningen åsidosätts den 
civila personalen eftersom de har en utbildning som enligt myndigheten håller längre än 
polisernas. Stundvis uppkommer det utbildningar för de civila men vi kan se stor skillnad mellan 
kompetenssatsningarna på poliserna och den civila personalen. Vi upplever att den civila 
personalen inte har stor chans att påverka utbildningssatsningarna utan får i många fall endast 
anpassa sig verksamhetens val att främst satsa på poliserna.   
 
Polismyndigheten anser att personalen alltid har rätt att besluta om han eller hon vill genomföra 
en utbildning. Vid årliga utvecklingssamtal har personalen möjlighet att framföra önskemål om 
utbildning som sedan av chefen förs vidare till personalavdelningen för sammanställning. Detta 
visar att de anställda har viss chans att påverka sina utbildningar samtidigt som de på grund av sin 
arbetssituation alltid anpassar sig till vad samhället kräver. Organisationen har enligt oss ett av 
samhällets krävande arbeten. Poliserna måste ständigt genomgå utbildningar och 
vidareutbildningar för att kunna ses som kompetenta poliser. Det kan handla om utbildningar som 
genomförs år efter år, som till exempel simprov och vapenhantering. Det kan även handla om 
utbildningar från Rikspolisstyrelsen som är nödvändiga. Detta anser vi kräver att poliserna alltid 
anpassar sig till dessa beslut, vilket vi ser utifrån Ellströms (1996) anpassningsinriktat lärande 
som innebär att den lärande individen anpassar sig till de uppgifter, regler och rutiner som finns 
vid en arbetsplats. Individen lär in vad som förväntas av den i form av handlande och sätt att 
förstå. Vi upplever att det i vissa utbildningssammanhang inom polisen är på detta sätt lärandet 
sker, det vill säga genom att anpassa sig. Den här typen av lärande menar Wenestam och 
Rosendahl-Lendahls (2005) är förhållandevis vanligt under de första åren i yrkeslivet och kan 
relateras till att individen kan känna viss osäkerhet och otrygghet i yrkesrollen. Det blir naturligt 
att söka trygghet hos mer erfarna kollegor och nybörjaren lär sig hantera olika situationer i 
praktiken. Kunskap förmedlas till den lärande som upprepar och gör på samma sätt som den 
erfarna kollegan (Wenestam & Rosendahl-Lendahls, 2005). Detta stämmer till viss del in på de 
nyblivna poliserna då de tidigt genomför den så kallade blockutbildningen under en period på sex 
veckor där de lär sig allt de behöver för att kunna anpassa sig ute på fältet och då de tar lärdom av 
övriga kollegor i arbetsgruppen. Å andra sidan ska de efter slutförd utbildning agera mer 
självständigt och kunna känna sig trygga i sin roll likt ett utvecklingsinriktat lärande. Det är alltså 
alltid viktigt att kunna anpassa sig till omgivningens krav samt att själv ta stort ansvar och fatta 
avgörande beslut.  
 
En problematik enligt respondenterna är att det är för få äldre, erfarna poliser i yttre tjänst som 
kan lära ut och förmedla kunskap till de nyutbildade poliserna. Vi anser att detta inte behöver ses 
som ett problem. I dagsläget måste poliserna till stor del agera själva utifrån ett 
utvecklingsinriktat lärande vilket innebär att individen själv tar initiativ till samarbete och söker 
sig till likasinnade kollegor. Detta anser vi ger poliserna själva chans till att utvecklas. Enligt 
Wenestam och Rosendahl-Lendahls (2005) upptäcker och avgör den lärande själv vad som är 
viktigt att utveckla och förändra och försöker medvetet att finna lösningar på närliggande 
problem. Enligt vår uppfattning får poliserna redan då ta eget ansvar för sitt lärande i form av ett 
utvecklingsinriktat lärande vilket är en bra egenskap vid en lärande process. Poliserna måste 
avgöra själva vad som är viktigt att utveckla och förändra vilket kräver att de finner lösningar på 
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närliggande problem. Detta skapar i sin tur en utbildningssituation som ger de lärande 
möjligheter till lärande då poliserna till viss del har ansvar för sitt eget lärande på ett reflekterat 
sätt. Vi menar, som Wenestam och Rosendahl-Lendahls (2005) beskriver, att det är viktigt att ha 
förmågan att själv formulera sina problem och själv upptäcka vad som behöver utvecklas samt att 
ha en tilltro till denna förmåga hos sig själv. Lärandet är till stor del självstyrande och individen 
tar ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Enligt vår uppfattning föreligger det i 
stor utsträckning ett utvecklingsinriktat lärande inom polisenheten samtidigt som ett 
anpassningsinriktat perspektiv finns.  
 
Då undervisningen vid utbildningar inom polisenheten till större del sker utifrån case-metoden 
menar vi att alla utbildningar och vidareutbildningar inom polisen sker genom att reflektera över 
sitt eget lärande, precis som i ett utvecklingsinriktat lärande. I vissa fall är utbildningarna ganska 
styrda och flexibiliteten och påverkansmöjligheten är liten. Detta är enligt vår uppfattning 
utbildningar som styrs av Rikspolisstyrelsen, vilka personalen måste anpassa sig till. I en lärande 
situation är dock en balans mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande en 
nödvändighet enligt Wenestam & Rosendahl-Lendahls (2005). Kopplat till polismyndighetens 
arbete med kompetensutveckling kan vi se en balans mellan både ett anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktat lärande då personalen får ta del av en lärandeprocess som kräver eget ansvar 
och reflektion samtidigt som de måste förhålla sig till vad Rikspolisstyrelsen och polisyrket i sig 
kräver.  
 
 
Utvärdering och uppföljning av kompetenssatsningar 
 
Kompetensutveckling inom polismyndigheten kan innebära att poliserna utvecklas i takt med att 
samhället förändras. Då tillämpas ny kunskap för att kunna hantera olika situationer som kan 
uppstå. Detta kan efterlikna Jacobsens (2005) fyra olika faser av en förändringsprocess.  Fas ett är 
då problemet uppmärksammas och förändringsprocess påbörjas. Inom polisyrket kräver 
samhället att de ständigt utvecklas. Fas två innebär enligt Jacobsen (2005) att finna åtgärder för 
att genomföra förändringen. I denna fas anser vi att poliserna ute på fältet ska utvecklas och 
utbildas inom ett område för att besitta kunskap som gör att de kan hantera alla slags situationer. 
Det är även i denna fas man finner en relevant utbildning. I fas tre genomförs utbildningen med 
alla berörda och därefter ska kunskapen tillämpas i arbetet och i slutfasen sker en utvärdering av 
kompetenssatsningen. Vi upplever att arbetet med kompetensutveckling i många fall sker utifrån 
dessa fyra olika faser. I nästan alla fall av utbildningssatsningar inom polismyndigheten sker de 
genom att se till verksamhetens behov och utifrån det finner man utbildningar som svarar för 
syfte och målsättningar. Efter slutförd utbildning ska den enligt Jacobsen (2005) utvärderas.  
 
Ur resultatet kan utläsas att Polismyndigheten ägnar mycket tid och planering på 
kompetensutveckling. De anser att en viktig del i kompetensutvecklingen är utvärderingen och 
menar att utbildningarna oftast utvärderas efter slutförd utbildning. Däremot är det delade 
meningar om utvärderingen sker på rätt sätt. Nu sker utvärderingen i form av enkäter i slutskedet 
av utbildningen. Syftet och målsättningen med utvärderingar är bland det första som ska 
diskuteras. Det är viktigt att belysa vilken kunskap och vilka erfarenheter som ska lyftas fram i 
utvärderingen. Utvärderingen ska bidra med något och inte genomföras bara för att den måste 
genomföras (Parmander, 2005). Polisernas arbete med utvärderingar ska enligt en respondent bli 
bättre med hjälp av den utökade utbildningsenheten eftersom de då kommer koncentrera sig på 
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hela processen med utbildningssatsningar.  
 
En uppfattning från respondenterna kring organisationens kompetenssatsningar är att de börjar 
komma till ett stadie där det sker för mycket kompetenssatsningar. Det har under den senaste 
tiden varit mycket fokus på olika utbildningar, vilket tar tid av personalens vardagliga arbete. För 
att kunna utföra utbildningar krävs det även att de som ska utbildas har en ersättare till sin tjänst 
eftersom det alltid ska vara full bemanning ute på fältet. Detta kan leda till att en utbildning 
uteblir om det inte finns någon ersättare. Istället för att skicka iväg personal på utbildning kan 
lärande enligt Ohlsson (2001) handla om att själv utveckla sitt lärande. Han menar att lärande i 
arbetslivet handlar om människors utveckling av kompetens i sitt arbete. Detta behöver inte 
endast röra sig om teoretisk kunskap utan kan även handla om erfarenheter. Lärande utvecklas 
både genom deltagande i formell utbildning och genom det vardagliga, informella, lärandet 
(Ohlsson, 2001). Poliserna som det satsas på har enligt oss stor nytta av att ta del av egna och 
andras erfarenheter och även det är en form av kompetensutveckling som polismyndigheten 
skulle kunna satsa ytterligare på. Som arbetssituationen är nu så får personalen via 
periodplanering en viss del av kunskapsutbyte eftersom de byter arbetslag var sjätte vecka. Trots 
att det finns indikationer på missnöjdhet med periodplanering kan vi se samband med det 
utvecklingsinriktade lärandet. Personalen har genom ett utvecklingsinriktat lärande chans att på 
ett medvetet sätt styra över sitt eget lärande. Enligt vår uppfattning är inte respondenterna 
medvetna om fördelen med kompetensutvecklingen vid periodplanering och att de i det 
vardagliga arbetet faktiskt genomgår ett utvecklingsinriktat lärande. Poliserna genomgår i det 
vardagliga arbetet en lärandeprocess där de ges möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och 
handlande. Processen styr även hur individen förhåller sig till gruppen och det kollektiva 
lärandet. Det egna lärandet sker inifrån och drivkraften till lärande och utveckling kommer från 
individen själv.   
 
 
8. Diskussion 
 
Kompetenssatsningar för med sig en hel del utmaningar för en organisations ledning och 
personal. Alla verksamheter har olika behov av kompetensutveckling och för att rätt 
kompetenssatsningarna ska ske krävs att se till verksamhetens mål. Syftet med vår undersökning 
är att få en förståelse för hur polismyndigheten arbetar med kompetensutveckling, vilka 
satsningar som görs och hur de utvärderas samt varför kompetensutveckling är viktigt för deras 
verksamhet. Vi har med hjälp av polismyndighetens riktlinjer och policys kring 
kompetensutveckling samt intervjuer med personal som organiserar kompetenssatsningar kunnat 
besvara undersökningens syfte och frågeställningar.  
 
För oss råder inget tvivel över vikten av utbildning och utveckling för poliserna. Som framgått av 
undersökningens resultat är det främst poliserna som är i störst behov av kompetensutveckling 
bland personalen inom myndigheten. Poliserna utbildas och utvecklas kontinuerligt för att känna 
sig trygga och kunna hantera de situationer som uppkommer i arbetet. Vi anser att myndigheten 
gör ett enormt arbete med utbildningsfrågor. De har ett utbildningsråd som består av 
myndighetens personalchef, länspolisen, sektionschef, chef för polisområde syd respektive nord, 
kriminalpolisen och enhetschef. Utbildningsrådets arbete innebär att inventera vilken kompetens 
som behövs och vad för kompetens som efterfrågas och saknas hos personalen för att kunna 
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utföra arbetet så bra och säkert som möjligt. Utbildningsrådet går även igenom utvärderingar som 
görs efter varje avslutad kurs för att kunna förbättra utbudet och innehållet av utbildningarna. 
Enligt oss är arbetet med kompetensutveckling planerat, välstrukturerad och de följer de direktiv 
som krävs inom myndigheten. Resultatet av undersökningen har visat upplevelser av att civil 
personal åsidosätts när det gäller kompetenssatsningar. Anledningen till det upplevs av 
intervjupersonerna vara att deras arbete inte kräver lika mycket utveckling och bibehållning av 
kompetens som polisernas arbete gör. Vi anser att poliserna måste utbildas i den grad de gör men 
att kompetenssatsningarna för den civila personalen också är av stor vikt och skulle kunna 
förbättras. Polismyndigheten är medveten om detta och har förhoppningar om förbättring med 
hjälp av den utökade utbildningsenheten på personalavdelningen. Vi anser att även om den civila 
personalens arbete inte kräver lika mycket utveckling och utbildning som polisernas arbete gör så 
är det viktigt att ta tillvara på den civila personalens kompetens och se till att den bibehålls och 
utvecklas. Då undersökningens syfte är att ta reda på hur polismyndighetens arbete med 
kompetenssatsningar går till har inga intervjuer gjorts med övrig personal. Därför kan vi inte 
utveckla huruvida övrig personal upplever kompetenssatsningar för civil personal.  
 
Personalens behov av kompetensutveckling framkommer genom årliga utvecklingssamtal mellan 
personal och respektive chef samt genom utbildningsrådets inventering av vilken kompetens som 
behövs och efterfrågas inom organisationen. Vi anser att polismyndigheten på ett bra sätt tar reda 
på vilken kompetens som behövs hos personalen och vad som efterfrågas. Dock har 
personalavdelningen inte något system för att på ett överskådligt sätt se vad varje anställd innehar 
för kunskap och kompetens. Detta är polismyndigheten väl medveten om och arbetar för att finna 
ett säkert och effektivt system där de kontinuerligt kan fylla i erhållen kompetens hos varje 
anställd. Då utveckling och utbildning är viktigt inom polismyndigheten och antalet anställda öka 
anser vi att det skulle underlätta hela polismyndighetens arbete med kompetensutveckling om de 
snart fann ett fungerande system för att överskåda varje anställds kompetens.  
 
Vidare har undersökningens resultat visat att alla kompetenssatsningar inom polismyndigheten 
måste planeras och struktureras väl. Myndigheten har mycket lagar och ritualer som kräver att 
planering med vissa utbildningar planeras med lång framförhållning. Vi upplever en positiv 
inställning till att satsa mycket på kompetensutveckling och utbildning och utveckling ses som 
oerhört viktigt i deras bransch. Av ett flertal respondenter har det framgått att utvärderingen av 
kompetenssatsningar och utbildningar kan förbättras och effektiviseras. Efter många utbildningar 
sker utvärdering men det råder delade meningar om det verkligen genomförs i den grad det borde 
göra. Myndigheten är medveten om problematiken och tanken är att med den utökade 
utbildningsenheten ska utvärdering genomföras noggrant efter varje utbildning. Enligt oss är 
utvärdering och uppföljning av en utbildning bland det viktigaste att göra vid 
kompetenssatsningar. Att efter varje slutförd utbildning eller kurs låta deltagarna genomföra en 
utvärdering och sedan följa upp resultatet är viktigt för att se vad utbildningen har givit 
deltagarna och vad som skulle kunna förbättras. Utan utvärdering och uppföljning av en 
utbildning är det svårt ha koll på vilka utbildningar som är bra och som uppskattas av personalen.  
 
Våra respondenter har visat en viss besvikelse då de menar att de inom verksamheten gått från ett 
kollektiv lärande till ett mer individuellt lärande. Enligt respondenterna skulle detta kunna 
förbättras. De upplever att lärandet ändrades när periodplanering infördes och arbetsgruppernas 
sammansättning började bytas ut var sjätte vecka. I dessa situationer sker enligt oss både ett 
kollektivt- och individuellt lärande även om personalen inte är medveten om det. Periodplanering 
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anser vi innebära utveckling, förändring och nyskapande för personalen samtidigt som det krävs 
att individerna själva reflekterar över sitt arbete och utnyttjar möjligheten att ta hjälp av sina 
medarbetare. Detta anser vi är en typ av utvecklingsinriktat lärande där både den individuella och 
den kollektiva kompetensen utvecklas. Vi menar att personalen, vid periodplanering, drivs att 
utvecklas i att sitta arbete genom att själva reflektera över arbetet och ta egna initiativ. Samtidigt 
har personalen ändå tryggheten och möjligheten att ta hjälp av sina medarbetare vid eventuella 
problem eller oklarheter. Enligt oss är detta ett bra sätt för personalen att utvecklas i arbetet och 
det ger individerna självförtroende. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi har studerat hur arbetet med kompetenssatsningar går till utifrån den personal som arbetar med 
kompetenssatsningar i sitt vardagliga arbete. Vi har fått en förståelse för hur arbetet går till och 
varför det satsas mycket på kompetensutveckling för personalen inom polisen. Studien har väckt 
ett intresse för fortsatt forskning kring personalens upplevelser av kompetensutveckling inom 
myndigheten där all personals åsikter och erfarenheter skulle vilja undersökas. Om vi hade haft 
utrymme för utveckling av denna undersökning skulle vi varit intresserade av att genomföra en 
kvantitativ undersökning av hela personalen. Genom en omfattande enkätundersökning skulle vi 
då vilja fördjupa och utveckla vår förståelse för hur hela personalen upplever arbetet med 
kompetenssatsningar inom organisationen. För att förstå sambandet av uppfattningarna mellan 
personalen som arbetar praktiskt med kompetenssatsningar och den övriga personalen som delges 
kompetensutveckling skulle vi ha jämfört resultaten av de denna undersökning och den då 
kompletterande enkätundersökningen.  
 
Ett annat perspektiv som skulle vara av intresse att undersöka är respondenternas uppfattning 
kring mängden kompetenssatsningar inom organisationen. Flera respondenter upplever att 
myndigheten börjar komma till ett skede där det sker för mycket utbildningar och 
kompetenssatsningar. All den fokus som läggs på diverse kompetenssatsningar kräver mycket 
planering och tar massor av tid av personalens vardagliga arbete. Kan man verkligen få för 
mycket utbildning och kommer all utbildning alltid till nytta? Det är svårt att både utföra den 
kompetensutveckling som behövs och samtidigt se till att utbildningen alltid kommer till nytta. 
Detta är något vi skulle vilja studera vidare.  
 
Arbetet med kompetenssatsningar kräver lång planering samt både tid och pengar. För att 
personalen som deltar i utbildningar ska kunna tillämpa den nya kunskapen i sitt arbete krävs 
enligt vår synpunkt en balans mellan den ekonomiska aspekten och tidsplaneringen. Då är både 
arrangerade lärsituationer och spontana möten i arbetet lika viktiga för personalens utvecklande 
och lärande.   
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Bilaga 1 
Informationsbrev till berörda. 
 
Vi är två tjejer som studerar Arbetsvetenskapligt program vid Högskolan i Halmstad. Just nu 
läser vi vår sista termin och skall skriva C-uppsats inom ämnet kompetensutveckling. 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur arbetet med kompetensutveckling bedrivs i praktiken 
inom Polisen. Därför har vi valt att intervjua ett antal personer som har erfarenhet av detta för att 
få en djupare förståelse för hur de upplever arbetet kring kompetensutveckling och är nyfiken på 
att höra Dina åsikter.  
 
Intervjupersonerna är självklart helt anonyma och all information behandlas konfidentiellt. Under 
intervjun kommer vi att anteckna och det skulle underlätta vårt arbete om vi fick lov att använda 
oss av bandspelare, då finns det inte någon risk att vi missar viktig information. Vi tar givetvis 
hänsyn till om detta inte är ok för Er. All information sammanställs och analyseras endast av oss 
två intervjuare. Intervjun beräknas ta max en timme. 
 
Vår tanke är att intervjuerna ska ske runt början av november, runt v.  44-45. Vi är flexibla med 
detta och anpassar oss efter en tid som passar Dig bäst.  
 
Hoppas att Du är intresserad av att delta i vår studie. Ert deltagande är av stor betydelse för oss 
och vår uppsats.  
 
Vill Du så får du självklart ta del av den slutgiltiga uppsatsen, som planeras vara färdig i slutet av 
december.  
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Angelica Carlsson  angelicacarlsson@yahoo.se Tfn: 070-396 33 26 
Lina Eliasson  eliassonlina@hotmail.com. Tfn: 070-488 74 31 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Intervjuguide  
 
Ålder, befattning och antal år inom organisationen. 
 

1. Din uppfattning av begreppet kompetensutveckling 
-     Syftet? 
-     Utbildning, kurser, utvecklingssamtal etc?. 
 
2. Kompetenssatsningar 
- Vilka satsningar görs på kompetensutveckling? 
- Hur tar man reda på vad som behövs? 
- Ser man till verksamhetens behov? 
- Utvärderas satsningarna?  
 
3. Urval 
- Hur görs urvalet? 
- Vilka yrkeskategorier? 
- Vilka får möjligheten? 
- Har medarbetarna chans att påverka? 

 
4. Tillvägagångssätt 
- Vem styr över besluten? Rikspolisstyrelsen? 
- Planeringstid? 

 
5. Lärandet 
- Individuellt/Kollektivt?  
- Relationers betydelse för lärande i arbetet? Team? 
 
6. Uppföljning 
- Får medarbetarna chans att använda sig av det som de lärt sig? 
- Återkoppling/reflektion? 
- Arbetsrotation? Leder till nya uppgifter? Större befogenhet? 

 
5. Utmaningar 
- Omgivningens betydelse? Påverkan uppifrån, möjlighet/hinder? 
- Hur hanteras utmaningar? 
 
6.  Erfarenheter och tillägg 

 
 
 
 
 
 
 


