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SAMMANFATTNING 

 

Kompetensutveckling inom offentlig verksamhet 
 

Helena Furbring 

Cia Lundin 

 

 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheter till kompetensutveckling på två olika 

verksamhetsområden inom Landstinget Halland. Vi vill få en förståelse för vilka 

förutsättningar som krävs för lärande och kompetensutveckling inom organisationen. 

Avsikten med undersökningen är att få svar på forskningsfrågorna: (1) Hur upplever 

medarbetaren sina möjligheter till kompetensutveckling inom Landstinget Halland? (2) Hur 

ser vårdenheternas arbetsplatslärande ut? (3) Vilka förutsättningar finns för arbetsplatslärande 

inom vårdenheterna? (4) Vilka faktorer bidrar till att medarbetarna inom Landstinget Halland 

vill stanna och utvecklas? För att få svar på dessa frågor har vi gjort nio stycken individuella 

intervjuer med respondenter som innehar olika yrkesgrupper inom Landstinget Halland. 

Resultatet vi fick var att respondenternas upplevelse av sina möjligheter att 

kompetensutvecklas inom Landstinget Halland var goda och att det finns ett gott lärklimat och 

en infrastruktur för hur lärandet ska ske. Det upplevs att Landstinget Halland är generösa vad 

gäller utbildningsutbud. Det finns även en upplevelse att de själva kan påverka vilka 

utbildningar de vill gå. Det tre största svagheterna som hindrar kompetensutvecklingen är tid, 

brist på resurser och kraven uppifrån organisationen. Detta tror vi påverkar möjligheten till 

kompetensutvecklingen på grund av att tidsbrist hindrar respondenterna från att vara kreativa 

och reflektera under sitt arbetsplatslärande. När det sparas pengar dras det in på bemanningen 

och detta hämmar lärandet då färre medarbetare ska göra samma arbete på mindre tid och 

slutligen kraven uppifrån minskar medarbetarnas handlingsutrymme, vilket påverkar dess 

personliga utveckling och arbetstillfredsställelse. Respondenterna upplever att de har en stor 

frihet under ansvar där de upplever att de kan påverka och vara delaktiga i beslut som rör 

deras vårdenhet. De upplever även att Landstinget Halland är en trygg och stabil organisation 

vilket bidrar till högre arbetstillfredsställelse och att medarbetarna vill stanna och utvecklas.  

 

Nyckelord: kompetens, kompetensutveckling, arbetsplatslärande, motivation, 

arbetstillfredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Competence development in the public sector 

 
Helena Furbring 

Cia Lundin 

 
 

The purpose of this essay is to examine the possibilities to competence development within 

two different departments at the county council of Halland. This is done to obtain an 

understanding of the existing preconditions for learning and competence development within 

the above mentioned organization. The purpose of the study is to get an answer to the 

following questions: (1) How does the employees of the county council of Halland view their 

abilities to develop new competence themselves? (2) How are the healthcare units learning 

within the workplace structured? (3) What are the preconditions for learning within the 

workplace? (4) How are the co-workers within the county council of Halland attracted to 

staying and at the same time given the opportunity to develop themselves? To get an answer 

to these questions we have conducted nine individual interviews with respondents in different 

professions within the county council of Halland. The outcome of these interviews shows that 

the respondents view their possibility to develop competence as good and that there is a good 

climate for learning. They also show that there is an adequate infrastructure that enables 

learning within the county council of Halland. It was also found that there is a wide selection 

of different educations made available to the employees. The employees also find that there is 

a great deal of freedom when it comes to individual choices and preferences among these 

educations. The three main weaknesses to be able to develop competence were found to be 

lack of time and resources for participating in various courses and educations along with the 

demands from the management. We believe that the lack of time hinders the respondents 

being creative and reflective during their workplace learning. When cutbacks are done within 

the organization they are not seldom done in the number of staff which hampers the learning 

due to the fact that fewer employees are to conduct the same tasks within a smaller time-

frame. At the same time the respondents feel that they have a lot of freedom to act and that 

they also have the possibility to influence and be a part of the decisions taken that effect their 

own workunit. In conclusion, the employees of the county council of Halland view their own 

organization as stabile and reliant which contributes to a high level of satisfaction and that the 

employees are willing to stay and develop themselves within the organization.  

 
Keyword: competence, competencedevelopment, workplace learning, motivation, job 

saticfaction  
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DISPOSITION 

 

Denna uppsats består av åtta avsnitt och börjar först med en inledning där vi beskriver vårt 

syfte med forskningsfrågor och varför denna undersökning har genomförts. I det andra 

avsnittet presenterar vi Landstinget Hallands organisation och de två verksamhetsområden där 

vi har genomfört vår undersökning. Vidare presenterar vi tidigare forskning av olika rapporter 

och artiklar, vilket berör det mesta inom vårt forskningsområde för att fortsätta i nästa avsnitt 

att beskriva olika definitioner, teorier och begrepp inom kompetens, kompetensutveckling och 

lärande. I det femte avsnittet gör vi en sammanställning av vårt resultat som vi fått fram 

genom att intervjua nio olika respondenter. I den sammanställningen utgår vi ifrån de olika 

forskningsfrågorna. Vi börjar med en presentation av vilka respondenter vi har undersökt och 

hur länge de har arbetat inom organisationen. Vidare går vi in på deras upplevelse av 

möjlighet till kompetensutveckling för att sedan visa resultatet av deras upplevelse av 

arbetsplatslärande. Sist i avsnittet presenterar vi resultatet av förutsättningarna för lärandet 

och hur respondenterna ser på Landstinget Halland som arbetsgivare. I avsnittet analys har vi 

tagit fram tre olika kategorier, vilka är möjlighet till kompetensutveckling, förutsättningar för 

arbetsplatslärande och faktorer som bidrar till att personalen vill stanna och utvecklas. 

I det sista avsnittet diskuterar vi våra forskningsfrågor och det resultat vi har kommit fram till. 
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1. INLEDNING 

 

Möjlighet till lärande och kompetensutveckling ses idag av offentlig verksamhet och företag 

som en betydande utmaning att ge sina medarbetare (Kock, 2010). I dagens organisationer är 

det enligt Magnusson (2007) mer och mer betydelsefullt att se till hela verksamheten och dess 

kompetens i konkurrenssyfte. Därför bör en organisation vara flexibel i sitt lärande och ha den 

förmågan som krävs för att lösa nya produktions- och organisationsproblem. Ett positivt 

synsätt är att se kompetensutveckling och lärande som en investering där det satsas på både 

medarbetarens och organisationens utveckling. Enligt Magnusson (2007) ligger ansvaret för 

utveckling och lärande på medarbetaren själv men även på ledningen som bör skapa ett 

handlingsutrymme där det finns tid och resurser för att medarbetaren ska kunna utvecklas. Det 

är även viktigt att personalavdelningen skapar en infrastruktur som bygger på förutsättningar 

för lärande och utvecklingen. En viktig fråga är hur organisationerna ska arbeta för att 

rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Enligt Magnusson (2007) bör organisationerna 

ta detta i beaktning för att inte i framtiden få rekryteringsproblem.  

 

Landstinget Halland är medvetna om att konkurrensen om arbetskraften ökar och att det blir 

allt viktigare att attrahera och behålla sin personal. De arbetar idag i riktning mot att skapa en 

arbetsmiljö som präglas av engagemang, öppen dialog och delaktighet. Medarbetaren 

förväntas ha ett stort ansvar för sin kompetensutveckling och Landstinget Halland uppmuntrar 

sina medarbetare till att utvecklas inom sin egen arbetsroll eller att byta arbetsplats inom 

organisationen. Landstinget Halland strävar efter att lärande och utveckling ska vara en del av 

det dagliga arbetet. Med den utgångspunkten har vi gjort en studie inom organisationen där vi 

ville undersöka hur medarbetarna arbetar med arbetsplatslärande och vilka möjligheter de 

upplever att de har till kompetensutveckling. Med denna studie vill vi även skapa förståelse 

för och bidra till att främja lärande och kompetensutveckling så att personalen vill stanna kvar 

och utvecklas inom Landstinget Halland.  

1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Vårt övergripande syfte är att undersöka och visa exempel på upplevelsen av möjligheter till 

kompetensutveckling på två olika verksamhetsområden inom Landstinget Halland. Vi vill få 

en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för lärande och kompetensutveckling. 

Avsikten med undersökningen är att få svar på följande forskningsfrågor:  

  

 Hur upplever medarbetaren sina möjligheter till kompetensutveckling? 

  

 Hur ser vårdenheternas arbetsplatslärande ut? 

 

 Vilka förutsättningar finns för arbetsplatslärande inom vårdenheterna? 

 

 Vilka faktorer bidrar till att medarbetarna inom Landstinget Halland vill stanna och 

utvecklas? 
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2. BAKGRUND 

 

Nedan presenteras Landstinget Hallands organisation och de två verksamhetsområden där vi 

har genomfört vår undersökning.   

 

 

2.1 Landstinget Halland 

Enligt uppgifter som är hämtade från Landstinget Hallands webbsida är Landstinget Halland 

en organisation som arbetar för att värna om hallänningens välmående och hälsa. Den 

medicinska och medicintekniska utvecklingen som idag sker leder till en bättre vård för 

hallänningarna. Ett av deras mål är att erbjuda en bra vård även fast kraven blir högre och 

resurserna är begränsade. Organisationen styrs av Landstingsstyrelsen efter beslut av 

Landstingsfullmäktige som har i uppdrag att leda och samordna hälso- och sjukvården i 

Halland. I Landstinget Hallands verksamhet ingår två akutsjukhus, åtta ambulansstationer, 

avtal med privat specialistvård, närsjukvård och tandvårdskliniker (Landstinget Halland, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 illustrerar Landstinget Hallands organisationsschema (Landstinget Halland, 2010)   

 

Figur 1 visar hur Landstinget Halland är uppbyggt. I kategorin ”Verksamhet i egen regi” 

finner vi de två verksamhetsområdena där undersökningen har genomförts. Undersökningen 

har genomförts inom ”Psykiatrin i Halland” och ”Närsjukvården Landstinget Halland”. 

Psykiatrin i Halland är uppdelad i tre vårdområden vilka är, vuxenpsykiatrin i södra Halland, 

vuxenpsykiatrin i norra Halland och barn- och ungdomspsykiatrin. Undersökningen har ägt 

rum endast inom ett av dessa vårdområden. Närsjukvården består av vårdcentraler och 

folktandvård. Inom Närsjukvården har undersökningen genomförts på fyra olika vårdenheter 

inom både folktandvård och vårdcentraler (Landstinget Halland, 2010).  
 

År 2007 infördes en reform ”Vårdval Halland” vilket innebär att vårdtagaren ska ha möjlighet 

att välja vårdenhet. Med varje vårdtagare följer en hälso- och sjukvårdspeng vilket innebär att 

den betalas ut till den vårdenhet vårdtagaren väljer. Detta skapar en konkurrenssituation 
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mellan vårdenheterna om patienten. Genom reformen ”Vårdval Halland” får medarbetarna 

inom vårdenheterna själva använda sin fulla kompetens för att på bästa sätt behandla patienten 

(Landstinget Halland, 2010). 

 

Landstingets fem övergripande mål är god hälsa, nöjda och engagerade invånare, god vård, 

stark ekonomi och stolta och engagerade medarbetare. För att nå målet att få ”stolta och 

engagerade medarbetare” säger Landstinget Hallands policy: 

 
Landstinget Halland utvecklar det gemensamma värdegrundsarbetet och all 

verksamhet ska kännetecknas av hälsosamma arbetsplatser med systematiskt 

arbetsmiljöarbete, delaktighet, trygghet och arbetsglädje. Landstinget ska 

vara en attraktiv arbetsgivare. Personalplaneringen ska vara långsiktig och 

präglas av god kännedom om verksamheternas kompetensbehov (Hälso- och 

sjukvårdspolitisk inriktning 2010 - 2013, s. 11).  

 

Detta innebär att det ska finnas goda arbetsplatser där det finns utrymme för engagemang, 

delaktighet och dialog och att verksamheten har fungerande rutiner när det gäller att ta tillvara 

nuvarande och framtida kompetens där det finns en gemensam värdegrund. Enligt Lanstinget 

Hallands medarbetarpolicy arbetar organisationen för att skapa en arbetsmiljö som präglas av 

engagemang, öppen dialog och delaktighet. Medarbetaren förväntas ha ett stort ansvar för sin 

kompetensutveckling och Landstinget Halland strävar efter att lärande och utveckling ska 

vara en del av det dagliga arbetet. För medarbetaren finns det möjlighet att utvecklas inom sin 

egen arbetsroll eller att byta arbetsplats inom organisationen (Landstinget Halland, 2010). 

 
I intervju med landstingets personaldirektör fick vi veta att grunden för 

kompetensutvecklingen är att hålla regelbundna arbetsplatsträffar, individuella löne- och 

utvecklingssamtal och att det finns en fungerande facklig samverkan. I arbetsplatsträffarna är 

tanken att en gemensam dialog kring sin arbetsplats problem och möjligheter ska leda till en 

utveckling av arbetsteamen. I de individuella samtalen görs en kompetensinventering för att 

utefter den göra en plan för varje enskild individ, samt lönediskussion. En kontinuerlig 

samverkan med facket bidrar till utveckling inom olika områden. Dessa tre grundstenar skapar 

sedan tillsammans en kompetensutvecklingsplan för hela förvaltningen. Kompetensutveckling 

innebär inte bara utbildning utan även personliga egenskaper. Det görs regelbundna 

utvärderingar för att säkerhetsställa kvalitet på medarbetarsamtalen och arbetsplatsträffarna. 

 

Nedan redogörs innebörden av två begrepp som återkommer i texten. 

 

Verksamhetsområde – ett verksamhetsområde innefattar flera underliggande vårdenheter. 

Vårdenhet – en vårdenhet är en vårcentral, en tandvårdsklinik eller en psykiatrimottagning.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Nedan presenteras tidigare forskning i form av en rapport och artiklar inom vårt 

forskningsområde.   

 

 

Denna rapport grundar sig på en litteraturstudie på nio svenska avhandlingar gjorda 

mellan1996-2007. Den heter Forskning och reflektion kring kompetens och lärande - med 

utgångspunkt från nio doktorsavhandlingar och är skriven av Gunilla E Magnusson (2007). I 

denna rapport redovisas det aktuella begrepp som används i samband med lärande och 

utveckling. Författaren behandlar även vilka förutsättningar som krävs för att underlätta ett 

organisatoriskt lärande och vilka verktyg som krävs för att skapa en lärande organisation. I 

rapporten beskrivs lärande ur både individ och organisationsperspektiv. Rapportens syfte är 

att lyfta fram begrepp med anknytning till lärande, reflektera kring dessa och visa på verktyg 

som kan vara användbara i organisationer (Magnusson, 2007). Vi ska i vårt arbete undersöka 

hur arbetsplatslärandet och dess förutsättningar ser ut inom de olika vårdenheterna i 

organisationen och i denna rapport beskrivs bland annat att lärande är ett resultat av samspelet 

mellan handling och reflektion som därefter vidareutvecklas. Viktiga aspekter som tas upp i 

rapporten som skapar goda lärvillkor är samverkan i vilken medarbetaren har tillgång till 

dialog. Vidare krävs det ett öppet klimat inom organisationen där det finns ett tydligt 

ledningsstöd. 

 

De olika lärteorier som presenteras är bland andra formellt och informellt lärande där det 

formella lärandet är till exempel en utbildning som sker på en skola. Det informella lärandet 

kan vara omedvetet genom att individen lär sig utan att reflektera över det. Det kan också vara 

medvetet genom att individen får handledning eller lär sig via ett nätverk. En annan viktig 

lärteori är det erfarenhetsbaserade lärandet där erfarenhet är det viktigaste begreppet för 

lärande men det behöver även finnas demokratiska förhållanden, kontinuitet och en ömsesidig 

påverkan. I samband med erfarenhetsbaserat lärande nämns ”tyst kunskap” som kan liknas 

med begreppet ”learning by doing” vilket menas att medarbetaren lär sig genom att göra.  

 

I Rapporten är en av definitionerna av kompetens som benämns individens handlingsförmåga 

i relation till en viss uppgift, situation eller arbete och de tre hörnstenarna som förutsätter 

kompetens inom en organisation är motivation, kunskap och förmågan att tillämpa kunskapen. 

Enligt en annan definition finns det tre olika kompetenser som är tekniskt/uppgiftsinriktade 

kompetensen, sociala/samarbetsinriktade kompetensen och den tredje är den förbättrings- och 

utvecklingsinriktade kompetensen (Magnusson, 2007).  

 

Magnusson (2007) tar i sin rapport upp förutsättningar som finns för en lärande organisation 

och menar att medarbetaren måste uppleva sitt lärande som nödvändigt för att bli motiverad. 

Det bör även finnas tydliga målsättningar och en ledning som uppmuntrar till lärandet. Det är 

viktigt att utvecklas tillsammans och ha en gemensam vision. Denne berättar vidare att en 

ökad kompetens som inte påverkar lönens storlek kan vara ett hinder för lärandet. Ett annat 

hinder för lärande kan också vara tidsbrist när det krävs ett högre tempo och en ökad 

prestation av medarbetaren.  Andra hinder kan vara ekonomisk brist, brist på kommunikation 

och dialog och ledningens förståelse för vikten av att satsa på kompetensutveckling. Det 

gäller för organisationen att vara uppmärksam och arbeta förbyggande på dessa hinder för att 

gynna möjligheterna till kompetensutveckling.  
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I en annan studie som heter Verksamhetskultur och lärande har forskarna Eva Ellström och 

Bodil Ekholm (2004) undersökt hur hemtjänsten kan erbjuda en miljö för lärande som sedan 

kan bidra till personalens kompetensmässiga utveckling och förutsättningar för att 

medarbetaren ska kunna hantera sina arbetsuppgifter och krav i det dagliga arbetet. Som 

metod har forskarna använt sig av en kvalitativ metod där de har genomfört intervjuer på fyra 

olika arbetslag inom två olika enheter. Respondenterna hade olika utbildningsbakgrund, vilka 

var undersköterske- eller sjukvårdsbiträdesutbildning och de respondenter som hade 

chefsposition hade socionomutbildning och sjuksköterskeutbildning. I studien fann de två 

verksamhetskulturer och ur dessa har de funnit olika aspekter som definierar 

verksamhetskulturerna. Dessa två kulturer var omvårdnads/tillsynsinriktad och 

rehabiliteringsinriktad verksamhetskultur. Den förstnämnda kulturen menar Ellström och 

Ekholm (2004) kan ses som en anpassningsinriktad lärandemiljö där arbetet var inriktat på 

den aktuella situationen för att finna snabba lösningar när det uppstod ett problem som måste 

lösas. Det huvudsakliga lärandet skedde genom praktiskt arbete. Den rehabiliteringsinriktade 

kulturen jämförs med utvecklingsinriktat lärande. I det lärandet arbetade de mer med att 

ifrågasätta rutiner och strävade efter att utforma nya sätt att arbeta på. I studien lägger de vikt 

vid att främja det utvecklingsinriktade lärandet och diskuterar olika förutsättningar i arbetet. 

För det första förutsätts det i det utvecklingsinriktade lärande att det finns tid för reflektion, 

erfarenhetsutbyte, dialog och alternativtänkande. Ellström och Ekholm menar att det är av stor 

betydelse att hitta tillfällen till erfarenhetsutbyte och reflektion. För det andra menar de även 

att det ska finnas en balans mellan heterogenitet och homogenitet. När det råder hög grad av 

heterogenitet kan det skapas konflikter på grund av olika attityder, kompetens och 

erfarenheter. När det råder homogenitet kan det bli en risk att medarbetarna skapar grupptänk. 

För det tredje ser det vikten av att ledarskapet fungerar stödjande och uppmuntrande av nya 

idéer och prövande av dessa.  

 

Vi har till sist tidigare forskning som berör det kollektiva lärandet inom hälso- och 

sjukvården. Artikeln heter The unknown becomes the known: collective learning and change 

in primary care team och är gjord för National health service (UK) och är skriven av Bunniss 

och Kelly (2008). I denna artikel vill de ha svar på hur kollektivt lärande och förändringar 

sker inom hälso- och sjukvårdteam. De vill även se hur processerna fungerar mellan olika 

verksamhetsområden, vilka är tandvård, apotek och vårdcentral. De säger att det inte finns så 

mycket skrivet och forskat inom detta område och deras artikel syftar till att täppa igen denna 

kunskapslucka. Det som finns forskat inom området är hur det strukturella (kurser mm) 

lärandet sker inom team men inte det dagliga ostrukturella kollektiva lärandet. De har använt 

sig av en kvalitativ metod där de har observerat och genomfört 38 olika semistrukturerade 

intervjuer inom tio olika team. Det resultatet de kom fram till var att teamen delar sin kunskap 

för att de tror det har ett värde för lärandet, inte för att de drivs av externa incitament eller 

övervakas. Detta menar Bunniss och Kelly (2008) utmanar rådande antagandet att för att vara 

effektivt bör interprofessionellt lärande vara externt ledd. De säger vidare att medan hälso- 

och sjukvården utvecklas, blir det allt viktigare att överväga hur man kan stödja de interna 

inlärningsprocesserna. De som arbetar med att stödja lärande och utveckling inom ”National 

Health Service” bör därför fokusera på relationsprocesser och dess pedagogiska innehåll, 

bidra till ett teams kollektiva lärande och se medarbetarens förmåga (Bunniss & Kelly, 2008).  
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4. TEORI 

 

I följande avsnitt presenteras definitioner, teorier och begrepp inom kompetens, 

kompetensutveckling och lärande.  

 

 

4.1 Definitioner av begreppet kompetens 

Ordet kompetens är ett komplext begrepp som det ges en rad olika definitioner på i 

litteraturen och den delas ofta in i individuell kompetens och organisatorisk kompetens (Adler 

& Frössevi, 1996). Ellström (1992) definierar kompetens enligt följande: 

 
Med kompetens menas en individs potentiella handlingsförmåga i relation 

till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att 

framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive 

förmågan att identifiera, utnyttja, och om möjligt, utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 

1992:21). 

 

Denna definition menar Ellström (1992) både skiljer sig och liknar andra författares 

definitioner. Axelsson (1996) menar att kompetens är: 

 
Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och 

möta yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) situation. Kompetensen 

är en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation (Axelsson, 

1996: 19). 

 

Förutom att individen har de kunskaper i form av fakta, och erfarenheter av hur individen utför 

uppgifter är motivation och vilja viktiga faktorer. Det blir en svårt att utveckla och använda de 

kunskaper och färdigheter om individen saknar motivation. Utan motivation aktiveras inte 

viljan (Axelsson, 1996). 
 

Adler och Frössevi (1996) menar att organisationens kompetens kan beskrivas som:  

 
Summan av de anställdas kunskaper och färdigheter, organisationens 

tekniska system, organisationens styrsystem, samt normer och etablerade 

värderingar i organisationen (Adler & Frössevi, 1996:19). 

 

Denna form av kompetens är en viktig faktor för att företaget ska kunna skaffa 

konkurrensfördelar (Adler & Frössevi, 1996). Hansson (2005) skriver att organisationens 

samlade kompetens kan skapa konkurrensfördelar genom att den unika kompetensen skiljer 

företag från varandra. Även Jacobsén och Thorsvik (2002) menar att ett företag som lyckas 

organisera en kultur och har en struktur där medarbetaren motiveras att utveckla sin 

kompetens som leder till viljan att stanna kvar i organisationen är de verkliga vinnarna.  

4.2 Möjligheter till kompetensutveckling 

Kompetensutveckling i organisationer har som syfte att tillgodose att den kompetens som 

organisationen behöver finns (Rönnqvist, 2004). Enligt Axelsson (1996) är 
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kompetensutveckling, lärande och motivation sammanflätade begrepp vad gäller en individs 

utveckling. Det ena utesluter inte det andra utan är individen motiverad blir denne mer villig 

att lära sig och på det viset bli mer kompetent. Även tvärtom kan lärandet skapa motivation. 

Möjligheten att utveckla kompetens, det vill säga att öka individens handlingsförmåga för sina 

arbetsuppgifter menar Axelsson (1996) kan ske på två olika sätt. De ena är att utvecklas 

genom formella utbildningssatsningar och det andra genom vardagslärandet. Enligt Wolvén 

(2000) finns det inom flera organisationer en FOU- avdelning som forskar och tar fram 

utbildningar för att utveckla personalens kompetens. Inom andra organisationer satsas det mer 

på att hitta vägar för lärandet i vardagen. Wolvén menar att formella utbildningar ofta 

överskattas och organisationer inte ser värdet av vardagslärandet. Vardagslärande, vilket 

brukar benämnas ”on-the-job-training”, sker genom bland annat studiebesök, praktik inom 

eller utanför den egna organisationen eller förändringar i arbetsuppgifterna. Enligt Börnfelt 

(2009) kan förändringar i arbetsuppgifter bli för medarbetaren en arbetsberikning då den får 

mer befogenhet att utföra andra arbetsuppgifter. I dessa olika aktiviteter utvecklar 

medarbetarna kunskap (Wolvén, 2002).  

 

Rönnqvist (2004) menar att det även finns två andra möjligheter till kompetensutveckling 

inom organisationer, vilka är genom icke-formella utbildningssatsningar och rekrytering. De 

icke- formella utbildningsaktiviteterna har en lägre grad av planering och organisering än de 

formella. Hit hör till exempel självstudier, cirkelverksamhet och föredrag på personalträffar 

(Rönnqvist, 2004). I rekryteringsprocessen väljer företaget personer som har den efterlysta 

kompetensen och får på det viset in den kompetens som behövs och enligt Lindelöw (2008) 

bör sedan kompetensbehovet följas upp genom kontinuerliga medarbetarsamtal. Lindelöw 

(2008) menar att medarbetarsamtalet ska bidra till att medarbetaren får möjlighet att lyfta det 

som denne vill utvecklas inom samt få vetskap om vilka mål som gäller och vilka eventuella 

förändringar som ska ske. Utifrån det skapar sedan ledning tillsammans med medarbetare en 

nedskriven personlig mål- och utvecklingsplan för att tillgodose den kompetens som 

verksamheten behöver. Denna plan ska sedan följas upp vid nästa samtal för att se hur 

medarbetaren lever upp till kompetenskraven. Det är alltså viktigt att det finns en koppling 

mellan uppfyllda mål, kravspecifikation och belöning för att skapa en tillfredsställande 

arbetsmiljö och en kompetensutveckling (Lindelöw, 2008).  

4.2.1 Motivation 

En viktig del i kompetensutvecklingen är att skapa vilja och tillfällen till lärande och 

utveckling (Hansson, 2005). Motivation kan liknas med en inre drivkraft som skapas genom 

en inre psykologisk process, vilken ger riktning åt ett visst beteende. Förutsättningar för 

motivation på arbetsplatsen är de individuella behoven och den sociala kontexten där 

individen befinner sig (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Börnfelt (2009) menar att individen har två olika förhållningssätt till sitt arbete då denne 

diskuterar teori X och Y. I teori X saknar individen drivkraft och har ett stort behov av 

trygghet. Den teorin utgår från att individen inte vill ta ansvar utan nöjer sig med att bli styrd 

och har en brist på egen målmedvetenhet. Enligt teori X utgår en chef ifrån att medarbetaren 

måste motiveras genom yttre incitament som till exempel detaljstyrning, belöningssystem och 

regelstyrning för att prestera i sitt arbete. I teori Y är självtillfredsställelsen och individens 

självförverkligande en stor drivkraft som ger motivation och gör att individen strävar mot de 

uppsatta målen. En chef enligt teori Y utgår ifrån att individer som har inre incitament som till 

exempel eget ansvar, status, påverkansmöjligheter och utvecklande arbetsuppgifter jobbar för 

att främja utveckling och en lärande miljö inom organisationen.  
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Wiberg (2009) menar att i en lärande miljö och för att medarbetaren ska känna sig motiverad 

är det även viktigt med samverkan som ger en upplevelse av meningsfullhet, stimulans och 

inflytande. För att stimulera till samverkan är det betydelsefullt att en ledare uppmuntrar till 

ett klimat där medarbetarna kan tänka fritt och uttrycka sina åsikter och idéer utan att 

nedvärderas. Ledaren bör även ge utrymme för kritiskt tänkande för att undvika så kallad 

grupptänk och vara lyhörd inför sina medarbetare. Det är till stor hjälp att alla i gruppen bidrar 

med tidigare erfarenheter, vilket ledaren kan inspirera till genom att sammanföra idéer på ett 

kreativt sätt för att få den bästa lösningen. Viktigt är att alla även visar respekt och tar ansvar 

för sitt handlande. Förmågan att hantera stress och interna konflikter och fatta bra beslut ökar 

till det bättre ju starkare samhörigheten är (Wiberg, 2009). För att behålla de kvalificerade 

medarbetarna i organisationen krävs det samhörighet och arbetstillfredsställelse (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

Balansen mellan familjeliv och arbetsliv har en betydelse för arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation (Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U). De 

har funnit att depressiva symtom ofta är ett faktum i de situationer där obalans mellan dessa 

faktorer råder. Detta leder i sin tur till sämre effektivitet och att individen i fråga blir 

frånvarande eller byter sitt arbete. Även Bäck- Wiklund och Lindfors (1990) resonerar kring 

denna obalans och nämner livscykelperspektivet där förhållandet mellan familjen och arbetet 

varierar beroende på ålder och var individen befinner sig i sin livscykel. 

 

4.3 Lärande i organisationer 

Begreppet lärande kan definieras enligt följande:  

 
Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs 

kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning 

(Rönnqvist, Thunborg & Ellström, 1999:18). 

 

När individen utför sina arbetsuppgifter eller stöter på problem uppkommer tillfällen till 

lärande och skapandet av för individen ny kunskap (Döös & Wilhelmsson, 2005). Wolvén 

(2000) menar att det vardagliga lärandet är en stor och viktig del i kompetensutvecklingen 

inom organisationer i och med att lärandet sannolikt får mer varaktiga effekter än vid formella 

utbildningssatsningar. Även Svensson och Åberg (2001) menar att det vardagliga lärandet 

som denne kallar ”arbetsplatslärande” är mer betydelsefullt. Det formella lärandet tillgodoser 

teoretisk kunskap och Svensson och Åberg menar att individen inte alltid lär sig något genom 

att denne går en utbildning. Endast en liten del av det som förmedlas under utbildningar kan 

tillämpas i praktiken. Även Axelsson (1996) anser detta, tillämpningen eller prövningen av 

kunskapen är ett viktigt inslag för att utveckla kompetensen. Genom att individen förstår och 

tillämpar den nya kunskapen blir den fördjupad genom erfarenhet.  

 

Något som också är avgörande för om individen tar till sig informationen från en utbildning, 

är dennes intresse. Är det information som individen inte anser är betydelsefull avbryts 

lärprocessen. Däremot anses den formella utbildningen vara ett viktigt inslag för att främja det 

informella lärandet (Axelsson, 1996). Ellström (1992) förklarar betydelsen av tidigare 

kunskaper för att medarbetaren ska kunna utföra vissa arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt. Ellström (2004) beskriver att det informella lärandet kan ske för individen både medvetet 

och omedvetet. Handledning, deltagande i projekt eller nätverk är exempel på situationer där 

det äger rum medvetet. Det omedvetna informella lärandet sker genom erfarenheter då vi 
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utför vårt arbete och mer som en bieffekt av andra aktiviteter. Det är kombinationen mellan 

formellt och informellt lärande som enligt Svensson och Åberg (2001) utgör grunden för att 

utveckla en kompetens och för att vi ska kunna utföra vårt dagliga arbete.  

 

Enligt Ellström (1996) finns det två olika perspektiv på hur lärandet går till där det ena är ett 

kognitivt perspektiv och det andra kontextuellt. Det kognitiva perspektivet utgår ifrån att 

individen hämtar information och bearbetar den individuellt för att sedan pröva den praktiskt. 

Individen tillägnar sig kunskap genom formell utbildning och verbala instruktioner som är i 

likhet med explicit kunskap. Kritiker från det kontextuella perspektivet menar att det blir 

svårigheter att tillägna sig redan på förhand strukturerad information i likhet med Svensson 

och Åberg (2001). Det kontextuella perspektivet utgår ifrån att kunskapen är bunden till 

kontexten och går inte ta ur sitt sammanhang och är istället baserat på erfarenheter i ett socialt 

sammanhang. Kunskapen individen tillägnar sig erfarenhetsmässigt brukar benämnas implicit 

kunskap (Ellström, 1996).  

 

4.3.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

Enligt Granberg och Ohlsson (2009) är det erfarenhetsbaserade lärandet en process som kan 

liknas vid en cirkelformad rörelse. I ett erfarenhetsbaserat lärande upplever individen en 

händelse och gör en reflektion över den. Med den reflektionen skapar individen sedan 

begrepp och gör en generalisering för att sedan pröva dessa i nya situationer. När detta prövas 

igen har individen startat en ny cirkelformad rörelse. Ett erfarenhetsbaserat lärande är alltså 

ett lärande som är sammankopplat med ett handlade där kontexten och individens kognitiva 

processer är i centrum. Beroende på kontexten och individens erfarenheter sker utvecklingen i 

olika riktningar. Det erfarenhetsbaserade lärandet kan uttryckas som ”Learning by doing” det 

vill säga att vi lär av våra erfarenheter och handlingar (Granberg, 2004).  

Granberg menar även att:  

 
Man måste skilja mellan enbart erfarenhet respektive lära genom erfarenhet. 

Vi lär inte av våra erfarenheter, vi lär av de slutsatser vi drar av våra 

erfarenheter (Granberg, 2004:189). 

 

Genom att individen stannar upp och reflekterar över erfarenheten kan denne dra en slutsats 

och ett lärande sker (Granberg, 2004). I handlandet finns så kallad ”tyst kunskap” menar 

Hansson (2001) vilket innebär en kunskap som kommer till uttryck genom ett 

rollövertagande. Rollövertagande sker när en person tar över ett beteende (tyst kunskap) från 

en annan. Till exempel en lärling tar över ett beteende från en mästare det vill säga lärlingen 

repeterar och utvecklar detta beteende. Den tysta kunskapen överförs bland annat 

erfarenhetsmässigt.  

 

Hansson (2005) har gjort en modell för det erfarenhetsbaserade lärandet, vilken denne kallar 

för ”lärhjul”. Processen är detsamma som i Granbergs (2009) cirkelformade rörelse men i 

denna modell beskrivs det vilka förutsättningar som krävs för varje steg i processen för att ett 

lärande ska ske se figur 2 nedan.  
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Figur 2 illustrerar ett Lärhjul, (Hansson, 2001 s. 85) 

 

Steg ett börjar med att det finns ett problem att lösa. I detta steg krävs det att det finns klara 

och tydliga mål och att det blir en snabb återkoppling av resultatet. I steg två söker individen 

efter en lösning och då är en förutsättning att det finns en ”bjuda på kunskap”, en 

kompetensöverföring som fungerar och en öppenhet för nya tankar och idéer. Testa och 

experimentera är steg tre i lärprocessen. Individen behöver i detta steg ha handlingsfrihet för 

att kunna prova olika förslag. I steg fyra utvärderas förslaget genom reflektion, vilket 

förutsätter att det finns utrymme för det i form av tid. Otydliga mål, en kultur som innebär att 

medarbetarna inte är öppna för nya idéer, för litet utrymme för att pröva nya idéer och ingen 

tid för reflektion är exempel på faktorer som hindrar hjulet från att rulla (Hansson, 2005). 

 

4.3.2 Kollektivt lärande  

Individens tillfälle för reflektion är även viktig för att skapa ett kollektivt lärande. Det 

kollektiva lärandet innebär att individer med olika kompetenser skapar en gemensam mening 

och förståelse för uppgiften genom dialog, reflektion och interaktion (Döös & Wilhelmsson, 

2005). Den gemensamma förståelsen i sin tur kan skapa ett mervärde i form av 

synergieffekter, det vill säga ett handlingsalternativ som inte skulle ha uppkommit av enskilda 

individer (Döös, 2005). Positiv synergi är när flera personer producerar mer tillsammans än 

var och en för sig 1+1=3. Negativ synergi är när gruppen faller in i ett grupptänk där alla 

tänker likadant och presterar mindre tillsammans än var och en för sig 1+1=1 (Granberg, 

2004). 

 

Även Granberg (2004) menar att det krävs dialog och reflektion för ett kollektivt lärande och 

skiljer mellan dialog och diskussion där det i dialogen kan ske ett fritt utbyte av tankar och 

åsikter, vilket vidgar tänkandet inom kollektivet.  I diskussionen försöker däremot individerna 

tävla om vems åsikter och tankar som genomförs. Döös, Wilhelmsson och Backlund (2001) 

menar att förutom dialog och reflektion är handling en annan viktig faktor för det kollektiva 

lärande. Att gemensamt utföra uppgifter, iaktta och erfara andras handlande och se 

konsekvenser av detta handlande är även det betydelsefullt för lärandet.  

Steg 1: Närhet 

till kundbehov, 

klara mål, 

tydlig och 

snabb 

återföring av 

resultat 

Steg 3: Frihet 
att pröva, 
Kompetens för 
att handla, 
breda och 
öppna arbets-
uppgifter  

Steg 2: Smidig 
kompetens-  
överföring,  
”bjuda på 
kunskap”- 
kultur 
Öppenhet för 
nya idéer 

Steg 4: Tid och 
vana att följa 
upp och 
reflektera, 
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4.3.3 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 

Det finns enligt Kock (2007) två olika former av lärande och lärandevillkor, vilka är 

anpassningsinriktat (adaptive learning) och utvecklingsinriktat lärande (developmental 

learning). Den förstnämnda är ett lärandevillkor där individen lär sig det som krävs för att 

klara av sin uppgift och inte har någon möjlighet att påverka lärandevillkoren. Denna 

lärprocess bidrar till förmågan att utföra arbetet utan att ifrågasätta mål och underliggande 

principer (Kock, 2007). Enligt Ellström (1996) kan rutiner som uppstår i ett 

anpassningsinriktat lärande fungera som skygglappar vilket hämmar förståelsen för behov av 

förändring.  

 

Det andra nämnda lärvillkoret är ett utvecklingsinriktat lärande i vilket individen och teamet 

fokuserar på att undersöka och ifrågasätta och med det komma på nya lösningar vid problem. 

Denna lärprocess bidrar till högre grad av frihet av att planera sina arbetsuppgifter, välja egna 

metoder och utvärdera sitt resultat (Kock, 2007). Enligt Ellström och Ekholm (2004) är en 

viktig faktor i det utvecklingsinriktade lärandet att det finns utrymme för reflektion, prövning 

av nya arbetssätt och alternativt tänkande i samband med problemlösning. Ellström (1992) 

menar att arbetet behöver ge möjlighet till utmaning för att vara kompetenshöjande. Dessa två 

nivåer av lärande bör inte utesluta varandra. Den anpassningsinriktade formen av lärande 

motsvarar aktiviteter och metoder som utförs rutinmässigt och räcker för att hantera 

rutinmässiga problem som uppstår. Det utvecklingsinriktade lärandet är nödvändig i nya 

situationer där tidigare erfarenheter är otillräckliga och det finns ett behov av att överväga nya 

alternativ och kritiskt analysera etablerade definitionerna av problem, rutiner och praxis 

(Kock, 2007). 

 

Det anpassningsinriktade lärandet är för individen positivt då denne lär sig att förstå och 

kunna utföra en uppgift som är ny. Det negativa kan vara att individen upplever passivisering 

av att inte lära sig nytt utan bara lär sig bemästra uppgiften. Positivt med det 

utvecklingsinriktade lärandet kan vara att det främjar ny kunskap och utveckling genom att 

individen reflektera och ifrågasätter invanda rutiner. Medan det negativa kan vara att 

individen kan uppleva en stress och osäkerhet av att hela tiden behöva utvecklas och 

förändras (Ellström, 2004).  

  

4.4 Förutsättningar för lärande 

 

En förutsättning för lärande är vilja och motivation som kan skapas genom bland annat 

delaktighet i beslut om arbetsutförande, en kultur som är positiv till nytänkande och lärande 

och arbetsuppgifter som medarbetaren finner meningsfulla. Ett annat sätt som Hansson (2005) 

menar skapar vilja är vilket utbyte medarbetaren får av arbetsgivaren, det vill säga i form av 

lön, förmåner, lojalitet, trygghet och gemenskap. Tillfällen för lärande påverkas av bland 

annat organisationsstrukturen, tid för reflektion, delaktighet och lärande tillsammans, mål och 

utmanade arbetsuppgifter. 

 

4.4.1 Relationik 

För att skapa förutsättningar och villkor för lärande som gynnar kompetensutveckling menar 

Döös (2003) att det krävs en organisering för lärande, en så kallad infrastruktur som bygger 

på tillgängliga kommunikationskanaler och skapande av olika lärprocesser i medarbetarens 

arbetsuppgifter. Detta är en infrastruktur som Döös kallar för relationik. Lärande sker under 
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arbetets gång när uppgiften utförs. I relationen medarbetare emellan bevaras och skapas mer 

kunskap än vad den enskilda individen har tillgång till. Döös (2003) menar vidare att det är 

ledningens uppgift att underhålla och förstärka den kunskap som redan finns och inte rasera 

den genom att omplacera medarbetare med specifik kunskap och ständigt plocka fram nya 

koncept. Detta bidrar till ett kompetensläckage på grund av att de redan uppbyggda 

relationerna rivs ner och medarbetaren måste påbörja ett nytt arbete med att bygga relationer, 

vilket tar tid och kraft av medarbetaren. Döös (2003) säger: 

 
 … händer detta gång efter annan så kan man notera att människor lägger 

sig på en lägre ambitionsnivå, står ut med att jobbet blir sämre utfört, orkar 

inte bry sig (Döös, 2003:8). 

 

Alla medarbetare på arbetsplatsen har en stor betydelse då de bidrar tillsammans till 

problemlösningar och lärande genom kommunikation. Därför påverkar även effektivisering 

av verksamheten lärandet när arbetsuppgifterna ska utföras snabbare på kortare tid. Det blir 

fler saker gjorda, men man lär sig desto mindre på grund av att medarbetarna inte hinner 

kommunicera och reflektera (Döös, 2003).  

4.4.2 Handlingsutrymme 

En annan förutsättning för lärande menar Ellström (2004) är individens handlingsutrymme. 

Allvin m.fl. (2006) menar att det är de höga eller låga kompetenskraven och om arbetet är 

rutinartat eller intellektuellt stimulerande som avgör individens handlingsutrymme. Granberg 

(2004) nämner i samband med handlingsutrymmet två faktorer som är det subjektiva och det 

objektiva. Det objektiva handlingsutrymmet är de krav och resurser som ges till individen 

som till exempel arbetsbeskrivningar och ledningens förväntningar. Det subjektiva 

handlingsutrymmet innebär hur individen utifrån sig själv upplever dessa krav och 

förväntningar, vilket har betydelse för hur individen agerar i sin arbetssituation och hur dess 

prestation utfaller. För att få det objektiva och subjektiva handlingsutrymme att 

överensstämma kan dialog vara ett verktyg som hjälper individen att förstå sin uppgift och 

ledningen att förstå vilka resurser som krävs för uppgiften i fråga (Granberg, 2004). 

Ellström (2004) menar att handlingsutrymmet och individens kontroll även är en viktig faktor 

för dennes personliga utveckling och välbefinnande. Kontrollen är en bas för individens 

mänskliga behov där dennes kompetens står i centrum. Begreppet kontroll innefattar hur 

mycket inflytande individen har över sitt arbete vilket kan delas upp i de tre kategorierna; 

uppgiftskontroll som innefattar individens handlingsutrymme vid utförande och planering 

över det dagliga arbetet; deltagande i beslutsfattande som innefattar vilka möjligheter 

individen har att påverka delaktighet i förändringsarbete och arbetstider samt sista kategorin 

färdighetskontroll som innebär att individen har kontroll över sin kunskap och hur denne 

använder sina färdigheter. Enligt Hansson (2005) ger en påverkansmöjlighet utrymme för en 

självstyrd kompetensutveckling. I en självstyrd kompetensutveckling får medarbetaren själv 

ha kontroll på vad denne behöver lära sig och hur den kan lära sig. Får individen vara med 

och diskutera och delta i planeringen av ett förändringsarbete upplever troligen denne en 

högre grad av kontroll (Jeding & Theorell, 1999).  

Förutom egenkontrollen nämner Jeding & Theorell (1999) två viktiga begrepp som påverkar 

både arbetsplatsen och individen, vilka är krav och socialt stöd. Hög arbetsbelastning både 

fysiskt och psykiskt så som produktions- och tidskrav men även mentala bitar som 

uppmärksamhet och koncentration ingår i begreppet krav. Socialt stöd är en viktig del på 

arbetsplatsen för att personalen ska må bra, minska ohälsa och minska de negativa effekterna 



13 

 

av eventuellt dåliga arbetsförhållanden. Socialt stöd på arbetsplatsen har större betydelse om 

det kommer från ledning och överordnad än från arbetskamrater och innebär exempelvis att 

ledaren lyssnar på personalen och har förståelse för individuella problem på arbetet. 

Samverkan mellan krav och kontroll får tillsammans stor betydelse för individens arbete 

(Jeding & Theorell, 1999). 

4.4.3 Kultur 

En lärande kultur innebär att problem och arbetsuppgifter uppmärksammas och ses ur flera 

olika perspektiv (Lindmark & Önnevik, 2006). Enligt Jacobsen (2008) utvecklas kultur vart 

efter en organisation lär sig att bemästra en situation i förhållande till omvärlden. Ett exempel 

på det kan vara hur öppenvården bemöter sina patienter. Kulturen utvecklas även med 

bemästrandet av organisationsproblem som kan uppstå för att uppnå de övergripande målen. 

Ett exempel på det kan vara att kommunicera och samarbeta inom organisationen för att nå 

mål. Organisationskultur är ett fenomen inom organisationer som innebär att de individer som 

arbetar och verkar inom den har samma meningssystem och gemensamma värderingar 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). 

 

Kultur kan inte spåras till någon enskild individ och förs fram genom traditioner och vanor. 

En organisationskultur är också svår att förändra då individer gärna håller fast vid sina 

värderingar (Alvesson & Sveningsson, 2008). Kulturen kan vara olika stark i olika 

organisationer, den kan vara stark och homogen där de medarbetarna delat samma normer och 

värderingar och kan liknas vid en familj där arbetsplatsen är något de gärna bevarar och står 

upp för (Jacobsen, 2005). Ett grundvillkor för individens möjlighet att lära är att det finns ett 

mål som leder till ett handlande. För organisationen är ett mål och den gemensamma 

förståelsen för målet en faktor som bidrar till medarbetarens främjande av motivation, 

arbetsprestation och lärande. En gemensam förståelse och ett engagemang att nå målen 

påverkas av ledarskapet och medarbetarnas inställning. Även påverkan och delaktighet i 

målformuleringen och upplevelse av måluppfyllelse är en bidragande faktor (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). 

 

Organisationskulturen kan ha en stor betydelse vid ett förändringsarbete då den påverkar 

förändringen negativt eller positivt vid genomförandet. En stark kultur är positiv i 

organisationens arbete då den kan fungera motiverande samt underlättar kommunikationen då 

medarbetarna har samma värderingar. Men vid en förändring kan den dock bli problematisk 

då det kan vara svårt för medarbetarna att skifta perspektiv. När en kultur anpassas till en 

förändring är det en kultur som bygger på ett lärande (Jacobsen, 2005). 

 

Jacobsen (2005) skriver att motstånd till förändringar kan bero på individuella förhållanden, 

till exempel upplevd rädsla. Det kan handla om rädslan att förlora sin identitet knuten till 

individens arbetsuppgifter och miljön som denne arbetar i. Har den anställde arbetat länge 

med samma arbetsuppgifter kan förändringen upplevas som ett hot mot arbetsidentiteten. Nya 

uppgifter kan medföra att den anställde måste skaffa sig nya kunskaper, vilket kan skapa en 

rädsla över att inte lyckas bemästra det nya. Dubbelarbete kan även det krävas vid 

organisationsförändringar då de anställda samtidigt som de lär sig det nya även måste fortsätta 

med det gamla. Denna övergångsperiod som uppstår kan många reagera negativt på.  

 

För att den nyanställde ska få grepp om den rådande företagskulturen är det viktigt i 

introduktionen att ge den nyanställda en bild av vad företaget står för och en bra plattform där 

det skapas en god trivsel, där denne snabbt kan komma igång med sina arbetsuppgifter. 



14 

 

Därför är det viktigt att ta den tid som behövs för introduktion och att det finns en 

medvetenhet om detta inom organisationen. Det är även viktigt i uppbyggandet av relationer 

att det finns en tanke bakom dialog och handling om vad det är som förmedlas så att den 

nyanställde snabbt anpassar sig till den rådande företagskulturen (Lindelöw, 2008).  

 

4.4.4 Resurser och tid 

Lika viktig som organisationskulturen är för lärandet lika viktigt är enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) organisationsstrukturen. För att lärandet ska främjas krävs det en 

organisation som skiljer sig från den klassiska byråkratin. De medarbetare som finns på 

platsen där tjänsterna sker är de som lär och vet hur tjänsterna ska utföras. Därför krävs det en 

”plattare” organisation där beslutgångarna är korta. Viktigt är också att det förs en horisontell 

kommunikation mellan de olika enheterna inom organisationen. Detta på grund av att 

kommunikation är den viktigaste metoden att använda när det gäller att motivera och 

motivationen är en faktor som bidrar till lärande och kompetensutveckling. Enligt Jacobsen 

och Thorsvik begränsar regler och rutiner medarbetarens handlingsfrihet och gör att denne 

fokuserar på själva arbetet och inte resultatet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) säger vidare att de fysiska förhållandena inom organisationen 

påverkar kommunikationen mellan medarbetarna, ju mer fysisk närhet desto mer ökar den 

rikaste kommunikationen som är ”ansikte mot ansikte”. Konsekvenserna som följer av fysiskt 

spridda arbetslag är att utvecklingen av förtroende medlemmarna emellan uteblir. Fysiskt 

spridda arbetslag gör även att uppgiftslösningarna mer problemfyllda och att 

återrapporteringen blir trögare. Detta på grund av att medarbetarna ger i brist på vetskap om 

varandras kommunikationsbehov för mycket information till varandra (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

 

Ellström och Kock (DS:1993) tar upp olika hinder som hindrar kompetensutveckling. 

Däribland nämner de bland andra bristande ekonomiska resurser, bristen på förståelse för en 

nödvändig satsning på kompetensutveckling, brist på tid i det vardagliga arbetet och bristande 

kommunikationskanaler då inte kunskaperna får möjlighet att sprida sig inom organisationen. 

För att kunna utföra ett arbete som går ut på att definiera och lösa ett problem krävs det enligt 

Allvin m.fl. (2006) tid till att samla information, experimentera, byta erfarenheter och 

reflektera. Om tidspressen är för stor finns det risk för att individen lutar sig mot gamla rutiner 

och traditionella mönster. Detta har en konserverande effekt på kunskapsutvecklingen och kan 

skapa en informationsångest som har en negativ inverkan i ett utvecklingsinriktat lärande. 

 

4.5 Faktorer som bidrar till att personal vill stanna och utvecklas 

4.5.1 Arbetstillfredsställelse 

Enligt Robbins och Judge (2009) kan arbetstillfredsställelse innebära att följa normer och 

uppnå mål det kan även uppstå i interaktion med kund och kollegor. Arbetstillfredsställelse 

kan mätas genom frågor om de faktorer som vanligen påverkar hur en individ trivs i sitt 

arbete. Dessa faktorer är bland annat arbetets utformning, relationen till arbetskollegor och 

befordringsmöjligheter. Robbins och Judge säger vidare att de flesta människor föredrar 

arbeten som har en viss grad av variation och i vilka de kan arbeta självständigt. Arbeten som 

är utmanande föredras på det stora hela framför rutinarbete. När en individ känner låg 

arbetstillfredsställelse kan det yttra sig på olika vis. Det första är att personen lämnar sitt 
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arbete, det andra att personen försöker förbättra sin arbetssituation genom att yttra sig och 

komma med förändringsförslag, eller det tredje då personen väljer att förbli passiv och hoppas 

på att en förändring ska komma, samtidigt som denne förblir positivt inställd till 

organisationen. Det kan också vara så att personen fortsätter sitt arbete och låter passivt 

förhållandena bli värre. Det har visat sig att personer som är nöjda med sitt arbete ger nöjdare 

kunder då de tenderar att vara mer vänliga och hjälpsamma. Individer med hög 

arbetstillfredsställelse tenderar även att sluta sitt arbete i långt lägre utsträckning än personer 

med låg arbetstillfredsställelse (Robbins & Judge, 2009).   

4.5.2 Psykologiska kontraktet 

Ett begrepp som riktar sig till den inre motivationen är det ”psykologiska kontraktet”. Detta 

begrepp menar Jacobsen och Thorsvik (2002) innebär att arbetstagaren har en förställning om 

vad denne förväntar sig av sin arbetsgivare och om hur dennes åtagande ser ut i 

organisationen. Faktorer som förståelse, insikt, tillit och begränsad information är bidragande 

till olika tolkningar av vad detta kontrakt innehåller (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Det är ett 

ömsesidigt kontrakt där arbetstagaren kan minska sitt engagemang och få en lägre 

arbetstillfredsställelse eller avsluta sin anställning om ett kontraktsbrott uppstår som till 

exempel att arbetstagaren anser att arbetsgivaren inte uppfyller sin del av kontraktet (Börnfelt, 

2009). Det psykologiska kontraktet kan delas upp i två huvudtyper, vilka är det 

transanktionella kontraktet och det relationella kontraktet. I det transanktionella kontraktet är 

medarbetarens krav konkreta belöningar medan det relationella kontraktet står för ett utbyte 

av engagemang och lojalitet (Allvin m.fl., 2006).  
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5. METOD 

 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har genomfört vår undersökning, vilken ansats vi utgått ifrån 

och vilken metod vi använt. Vi diskuterar även för- och nackdelar med undersökningsmetoden 

och undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

 

5.1 Forskningsansats 

Inom forskningen använder forskaren sig av två olika metoder som benämns deduktiv och 

induktiv. Den induktiva metoden bygger på att forskaren går in i en undersökning 

förutsättningslöst och teorineutralt. Denna metod kännetecknar den kvalitativa forskningen 

(Hartman, 2004). Om syftet är att skapa en förståelse eller finna skiftande handlingsmönster 

är en kvalitativ metod lämplig (Trost, 1993). Data som sedan kommer fram i den induktiva 

arbetsprocessen använder forskaren för att göra en generalisering och formulera en teori. I den 

deduktiva metoden utgår forskaren ifrån en teori och testar den genom att pröva hypoteser 

som skapats utifrån teorin. Denna metod kännetecknar den kvantitativa forskningen (Boolsen, 

2006). Är forskarens syfte att undersöka frekvensen av ett fenomen är en kvantitativ metod att 

föredra (Trost, 1993). Den abduktiva ansatsen innebär en kombination av det induktiva och 

det deduktiva tillvägagångssättet och vi har i vår studie tagit inspiration av denna ansats. Den 

abduktiva ansatsen utgår ifrån empirin utan att avfärda teoretiska föreställningar. I vår studie 

har vi inte varit teorineutrala vid studiens början utan har läst in oss på olika teorier och 

vetenskapliga artiklar. Dessa har vi sedan kombinerat med en kvalitativ forskningsmetod i 

vilken vi använt oss av intervjuer för att samla data.  

 

5.2 Urval 

Med vårt syfte som utgångspunkt fick vi hjälp av en kontaktperson på Landstingshuset att 

hitta en lämplig vårdenhet för vår undersökning. Därefter fick vi kontakt med en av 

avdelningscheferna för den utvalda vårdenheten, vilken var inom psykiatrin i Halland. Vi 

valde vidare att ställa förfrågan till fyra olika vårdenheter inom närsjukvården. För att få en 

större variation tog vi även kontakt med andra verksamhetsområden men var tvungna på 

grund av tidsbrist att avgränsa oss till enbart två verksamhetsområden, då vi inte hade tid att 

invänta svar om medverkan. Detta innebar att vår undersökning kom att utgå ifrån två olika 

verksamhetsområden inom Landstinget Halland, vilka geografiskt befinner sig inom 

Halmstad kommun. Urvalsförfarandet vi gjort är baserat på ett strategiskt urval (Trost, 1993). 

För att få variation inom Landstinget Halland valde vi strategiskt att kontakta intervjupersoner 

som innehar olika yrkesgrupper och som arbetar inom närsjukvården och psykiatrin inom 

Landstinget Halland. Sammanlagt deltog nio olika intervjupersoner. De yrkesgrupper som 

representerar denna undersökning är läkare, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, tandläkare, 

kuratorer och avdelningschefer.  

5.3 Datainsamling 

Utifrån vårt syfte och forskningsfrågor valde vi att ta fram teoribaserade ämnesområden som 

vi sedan använde oss av i vår semistrukturerade intervjuguide (Denscombe, 2009). Under 

intervjun ställde vi frågor och lät intervjupersonen prata fritt för att sedan stämma av med de 

frågorna i intervjuguiden så att alla områden täcktes in. Detta tillvägagångssätt gav oss också 
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möjligheter till att ställa följdfrågor som vi fann var värdefulla för vår undersökning. För att 

se om våra ämnesområden var tillförlitliga utförde vi en pilotintervju på en person som tillhör 

populationen (Bell, 1993). Vi upplevde att frågorna gav oss de svar som var av relevans för 

vårt syfte och att intervjun hölls inom förväntad tid. 

 

Innan vi kontaktade våra intervjupersoner utformade vi ett missivbrev (se bilaga 1) där vi 

informerade om undersökningens syfte. Vi gjorde en presentation av oss författare, gav 

information om att medverkan var frivillig samt att materialet behandlas konfidentiellt. Vi tog 

även upp omständigheterna kring intervjuerna så som önskemål om antal intervjupersoner och 

förväntad tid för intervju.  

 

Avdelningschefen på den ena vårdenheten hjälpte oss att skicka ut missivbrevet till alla 

medarbetare inom vårdenheten genom ett mejl där vi bad medarbetarna att kontakta oss om de 

hade frågor eller för att boka en tid för en intervju samt att vi tillsammans med 

avdelningschefen gick runt och presenterade oss och vår undersökning. Vi kontaktade även en 

verksamhetschef inom närsjukvården och ställde en förfrågan. Verksamhetschefen gav oss en 

kontaktlista där vi valde ut vilka yrkesgrupper vi ville ha med i vår undersökning. Efter att vi 

valt en läkare, en distriktssköterska och en barnsjuksköterska hjälpte verksamhetschefen oss 

att kontakta dem och bifogade vårt missivbrev. Vi bokade sedan in tid för intervju med 

respektive intervjupersoner. Resterande intervjupersoner tog vi kontakt med genom att 

uppsöka deras vårdenheter för att informera dem muntligt och genom missivbrevet. Där 

ställde vi en förfrågan om de ville medverka i undersökningen.   

 

Intervjuerna utfördes av båda författarna på intervjupersonernas arbetsplats under arbetstid. 

Varje intervju påbörjades med en presentation av oss författare och undersökningens syfte. Vi 

informerade om konfidentialiteten, den frivilliga medverkan och om hur vår intervju var tänkt 

att genomföras. Det ställdes även en fråga om intervjupersonen gav sitt samtycke till att bli 

inspelad under intervjun, alla intervjupersoner utom en gav sitt tillstånd. En 

intervjusammanfattning skrevs direkt efter den obandade intervjun. Under intervjuerna som 

pågick mellan 40-60 minuter fördes också kompletterande anteckningar. Intervjuerna delades 

upp för transkribering mellan oss båda författare. Då den första intervjun var baserad på vårt 

första syfte skickade vi till en respondent kompletterande frågor i efterhand och förklarade det 

nya syftet. Till denna respondent skickades även en intervjusammanfattning.  

5.4 Analysmetod 

När alla intervjuerna var transkriberade läste vi igenom vårt material och gjorde en 

meningskoncentrering vilket innebär att intervjupersonens utsaga dras samman till en kortare 

formulering och onödigt material tas bort (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter analyserade 

vi vårt material i resultatet och genom den analysen framträdde svar på våra forskningsfrågor. 

Dessa svar delade vi in i olika kategorier som vi redan skapat utefter vårt syfte vilka var 

möjlighet till kompetensutveckling, förutsättning för lärandet och faktorer som bidrar till att 

medarbetarna vill stanna och utvecklas inom organisationen. Av dessa huvudkategorier 

bildade vi sedan betydande underkategorier.   

5.5 Metoddiskussion 

5.5.1 Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning, 2010) är en statlig myndighet, vilka arbetar stödjande för grundläggande forskning. 
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De har utformat forskningsetiska principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som 

vi har utgått ifrån i vår undersökning. De forskningsetiska principerna är fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfyller forskaren genom att informera om syftet med studien och att 

deltagandet är frivilligt. Vid kontakt med respektive respondent skickades ett missivbrev där 

denna information framgick samt att vi innan varje intervju berättade om syftet. Information 

om att deltagandet var frivilligt gavs även det innan intervjuns start. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om denne vill medverka i 

undersökningen eller inte. De respondenter vi ställde förfrågan till ville alla delta i studien. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet ska forskaren förvara det insamlade materialet där 

obehöriga inte kan ta del av dem och anonymisera intervjupersonen. Detta har vi gjort genom 

att inte skriva ut några namn i intervjuutskrifterna och i den löpande texten i uppsatsen har vi 

säkerhetsställt att ingen respondent kan tillkännages. Dock på två av vårdenheterna fick vi 

hjälp av verksamhetschefen att ta kontakt med respondenterna, vilket gjorde att denne visste 

vilka medarbetare som medverkat i undersökning. Vi har fått samtycke att presentera vilken 

organisation och vilka verksamhetsområden vi har utfört undersökningen på. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, tillgodoser forskaren genom att inte använda den insamlade data till annat än 

forskningsändamål. Vi kommer inte att använda den data vi har samlat in till annat än denna 

undersökning. Vår slutgiltiga uppsats kommer vi att skicka till alla medverkande respondenter 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning, 2010).  
 

5.5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till att undersökningsmetoden ger samma resultat vid olika 

undersökningstillfällen och på det viset blir tillförlitligt (Bell, 1993). I kvalitativa 

undersökningar är det svårt att utföra samma undersökning två gånger då forskaren är en 

integrerad del i datainsamlingen. För att få undersökningen pålitlig kan forskaren återspegla 

tillvägagångssättet och beslut under processen. På det viset kan andra forskare göra en 

bedömning om undersökningen är pålitlig (Denscombe, 2009). Vi har försökt att på ett tydligt 

sätt återspegla vårt tillvägagångssätt under hela forskningsprocessen dock kan denna 

undersökning inte generaliseras då vi endast har visat exempel på hur möjligheten till 

kompetensutveckling upplevs inom Landstinget Halland.  

 

Validitet har att göra med trovärdighet och forskaren kan använda sig av ett par olika 

tillvägagångssätt för att få materialet trovärdigt. Ett sätt är att använda sig av triangulering, 

vilket innebär att forskaren utför exempelvis intervjuer, observationer samt lämnar ut 

frågeformulär som respondenterna får fylla i (Denscombe, 2009). Vår önskan var att både 

göra individuella intervjuer samt att träffas i grupp för att samtala kring de aktuella ämnena i 

efterhand. På grund av tidsbrist och att respondenterna befann sig inom olika 

verksamhetsområden fanns det ingen möjlighet att samla alla respondenter samtidigt. För att 

kontrollera att forskaren har uppfattat den insamlade data kan denne återvända till 

respondenterna för att kontrollera dess validitet (Denscombe, 2009). Till en av respondenterna 

skickade vi en intervjusammanfattning på grund av att denne fick kompletterande frågor via 

mejl i efterhand och vi ville säkerhetsställa att vi uppfattade respondenten rätt.  

 

5.5.3 Fördelar och nackdelar med metoden 

Efter den första intervjun som utfördes valde vi att justera vårt syfte och komplettera vår 

intervjuguide. Det gjorde att vi fick skicka en komplettering via mejl till den första 
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intervjupersonen. Detta kan ha haft inverkan på vårt resultat i och med att vi inte ställde 

frågorna personligen. Intervjuerna valde vi att utföra på respondenternas arbetsplats. Enligt 

Denscombe (2009) ska en plats för intervju vara ostörd, avskild och någorlunda tyst. Vid våra 

intervjutillfällen har vi varit på respondenternas arbetsrum och dessa är utformade för att ta 

emot besök för samtal och är därför en bra intervjuplats. Det var endast på ett fåtal ställen vi 

blev störda av att telefonen ringde, men som respondenterna valde att inte besvara. I en av 

intervjuerna satt vi på vårdenhetens fikarum vilket medförde att vi fick avbryta intervjun för 

att gå till ett ostört rum vid fikarasten. Vi upplevde att dessa moment inte påverkade 

respondenterna märkbart.  

 

För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av en diktafon, vilket kan hämma 

respondenten genom att denne får svårt att slappna av (Denscombe, 2009). Bell (2006) menar 

att inspelning av intervjun kan påverka vilka svar respondenten ger. Trost (1993) menar att 

det finns både för- och nackdelar med inspelning av en intervju. Fördelarna är att intervjuaren 

kan lyssna upprepade gånger på intervjun och vid utskrift blir det en ganska exakt 

återupprepning av det som sagts. Intervjuaren kan även ha större fokus på intervjupersonen 

under intervjutillfället. Nackdelen är bland annat att gester och mimik inte kan fångas via 

diktafon. Vi upplevde våra respondenter som väldigt avslappnande och tillmötesgående. En 

av respondenterna valde att inte bli inspelad, vilket medförde att vi kan ha missat viktigt 

material för vår undersökning. Dock skrev vi en sammanfattning av våra anteckningar direkt 

efter intervjun. Vid varje intervjutillfälle har vi varit två intervjuare. Vi upplevde detta som en 

fördel då en av oss höll i intervjun och såg till att alla ämnesområden behandlades medan den 

andra intervjuaren ställde relevanta följdfrågor. Trost (1993) menar att om de som intervjuar 

är samspelta kan detta höja kvaliteten på intervjun. Nackdelen Trost (1993) nämner att 

intervjupersonen kan uppleva sig vara i underläge om två stycken agerar intervjuare. Som vi 

nämnt tidigare upplevde vi respondenterna avslappnade under hela intervjun.  
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6. RESULTAT 

 

Nedan presenteras ett sammanställt resultat från de nio olika intervjuerna. I presentationen 

utgår vi ifrån de olika problemfrågeställningarna. Vi börjar med en presentation av vilka 

respondenter vi har undersökt och hur länge de har arbetat inom Landstinget Halland. 

Vidare går vi in på deras upplevelse av möjlighet till kompetensutveckling. För att sedan visa 

resultatet av deras upplevelse av arbetsplatslärande.  Till sist presenterar vi resultatet av 

förutsättningarna för lärandet och hur respondenterna ser på Landstinget Halland som 

organisation.   

 

 

6.1 Presentation av respondenter 

De flesta av respondenterna har arbetat på andra arbetsplatser inom Landstinget Halland eller 

andra Landsting. Några av respondenterna har även arbetat inom den privata sektorn. Tre 

stycken har jobbat längre än tio år inom sina respektive vårdenheter. Fyra stycken har arbetet 

under fem år och en har arbetat i sju år inom sina respektive vårdenheter. Respondenterna 

representerar olika verksamhetsområden inom Lanstinget Halland, vilka är psykiatrin och 

närsjukvården. Yrkeskategorierna varierar mellan läkare, distriktssköterskor, barnsköterskor, 

tandläkare, kuratorer och avdelningschefer.  

 

6.2 Möjligheter till kompetensutveckling 

I vår intervju bad vi våra respondenter att definiera vad kompetensutveckling betydde för dem 

och vilka möjligheter de upplever sig ha till kompetensutveckling inom Landstinget Halland.  

6.2.1 Definition 

Respondenterna fick frågan om hur de definierar kompetensutveckling och svaren blev 

ganska entydiga. De säger att kompetensutveckling är att utbyta erfarenheter, uppdatera och 

hålla sig ajour hela tiden. En respondent definierar kompetensutveckling: 

 
 Kompetensutveckling är att man känner sig säker i sin yrkesroll och ser till 

att man kan göra det man är anställd för, att man håller sig ajour hela tiden 

och har de verktyg som man behöver för att hela tiden känna sig säker.  

 

Att hålla sig ajour gör respondenterna med hjälp av olika redskap som till exempel 

Landstingets hemsida, utbildningar, kurser och konferenser.  

 

6.2.2 Utbildning, tid, budget och eget engagemang  

Upplevelsen av möjligheterna för kompetensutveckling är enligt respondenterna goda. 

Respondenterna upplever att de kan utvecklas inom sin arbetsroll och enheten de arbetar i. 

Dock säger en av respondenterna att den utveckling denne efterlyser inte finns att tillgodose 

just nu inom Landstinget Halland. Även en annan respondent menar att kurserna inte alltid 

tillgodoser dennes behov av utbildning utan tillgodoser vad som är en trend för tillfället. En 

respondent menar att organisationen borde se till olika möjligheter som finns för att 
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tillfredsställa behovet hos den enskilda människan utan att påverkas för mycket av olika 

trender i behandlingsmetoder. Denne anser att det just nu satsas på utbildningar som inte är i 

riktning med respondentens yrkesområde utan på det som är modernt just nu. Vi finner i 

resultatet tre olika anledningar till vad som skulle kunna öka upplevelsen av möjligheter till 

kompetensutveckling. Dessa är mer tid, större budget och eget engagemang. I resultatet får vi 

veta att det inte finns tid för att gå på utbildningar. Den andra är att det är en budgetfråga. En 

respondent säger: 

 
Vi åker ju givetvis på utbildningar ibland, men det är ju minimalt måste jag 

säga för det finns det inte tid till att sticka iväg för det drabbar vårdenheten.  

 

Respondenten menar att eftersom andra får jobba mer för att täcka upp för den frånvarande 

samt att denne får ta igen ogjort arbete i efterhand. Den tredje anledningen respondenterna 

nämner handlar om eget engagemang. En av respondenterna berättar att denne vill utvecklas 

men inte just nu på grund av familjesituationen med småbarn. Respondenten säger:  

 
Sista egna viljan och att mina barn ska bli större/.../ att jag ska få mer tid, 

att jag ska kunna känna att nu kan jag satsa på mig själv.  

 

Andra är mitt i karriären och har precis genomgått en utveckling inom sitt yrkesliv och några 

känner att de vill trappa ner. De flesta av intervjupersonerna har haft andra anställningar inom 

Landstinget Halland och även inom andra Landsting. Respondenter säger att 

kompetensutvecklingen ligger under eget ansvar då de själva får inhämta den kunskap de 

tycker sig behöva. Respondenter upplever att Landstinget Halland tillgodoser utbudet av 

efterfrågade kurser och att de kan påverka vilka kurser de kan gå om det gagnar 

verksamheten. Respondenterna berättar att de får betala utbildningen själva om det inte 

gagnar verksamheten men får gå på utbildningen under arbetstid.  

 

I Landstinget Hallands policy står det att grunden till kompetensutveckling är 

medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Vid ett samtal med Landstinget Hallands 

personaldirektör fick vi vetskap om att medarbetarsamtalen, arbetsplatsträffarna och den 

fackliga samverkan är grunden till kompetensutvecklingen inom Landstinget Halland. Därför 

ställdes frågor kring betydelsen av dessa tre faktorer vad gäller möjligheter till 

kompetensutveckling för den enskilde personen och dess enhet. Vid frågan kom det fram att 

andra mindre formella och informella möten var mer betydelsefulla för medarbetarnas 

kompetensutveckling. 

 

6.2.3 Medarbetarsamtal 
Respondenterna fick frågan om de upplever medarbetarsamtalen som värdefulla för sin 

kompetensutveckling. Det som kom fram var att medarbetarsamtalen var till viss del 

värdefulla. En respondent menar att det inte bara är vid medarbetarsamtalen som möjligheter 

till kompetensutveckling diskuteras utan att det sker löpande. En annan respondent säger: 

 
 Ja men ja det tycker jag att de är om inte annat för egen del får man ju 

reflektera lite över året som gått, vad man vill utvecklas inom och så vidare.  

 

En tredje säger att det är viktigt att få tid med chefen för att få feedback. En fjärde upplever 

att medarbetarsamtalen är för formella. Denne vill ha det mer konkret och efterlyser bättre 

dialog med ledningen. Med det menar respondenten att cheferna kunde vara mer insatta i 
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medarbetarens arbetssituation. En av avdelningscheferna berättar att denne följer Landstinget 

Hallands mall för medarbetarsamtal men har även utvecklat en egen. På detta sätt diskuterar 

denne mer fritt och gör en utvärdering med medarbetaren för att se om någon kompetens 

saknas. En respondent svarar vid frågan om det finns en personlig mål- och utvecklingsplan: 
 

Nej, den får man nog stå för själv/…/ den har man nog i huvet. 

 

I resultatet får vi vetskap om att det finns en fråga kring personlig utveckling med i 

medarbetarsamtalet och att de flesta har en tanke om deras utveckling men det finns inget 

nedskrivet. 

6.2.4 Arbetsplatsträffar 

Arbetsplatsträffarna upplevs som informativa och sker antingen varannan vecka eller en gång 

i månaden under en timmes tid. Under träffarna visar resultatet att de går igenom de olika 

yrkesgrupperna och de får informera om det är något speciellt nytt. På detta vis håller de sig 

ajour med vad de andra inom enheten gör. Ofta redovisas även information om någon har 

varit på en kurs. En av respondenterna menar:  

 
En kurs går man inte för sig själv utan den går man för hela verksamheten 

och så lär vi av varandra på det viset.  

 

Det som kommer fram av avdelningscheferna är att de försöker få igång en dialog på deras 

respektive vårdenheter under arbetsplatsträffarna. En respondent säger: 

 
Jag vill ju ha ett forum där de diskuterar och pratar om lösningar eller idéer 

och så där men de utnyttjar det lite dåligt tycker jag generellt. Jag tycker det 

blir lätt en informationsträff faktiskt, där de vill att jag ska redovisa vilka 

beslut som tagits på ledningsgruppen.  

 

Detta gör de även genom att medarbetarna har tillgång till en förslagslista där de kan skriva 

förslag kring diskussionsämnen. En av avdelningscheferna säger dock att denna lista utnyttjas 

dåligt och punkterna blir få, vilket leder till att mötet blir mest informativt. Under 

arbetsplatsmötena försöker en annan av avdelningscheferna låta ordförandeskapet cirkulera 

för att få igång dialoger men detta är något som medarbetarna inte vill.  

6.2.5 Facklig samverkansgrupp  

Respondenterna upplever inte att den fackliga samverkansgruppen har någon betydelse för 

enhetens eller deras egen kompetensutveckling. Det som de märker av är att de får 

information via mejl ibland och någon enstaka gång har facket knackat på. En respondent 

säger att det inte har gett så mycket som denne hade önskat. En annan säger att denne varken 

har någon fördel eller nackdel med den fackliga samverkan. En av avdelningscheferna 

använder vid samverkansgruppen med facket en förslagslåda där medarbetaren får lämna ett 

förslag anonymt vid känsliga ämnen. Detta upplever denne som positivt för 

kompetensutvecklingen av enheten.  

6.2.6 Andra viktiga möten 

I undersökningen kommer det fram andra möten som flertalet av respondenterna anser är 

betydelsefulla för deras möjligheter till kompetensutveckling. En av respondenterna berättar 

att denne har bildat ett nätverk utanför enheten tillsammans med andra inom samma 

yrkesgrupper i samband med en coachutbildning. Detta upplever denne som jätteviktigt. Det 
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framkom även att de utvecklar en verksamhetsplan där alla inom enheten deltar. 

Nätverksträffar är ett annat sätt att utbyta kompetens på. Under dessa träffar diskuterar 

deltagarna olika arbetssätt så att patienterna får liknande vård. När det gäller specifika 

patienter sker diskussionerna mellan yrkesgrupperna under arbetets gång. En respondent 

berättar att de har morgonmöten där de pejlar av vilka som mår bra, är sjuka eller har för 

mycket att göra och menar att det är bland de viktigare mötena.  

 

En av respondenterna är ny inom sin enhet och upplever att en bra introduktion är en viktig 

del i kompetensutvecklingen och berättar att de arbetar med att utveckla en sådan. Men mest 

viktigt menar respondenten är den informella kontakten kollegor emellan och handledning av 

specialist. En annan respondent som har åtagit sig rollen som handledare anser att 

handledningen är viktig då det är ett givande och tagande. Mentorskap är även ett betydande 

inslag för en av respondenternas utveckling i sin chefsposition. Respondenter nämner vikten 

av ha tillgång till att kunna auskultera uppe på sjukhuset. Möten inom yrkesgrupperna anser 

respondenterna vara betydelsefulla för deras utbyte av kompetens då det finns tillfälle för 

diskussion och ett lärande av varandra. En av respondenterna har inom sin tjänst ett åtagande 

utanför enheten som denne upplever som mycket utvecklande och inspirerande.  

6.2.7 Styrkor och svagheter 

Frågan ställdes om respondenterna såg några styrkor eller svagheter som möjliggör eller 

hindrar kompetensutveckling. Respondenterna uppgav att styrkan var att de inom enheten är 

lyhörda mot varandra och vill delge varandra, de upplever ingen konkurrens medarbetarna 

emellan.  De ser till vilken kunskap som krävs för deras verksamheter och inte bara till det 

individuella behovet och upplever att det finns mycket kunskap som figurerar inom 

vårdenheterna. Respondenterna upplevde också att det var en styrka att tillhöra Landstinget 

Halland, då det finns mycket ny information och hämta från till exempel Landstingets 

hemsida och interna kurser. En respondent säger:  

 
Men styrkan är väl ändå att man kan hänga på vissa delar, som vi inte om 

man säger att vi skulle sköta det här helt som ett eget företag så skulle det 

vara mycket krångligare. Nu är det vissa delar som man bara kan skicka in 

och bolla med Landstinget, det finns avdelningar man kan använda. IT 

avdelningar och sånt som man ändå kan ha nytta av.  

 

Andra styrkor som resultatet visar är att det finns ett öppet klimat både inofficiellt och 

officiellt. Specialisterna är öppna och trevliga och de är positiva till att föra diskussion och 

bistå med tillfällig praktik. Även cheferna är öppna för om ekonomin tillåter att gå kurser och 

dylikt. Vissa av respondenterna upplever även att beslutsgångarna inom organisationen är 

snabbare nu än bara för fem år sedan. Det finns möjlighet för vårdenheter att disponera sina 

medel själva till att exempelvis anställa en psykiatriker som kommer till enheten en gång i 

månaden. Detta ses som en styrka. En respondent nämner vidare att det är en styrka att man 

kan ha kvar sin anställning och ändå prova något helt annat. En annan respondent säger att 

styrka är att det finns mycket kunskap inom Landstinget Halland och att det sker mycket 

forskning på hemmaplan.  

 

De största svagheterna som hindrar kompetensutveckling är enligt respondenterna tid och 

pengar men även kraven ”uppifrån” upplevs som ett hinder då de inte alltid kan göra vad de 

vill. Respondenterna berättar att tidsbrist är en svaghet en menar att bra idéer faller på grund 

av tidsbrist och en annan menar att det inte finns mycket tid till diskussioner yrkesgrupperna 

emellan som de finns på slutenvården där de har ronder och går igenom patienterna.  
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Respondenten säger: 

 
… och då går man igenom patienterna och sen har man rond och går runt 

och därför så har man möjlighet till ett annat utbyte. Men här pratar vi 

genom datorerna med läkarna. 

 

Respondenten menar även att det är svårt att få tid till rådfrågning under arbetstid på grund av 

att de alla är uppbokade med patienter och efterlyser fasta tider för rådfrågning. En annan 

respondent säger att allting är pengastyrt och att det är för lite personal och en tredje nämner 

att indragning av personal är en svaghet. Denne säger: 

 
… när någon slutar så kanske man inte ersätter den personen och då blir det 

mindre bemanning. Så det här med att spara pengar är ett hinder. Ja det 

handlar om pengar. 

 

En fjärde respondent säger: 

 
Kraven uppifrån gör ju att vi inte kan göra riktigt allt vi vill, så får man ju 

lov att säga. Det begränsar oss väldigt. 

 

Respondenterna beskriver organisationen som stor och kan ibland upplevas kolossartat där det 

finns regler att förhålla sig till.  

  

En respondent anser att det hänger mycket på eget ansvar att samla kunskap och utvecklas, de 

blir inte serverade utan måste själva ta tag i det. Är medarbetaren då inte framåt kan den gå 

miste om någon värdefull kunskap. Denne ser också en svaghet i att det saknas kompetens 

inom ett specialistområde. En annan respondent berättar att det är dålig 

förändringsbenägenhet inom dennes enhet, många tittar tillbaka och menar att det var bättre 

förr. Denna svaghet tar även en annan respondent upp när denne säger att organisationen har 

börjat styra lite mer om vilken kompetens som ska ingå i organisationen. Detta medför att 

medarbetarna inte får välja fritt som de var vana vid och att de upplever det som en nackdel.  

En annan nackdel som tas upp är att respondenterna upplever överbelastning som en svaghet. 

En av respondenterna menar att i samband med ”Vårdval Halland” har organisationen inte 

tagit hänsyn till vart vårdcentralerna ligger och på det viset blir patientflödet ojämnt fördelat 

mellan vårdcentralerna, vilket missgynnar lärandet då det uppstår en överbelastning just på 

dennes vårdcentral.  En annan respondent ser överbelastningen som ett hinder för dialog. En 

respondent säger:  

 

 
Ibland kan det vara/…/överbelastning, att man inte hinner med något annat 

än att ta patientärenden hela dagen, att man inte hinner prata med 

varandra, ta någon rast eller tänka utan man tar hand om patienten och 

försöker dokumentera och sen är dagen slut.  

 

Denne menar att införandet av ”pinnar” som är ett sätt att räkna patienter per dag bidrar till 

överbelastning. 
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6.3 Lärande 

Under intervjun fick respondenterna frågor om hur de ser på lärande. Vi bad dem definiera 

lärandet och beskriva hur de tycker kunskapsöverföringen sker. De fick även beskriva hur de 

skulle vilja gynna lärandet genom arbetsklimat och struktur.  

6.3.1 Definition på lärande 

Respondenter definierar lärandet som att man lär sig något nytt varje dag med problemen man 

löser i och med att varje patient är unik. Lärande handlar även om viljan och intresset och att 

själv ansvara för att ta till sig ny kunskap. Två exempel på definition på lärande som kom 

fram var: 

 
Man lär sig av erfarenhet och använder sig av den erfarenheten man får 

praktiskt och erfarenhetsmässigt att ha med människor att göra.  

 

Man får lite mer insikt och visdom, att man inte bara blir skickligare i det 

man gör utan att man får insikt och erfarenhet om vad man gör.  

6.3.2 Inställning till ny kunskap 

Respondenter är väl medvetna om att uppdatering och kompetensutveckling av kunskap ligger 

på deras eget ansvar. Deras svar kring inställningen till ny kunskap är positiv men graden av 

positivitet varierar mer eller mindre på respektive enhet.  

 
Många som har varit länge här är på något vis skadade av alla 

organisationsförändringar och allt som har varit och alla projekt som har 

påbörjats men aldrig följts upp… 

 

Respondenterna berättar att många medarbetare är rätt trötta och lyssnar men är inte längre så 

engagerade. En annan respondent säger: 
 

Den är enormt stor, här är en enorm drivkraft, alltså till att veta mer och ta 

del av alla nyheter som kommer och vi försöker att lära av varandra också.   

 

En annan respondent menar att även den har drivkraften och säger ”jag älskar ny kunskap och 

är nyfiken som person” denne vill helst att alla andra ska vara det också, men alla har inte det 

intresset inom enheten. En annan respondent säger: 

 
Vi vill dela med oss av de vi kan, det känns inte som nått hot att man ska 

behålla det man kan för sig själv utan man, det känns inte som det finns 

någon konkurrens.  

 
Respondenten menar att de har den styrkan att de vill delge varandra. 

6.3.3 Tillfällen till kunskapsutbyte 
Respondenterna nämner flera olika sätt där tillfälle ges att utbyta kunskap. Det kan bland 

annat ske under arbetsplatsträffarna där medarbetarna får information samt dela med sig av 

vad de har lärt sig på kurser. På mindre kollegiala möten och möten i team sker dialog och 

diskussion där medarbetarna utbyter kunskaper och erfarenheter kring sina arbetsuppgifter. En 

respondent berättar om ett läkarmöte där de delar med sig av sina erfarenheter. Respondenten 

uttrycker sig som: 
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Vi har ju i grund och botten samma syn på problemen så att säga, men 

vägarna att lösa dem kan vara olika. Du kan alltid lära av en kollega för det 

är alltid så att någon kollega kan alltid mer än man själv… så då 

dammsuger man åt sig de andras kunskaper.  

 

Respondenten upplever dessa möten som betydelsefulla för sin kompetensutveckling. 

Resultatet visar att inom en vårdenhet upplever en respondent att denne har tillgång till 

nätverksträffar vårdenheterna emellan medan en annan upplever att denne inte har det. Två 

respondenter berättar: 
 

Sen ger ju de här små träffarna lite mer… 

 

Respondenten berättar vidare att denne skulle vilja ha kollegiala utbyten utanför enheten men 

att denna möjlighet inte finns längre utan det utbytet får respondenten på utbildningar som ett 

team anordnar. Respondenten säger: 
 

Det anses inte finnas ett behov av kollegiala träffar. Det är inte något som 

ska främjas utan man ska jobba centrerat på Vårdcentralen. Det är i och för 

sig en bra tanke men man behöver det här kollegiala utbytet och därför är ju 

/…/teamets utbildningar så jätteviktiga för där träffas vi allihop och där kan 

man på en fika diskutera lite mera. 

 

Den andra respondenten berättar att: 
 

Vi har ju nätverksträffar och vi jobbar ju på helger och då träffas vi från 

andra vårdcentraler och då kanske man pratar lite sinsemellan… vi får och 

tar råd av varandra och det är ganska viktigt det tar vi upp rätt ofta på de 

här nätverksträffarna. 

 

Respondenten upplever att dessa träffar medför att alla arbetar utefter ungefär samma mall. 

Ett annat sätt att utbyta kunskaper är via informell kontakt mellan varandra vilket många 

upplever som stort bidrag till lärande inom vårdenheterna. Vid luncherna sker en informell 

kontakt enligt en av respondenterna där det lyfts tankar och idéer kring arbetets utformning 

och dylikt. Enligt respondenten är detta ett tillfälle för reflektion dem emellan. En annan 

respondent beskriver att de redan vid start av verksamheten beslutade sig för att lära känna 

varandra och ta vara på den informella kontakten. Varje morgon har de sedan start träffats för 

ett kort morgonmöte vilket har lett till en väldigt bra gemenskap. Denne berättar att på deras 

avdelning är det alltid öppna dörrar och menar att det är både symboliskt och konkret. 
 

Inom den egna yrkeskategorin berättar respondenterna att de har möjlighet att rådfråga 

varandra under arbetets gång. Däremot menar många att det är ont om tid med informella 

möten mellan yrkeskategorierna. Med undantag från en enhet där personalgruppen är stor och 

det finns alltid någon att fråga. En av respondenterna berättar att om någon varit på kurs 

brukar de informera på mötena men respondenten tycker att det är mer givande att fråga vid 

ett informellt möte i korridoren eller på fikapausen.  Vidare berättar respondenten som är ny 

inom enheten att denne lär sig mer vid direkt feedback än att vänta till nästa 

handledningsmöte. Det fungerar bättre att fråga en kollega när denne har en patient i stolen än 

att skriva en lapp för att fråga vid nästa handledningsmöte.   
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Respondenten tycker nästan att det funkar bättre med informella möten i och med att det har 

en öppen attityd, vilket gör att det fungerar bra där. En annan respondent upplevde att det var 

en bra kombination att arbeta under utbildningens gång.  
 

För de respondenter som är handledare eller har handledning säger att handledning är ett 

viktigt utbyte av kunskap.  
 

Vi lär dem gamla knep, de kan fråga oss, hur ska jag göra med den här 

patienten? Men när vi har våra frågestunder en gång i veckan då lär jag mig 

något nytt utav någon som kommer direkt från sjukhuset. Det är fördelen 

med att vara handledare för du lär dig jättemycket av en kollega som 

kommer direkt från sjukhuset. 

 

Respondenten upplever att handledningen är värdefullt för sitt lärande. En av respondenterna 

menar att en bra introduktion är viktig för den nyanställde. I och med att det är en stor 

generationsväxling på gång inom enheten, då det kommer många nya och unga blir behovet 

stort av en bra introduktion. En annan respondent tar fram vikten av att bevara kunskap vid 

pensionsövergångar. Respondenten berättar att de schemalägger så att en medarbetare ska gå 

bredvid för att ta till sig den kunskapen som den blivande pensionären besitter. Denne 

försöker även få den blivande pensionären att skriva ner rutiner som hon har på papper för att 

kunskapen ska bevaras.   

 

6.3.4 Utmaningar och problemlösningar 

Efter att fått veta hur deras kunskapsutbyten såg ut fick respondenterna förklara vad de 

upplever som en utmaning och hur de går tillväga när de löser ett problem. Frågorna om 

utmaningar och problemlösningar ställdes för att det är en förutsättning för lärande. 

Respondenterna upplever mötet med patient eller medarbetare som en utmaning. Resultatet 

visar att respondenterna upplever det som en utmaning att vägleda en patient rätt.  

En respondent säger: 
 

Ja det är ju telefon. När folk ska beskriva sina symtom eller hur nått ser ut 

eller hur de mår, ska man ta in dom eller inte ta in dom? Det är ju hela tiden 

en utmaning. Du kan ju beskriva en sak på hur många olika sätt som helst. 

Lika många människor som det finns på lika många sätt kan man beskriva.  

 

En av respondenterna säger att svårdiagnostiserade problem med lite diffusa symtom är en 

utmaning att lösa. En annan respondent säger att det är en utmaning att själv få driva igenom 

ett projekt. Respondenten berättar att denne har varit med och startat upp en patientutbildning. 

Även att ta emot en patient som många har försökt att behandla och att då ha tålamod att 

vänta in patienten upplever respondenten som en utmaning.  

 

Exempel på sätt att lösa ett problem är att rådfråga en kollega eller att först försöker lösa 

problemet själv innan de tar hjälp av någon annan. En respondent beskriver sin 

problemlösning som att först lyssna på patienten och därefter gör denne en undersökning. Om 

diagnosen inte är klar när patienten lämna rummet menar denne att det blir som ett strategiskt 

detektivarbete. 
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6.3.5 Struktur för lärande 

En fråga ställdes om hur respondenterna skulle vilja att arbetet strukturerades inom enheten 

för att dra nytta av allas kunnande. Svaret på denna fråga var att respondenterna delvis 

upplevde att de redan har denna struktur men att den behöver finputsas. Respondenterna 

eftersträvar ett öppet och positivt klimat där de har tillgång till fler informella 

kunskapsutbyten och att tiden för informella möten ska finnas. En respondent säger:  

 
… där det är mycket informell kontakt föds det nya idéer och tankar.  

 

Respondenterna är överens om att det öppna klimatet gynnar lärandet och bidrar till bättre 

dialog.  

 

En av respondenterna berättar att det förr inom enheten var mycket fasta rutiner. De är därför 

idag inte vana att ifrågasätta, vara kreativa och ta fram nya idéer. De är osäkra och känner 

ingen större stolthet över sin arbetsplats.  

 

Exempel på informella kunskapsutbyten som gavs var forum där medarbetaren kan få hjälp 

och feedback med patientarbetet. De ville även ha mer informationsträffar där tillfälle ges att 

ta upp patientfall. En respondent sa att det behöver finnas en öppen kommunikation både 

informellt och formellt och dialog med enhet och ledning. Verksamhetschefen ska veta på ett 

ungefär vad som sker inom verksamheten.  

 

En annan respondent lyfter en problematik i inlärningen och menar att de jobbar mycket en 

och en. Det har införts ett nytt system där medarbetarna får ”pinnar” per patientbesök och det 

krävs att medarbetaren ska ha minst fyra besökande patienter per dag. Respondenten upplever 

att det blir mer kvantitativt än kvalitativt arbete. Detta i och med att det blir en strävan att få 

så många patienter som möjligt vilket motarbetar det samarbete som finns.  
 

Ytterligare en respondent lyfter denna problematik. Denne menar att det blir ett rent 

produktionsarbete och upplever att det blir svårt att uppfylla dessa krav och göra ett bra jobb i 

och med att arbetet handlar om människor. 

6.4 Arbetsklimat 

I intervjun ställde vi frågor kring hur deras arbetsklimat och hur respondenterna skulle vilja 

att en struktur såg ut för att gynna lärandet, vilket redovisas nedan.  

6.4.1 Att gynna lärandet 
I frågan kring vilket arbetsklimat respondenterna skulle vilja ha för att gynna lärandet, 

svarade fyra stycken. En respondent säger: 

 
Högt i tak och utmanande, att man lär sig i situationer hela tiden och att det 

ges utrymme och att man inte blir stoppad och att man får göra fel.  

  

Respondenterna efterfrågar ett öppet och positivt klimat. Att de ska ha utbyte av kunskap och 

ett större tillåtande. En annan respondent säger: 
 

Det handlar mycket om tid, för det andra finns redan alltså det finns en 

öppenhet för det och man unnar varandra, närmsta chefen är positiv till det. 

Det finns inga hinder än att man kanske inte hinner med.  
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Respondenterna menar att tiden är viktig och en av respondenterna säger att det även är 

viktigt att ha tillräckligt att göra. Respondenten säger att medarbetaren bör hitta en optimal 

arbetssituation, där medarbetaren hittar en perfekt balans.  

6.4.2 Arbetsuppgifternas utformning 

Respondenternas arbetsuppgifter ser olika ut beroende på yrkeskategori men gemensamt för 

dem är att de har både rutinartade och flexibla arbetsuppgifter. De respondenter som har en 

chefsbefattning beskriver att deras arbetsuppgifter innebär att de har ansvar över respektive 

enhet, det ansvaret innefattar bland annat mycket administrativt arbete som schemaläggning, 

skriva fakturor, skriva handlingsplaner och checklistor, bevilja ledighet och att ha 

budgetansvar. En annan uppgift är att vara en stödjande funktion för medarbetarna. De har 

även till uppgift att hålla medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och lönesamtal samt att utveckla 

verksamhetsplaner. En av respondenterna berättar: 

 
Mina arbetsuppgifter styr mina medarbetare till en viss del, sen är jag styrd 

av förvaltningen också. 

 

Respondenten säger vidare: 

 
Sen är det ju liksom tomt att bara boka in eller anpassa sig till det som 

händer, så det är så man får planera själv.  

 

Resterande respondenter berättar att även de har både flexibla och rutinartade arbetsuppgifter. 

En av respondenterna säger att de har ett schema där patienterna bokas efter. Denne känner 

större frihet vid hembesöken än vid mottagningsbesöken där tiderna är inbokade, då denne 

kan styra över tiderna mer fritt.  Vid tidsbokning används ett system som kallas TeleQ och det 

innebär att de har bestämda utringningstider som de måste följa. Detta menar respondenten att 

de inte går att styra över. De har vidare mallar för tillvägagångssätt när det gäller 

telefonrådgivning som de följer. Respondenten säger: 

 
… man är ju styrd men ändå kan man ju styra lite.  

 

Även för patientbesök menar respondenten att det finns bestämda rutiner för hur 

medarbetarna ska gå tillväga. En annan respondent berättar att: 

 
Ja det är väldigt mycket rutinarbete på ett sätt sen blir ju varje möte väldigt 

impulsivt egentligen, man får experimentera väldigt mycket.   

 

Denne menar att det finns en kombination av uppgifter som är både rutinartade och flexibla. 

6.4.3 Påverkan och delaktighet  

Frågorna i vår intervjuguide som berörde handlingsutrymmet innefattade hur respondenterna 

upplevde påverkansmöjligheter och delaktighet i sin arbetssituation.  De respondenter som 

innehar en chefsbefattning försöker skapa delaktighet och föra dialog med sina medarbetare. 

De försöker även att uppmuntra sina medarbetare till att ingå i olika projekt. Flera av 

respondenterna menar att de inte upplever några svårigheter att påverka sitt arbetsutförande 

eller kurser de vill gå. En av respondenterna berättar att om det är något nytt arbetssätt som 

denne vill genomföra är detta inga svårigheter. Respondenten säger:  
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… det får man förankra med läkarna då så funkar ju det. Det är oftast inga 

svårigheter och sen får man ju då utvärdera, var det en bra idé eller inte? ... 

det är mycket sällan vi står och stampar på samma ställe, det peppas mycket 

för förändringsarbeten hela tiden, så att man ska hänga med och hålla igång 

och att aktivt söka nya vägar. 

 

En annan respondent upplever att denne kan påverka och förankra nya tankar och idéer bland 

sina kollegor och ledningen är lyhörd. Denne anser att de är en lagom stor grupp och kan 

bestämma mycket själva. En respondent berättar att denne är delaktig i hur introduktionen för 

de nyanställda ska utformas. Respondenterna anser även att de kan påverka sin arbetssituation 

genom att till exempel boka in sina egna patienter. Respondenterna upplever att de är 

delaktiga i de möten som sker och en av respondenterna säger att vissa pratar mer än andra 

men alla har chansen att komma till tals. 

 

Respondenterna upplever att de inte är delaktiga eller kan påverka när det gäller beslut som 

kommer uppifrån organisationen. En av respondenterna upplever organisationen som långsam 

och oflexibel och inte speciellt lyhörd. Denne känner sig inte lika delaktig inom 

organisationen nu som förr. Respondenten säger: 

 
 Det finns en stelhet som gör det svårt att påverka, det blir inte så lyhört.  

 

En annan respondent upplevde att det fanns en brist på läkarresurser och detta ledde till att de 

inte hann med det förbyggande arbetet med patienterna. Respondenten säger: 

 
… vi tog på oss ganska mycket läkarjobb vi sjuksköterskor, och det blev på 

gränsen till vad som var tillåtet.  

 

Respondenten berättar vidare att denne upplevde även en frustration och att denne tog på sig 

för mycket ansvar, vilket medförde att respondenten fick en dålig hälsa. 

6.4.4 Stöd och feedback 

Respondenterna som har chefsposition beskriver alla att det har en stödjande funktion i sina 

arbetsuppgifter. Resterande respondenter upplever att det får både stöd och feedback genom 

att de kan rådfråga varandra, sin chef och mentor. En respondent säger när denne berättar om 

sitt nätverk: 

 
… där coachar vi varandra under ganska ordnade former så att vi checkar 

in varje gång vi träffas, vad behöver du? Vart står du idag? och så vidare. 

 

Respondenten upplever att denne får ett bra stöd och feedback genom ett egenbildat nätverk. 

6.4.5 Mål 

Synen på vilket mål som finns inom enhet och organisation varierar kraftigt. På en vårdenhet 

samlas alla medarbetare en gång om året för att gemensamt skapa en verksamhetsplan och 

handlingsmål. Respondenten säger: 

 
Vad är det vi ska jobba med, vad har vi för mål nu, hur mycket pengar ska vi 

dra in, vad kan vi förbättra och vi börjar med en sån inventering med gula 

lappar. Vad är problemet just nu? 
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Detta inträffar även inom en annan vårdenhet där de på utvecklingsdagar gör utvärderingar 

och är delaktiga i de nya målen. Medan de i andra vårdenheter råder ovisshet om vad de 

gemensamma målen är och beskriver att det finns mallar och arbetsbeskrivningar om hur 

uppgifter ska lösas. En av respondenterna säger att denne inte kan målen utantill men att de 

står uppskrivna på en whiteboard i fikarummet.  

6.4.6 Förändringar 

Respondenterna beskrev en förändring som skett inom deras enhet. En förändring inom 

primärvården som nämndes var att Landstinget Halland införde ”Vårdval Halland”. Den 

förändringen förde med sig både för och nackdelar. En av respondenterna tycker att det är 

positivt då vårdcentralen måste profilera sig och göra den som sin egen. En annan respondent 

beskriver nackdelen med ”Vårdval Halland” som att Landstinget Halland inte tagit hänsyn till 

var vårdcentralerna ligger och det har lett till att det har det blivit ojämnt fördelat mellan 

vårdcentralerna med tanke på de olika patientkategorierna. I och med överbelastningen på 

enheten anser respondenten att det inte finns mycket utrymme för lärande.  

 

I en vårdenhet berättar en av respondenterna att de har bildat ett rehabiliteringsteam. Denna 

förändring kom till bland annat för att medarbetarna märkte att den sjukskrivna patienten 

återkom hela tiden. Respondenten beskriver att lärandet i denna förändring är att de som ingår 

i rehabiliteringsteamet sitter med sina specifika kompetenser och går in i en diskussion kring 

patienten med olika synsätt. Detta gör att det bildas en helhetssyn kring problemet hos 

patienten som i sin tur leder till kortare sjukskrivningar.  

 

En respondent valde att arbeta en viss tid med tidbokningar och telefonrådgivning utöver sin 

vanliga tjänst. Detta medförde att denne fick en chans att implementera sin specifika kunskap 

inom hela vårdenheten som sedan ledde till att andra medarbetare fick en bredare kunskap och 

på det viset blev det en effektivare vård.  

 

En intervjuperson berättar att på dennes enhet finns det många medarbetare som är duktiga på 

att sätta igång och driva projekt. Det görs skriftliga underlag och läggs mycket tid på 

projekten men vid chefskifte har det hänt att detta jobb läggs på hyllan. Respondenten säger: 

 
Ett par gånger kan man väl göra sånna svängningar eller så, som 

medarbetare. Men jag kan förstå att dom blir, dom vågar inte ens gå in i ett 

sånt projekt för dom tycker att dom vet att det bara läggs i någon byrålåda. 

    

Respondenten säger vidare att det är även en nackdel att tillhöra en politisk styrd organisation, 

då det är nya idéer vid varje mandat. En annan respondent nämner också att det innan en 

förändring var väldigt fasta rutiner och detta har gjort att medarbetarna idag inte är vana vid 

att ifrågasätta, vara kreativa och plocka fram nya idéer. 

 

6.5 Faktorer som bidrar till att personal vill stanna och utvecklas 

Vid frågan om vad respondenterna tycker är attraktivt med Landstinget Halland som 

arbetsgivare blev det variation på svaren. Respondenter upplever Landstinget Halland som en 

trygg organisation med goda utvecklingsmöjligheter och känner en stolthet att arbeta där. 

Landstinget Halland upplevs av en respondent även som en organisation med god stabilitet, 

struktur och budget. En annan respondent säger att det är en trygghet att ha möjligheter till att 

ta hjälp av serviceenheterna som till exempel IT-enheten samt hemsidan som de anställda kan 
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hämta mycket information från. Datasystemet upplever en respondent som en fördel eftersom 

att medarbetarna i nästan hela organisationen kan läsa varandras anteckningar om patienter. 

Detta menar respondenten ökar patientsäkerheten. Att det är samma villkor för alla inom 

organisationen upplever en respondent som positivt. En annan respondent berättar att denne 

valde Landstinget Halland på grund av det geografiska läget och att det är ett litet landsting. 

Denne upplever att det finns en ganska stor frihet under ansvar och tillfällen att utvecklas och 

göra det denne är intresserad av.  

 

Att det finns en lyhördhet och flexibilitet för nya tankar och idéer om tillvägagångssätt inom 

primärvården upplever en av respondenterna som positivt. Det är inte speciellt tungt från 

förslag till verkställande beslut menar en annan. En av respondenterna säger: 

 
Det finns ju stora variationer inom Landstinget, man kan ha kvar sitt yrke 

och även ha kvar sin tjänst inom Landstinget men ändå få se olika platser 

och ställen, jobba på olika sätt. Variationen där.  

 

Några respondenter beskriver även vad de tycker är mindre bra med Landstinget Halland. En 

respondent säger att organisationen är rörigt uppbyggd. En annan respondent jämför med 

privat sjukvård och upplever att det i Landstinget Halland är längre beslutsgångar och att de 

inte alltid får vara delaktiga i beslut som rör enheten. En respondent upplever inte LT Halland 

som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Vid frågan om varför respondenterna skulle byta arbetsgivare svarade nästan hälften att de 

skulle byta om de fick en högre lön. En respondent tycker att en anledning till att byta 

arbetsgivare är att organisationen är byråkratisk och att patientens behov inte alltid hamnar i 

fokus. Två respondenter skulle kunna tänka sig att byta om de hittar ett intressantare jobb 

medan två respondenter inte ser något behov alls av att byta arbetsgivare.  
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7. ANALYS 

 

Vårt övergripande syfte är att undersöka möjligheter till kompetensutveckling på två olika 

verksamhetsområden inom Landstinget Halland. Vi vill få en förståelse om vilka 

förutsättningar som krävs för ett lärande och kompetensutveckling samt vilka faktorer som 

bidrar till att personalen vill stanna och utvecklas. Vi har därför i vår analys tagit fram tre 

olika kategorier som är möjligheter till kompetensutveckling, förutsättningar för 

arbetsplatslärande och faktorer som bidrar till att personalen vill stanna och utvecklas. 

 

 

7.1 Möjligheter till kompetensutveckling 

I detta avsnitt belyser vi respondenternas upplevelse av kompetensutveckling och dess styrkor 

och svagheter. Ett entydigt svar vi fann i resultatet var att respondenterna har fått någon form 

av kompetensutveckling inom Landstinget Halland och upplever sina möjligheter som goda. 

De upplever även att de kan utvecklas i sin arbetsroll och vårdenheten de arbetar inom. Det 

som uppfattas som styrkor och svagheter för kompetensutveckling är formella 

utbildningssatsningar och informellt arbetsplatslärande, motivation och eget ansvar samt tid 

och resurser. Vi har därför delat upp detta avsnitt i dessa underkategorier.  

 

7.1.2 Betydelsen av formella utbildningssatsningar och informellt arbetsplatslärande 

Vi har i vårt resultat kommit fram till att medarbetarna upplever att Landstinget Halland 

tillgodoser utbudet av efterfrågade kurser. Vi har också funnit att det finns en efterfrågan av 

det vardagliga arbetsplatslärandet och enligt Svensson och Åberg (2001) är det endast en liten 

del av den teoretiska kunskapen en individ lär sig under en utbildning som kan användas i 

praktiken. Den kombinationen mellan det informella och formella lärandet som är grunden till 

att utveckla kompetens för att klara det vardagliga arbetet. En av respondenterna menar att det 

var bra att kombinera utbildning med jobb för att få en större förståelse. 

 

Resultaten visar att detta är en möjlighet till kompetensutveckling då Wolvén (2000) menar 

att det vardagliga lärandet ger en långsiktig effekt. Med den långsiktiga effekten i 

kombination med formell utbildning där den teoretiska kunskapen tillgodoses får 

medarbetaren en god möjlighet till kompetensutveckling. Även Ellström (1996) menar att när 

individen hämtar information genom utbildning är det endast lite av den informationen som 

kan utövas i det praktiska. Utifrån ett kontextuellt perspektiv på lärande sägs det att lärandet 

är kontextbunden och erfarenhetsbaserat i utgångspunkt från situationens krav, vilket gör att 

individen lär sig mycket mer genom att utöva den explicita teoretiska kunskapen parallellt 

med att pratiskt utöva sitt arbete (Ellström, 1996).  

 

Hansson (2005) menar att medarbetaren måste ha möjlighet att påverka för att få utrymme för 

kompetensutveckling. Enligt vårt resultat upplever respondenterna att de kan påverka sin 

kompetensutveckling. De måste ta mycket eget ansvar och ständigt hålla sig ajour, vilket de 

gör genom att själva söka kurser, information på Lanstingets Hallands hemsida och annan 

litteratur. De söker även information genom att gå på mindre möten och rådfråga varandra. 

Detta visar att de har inflytande och kontroll över sin personliga utveckling som är enligt 

Ellström (2004) en viktig faktor för dennes välbefinnande och utveckling. En av 
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respondenterna upplever dock att Landstinget Halland styr utbudet av kurserna efter olika 

behandlingsmetodstrender. Detta gör att respondenten inte kan påverka sin personliga 

utveckling i den grad som denne önskar och är enligt vår tolkning ett hinder för 

kompetensutveckling i och med att utbudet inte tillgodoser behovet.  

 

Vi har i vår undersökning tittat på vilken betydelse som medarbetarsamtal och 

arbetsplatsträffar har för medarbetarnas kompetensutveckling och även fått fram betydelsen 

av andra viktiga möten där det bland annat nämndes introduktion. 

 

Medarbetarsamtalen upplevdes som viktiga med tanke på att respondenterna kunde summera 

och reflektera över sin kompetensutveckling under samtalet men de säger samtidigt att de inte 

har någon specifik utvecklingsplan. En respondent säger: 

 
Nej, den får man nog stå för själv/…/ den har man nog i huvet. 

 

En annan respondent menar att medarbetarsamtalet är värdefullt och säger: 

 
Ja men ja, det tycker jag att dom är om inte annat för egen del får man ju 

reflektera lite över året som gått, vad man vill utvecklas inom och så vidare.  

 

Det faktum att medarbetarna inte upplever sig ha en nedskriven personlig mål- och 

utvecklingsplan anser vi vara en svaghet för medarbetarnas kompetensutveckling. Detta då vi 

utgår ifrån vad Lindelöw (2008) säger att för att tillgodose kompetensen inom verksamheten 

krävs det en nedskriven personlig mål- och utvecklingsplan som är gemensamt framtagen av 

ledning och medarbetare.  

När vi sedan ställde frågor kring arbetsplatsträffarna upplevde respondenterna dessa som 

väldigt informativa där de får vetskap om hur de andra arbetar men även att de delger 

varandra information från kurser de har gått. En av respondenterna säger: 

 
En kurs går man inte för sig själv, utan den går man för hela verksamheten 

och så lär vi av varandra på det viset. 

 

Genom avdelningscheferna har vi fått vetskap om att det saknas dialog under träffarna. 

Respondenten säger: 

 
Jag vill ju ha ett forum där de diskuterar och pratar om lösningar eller idéer 

och så där men de utnyttjar det lite dåligt tycker jag generellt. Jag tycker det 

blir lätt en informationsträff faktiskt, där de vill att jag ska redovisa vilka 

beslut som tagits på ledningsgruppen. 

 

Enligt Döös (2003) bevaras och skapas mer kunskap i relationen mellan medarbetare än vad 

den enskilda individen har tillgång till. Därför är det viktigt att försöka skapa dialog och 

reflektion under dessa möten och interagera med varandra för att få fram nya kunskaper där 

medarbetarna lär av varandra och skapar ett kollektivt lärande. Genom att skapa detta 

förhållande kan gruppen bidra till en synergieffekt, där 1+1=3 (Döös & Wilhelmsson, 2005). 

Det är till stor hjälp att alla i gruppen bidrar med tidigare erfarenheter, vilket ledaren 

tillgodose genom att sammanföra idéer på ett kreativt sätt för att få den bästa lösningen 

(Wiberg, 2009). Olika strategier som avdelningscheferna använt sig av för att skapa en dialog 

är att lägga fram förslagslistor där medarbetarna får fylla i ämne de vill diskutera och låta 
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ordförandeskapet cirkulera under mötena med mindre framgång. Vi ser medarbetarnas 

motvilja som en svaghet, då reflektion och dialog har betydelse för medarbetarens 

kompetensutveckling. Dock via den informativa delen där de delger varandra kunskap på 

arbetsplatsträffarna de samlat via externa kurser får medarbetarna teoretisk kunskap som 

Svensson och Åberg (2001) menar främjar det informella lärandet.  

 

En av respondenterna som är ny inom sin vårdenhet upplever att en bra introduktion är en 

viktig del i kompetensutvecklingen och berättar att de arbetar med att utveckla en sådan. I vårt 

resultat har vi funnit att respondenten upplever ett öppet klimat på vårdenheten där de kan 

rådfråga varandra och känner att de får stöd från ledning och kollegor. Vi tolkar detta klimat 

som att det gynnar den nyanställde i introduktionsprocessen då vilja och motivation skapas 

genom bland annat en positiv kultur där det finns nytänkande och lärande (Hansson, 2005). 

7.1.3 Tid och resurser 

Det som respondenterna upplever som en styrka för kompetensutvecklingen är tillgången till 

handledning, specialisthjälp och mentorer. Det som upplevs som svagheter är krav uppifrån 

organisationen, att det inte finns tid och resurser för att gå på utbildningar men även att det 

inte finns tid för reflektion. En av respondenterna menar att det är svårt att åka iväg på 

utbildningar då övrig personal får jobba mer och respondenten får ta igen ogjort arbete i 

efterhand. Denne säger: 

 
Vi åker ju givetvis på utbildningar ibland, men det är ju minimalt måste jag 

säga för det finns inte tid till att sticka iväg för det drabbar vårdenheten.  

 

Enligt Ellström och Kock (DS:1993) är tid ett av flera svagheter för kompetensutnyttjande. 

Även Allvin m.fl. (2006) säger att tid behövs för att kunna samla in information, 

experimentera och reflektera för att det inte ska hämma individens kunskapsutveckling. 

Utifrån det tolkar vi att när inte tiden finns för medarbetarna att utnyttja de utbildningar som 

erbjuds är det en svaghet för dess kompetensutveckling. En respondent menar att bra idéer 

faller på grund av tidsbrist, vilket är en följd av att det inte finns tid till att samla information, 

experimentera och reflektera. Bristen av dialog yrkesgrupper emellan är ännu en följd av 

tidsbrist. En respondent berättar att denne efterlyser fasta tider för dialog och påvisar 

skillnaden mellan öppenvård och slutenvård och säger:  

 
… Och då går man igenom patienterna och sen har man rond och går runt 

och därför så har man möjlighet till ett annat utbyte. Men här pratar vi 

genom datorerna med läkarna. 

 

Respondenterna nämner att det finns någon form av överbelastning. En av respondenterna 

nämnde ”Vårdval Halland” och menar att denna reform skapade en överbelastning för 

enheten på grund av det blev ett ojämnt patientflöde mellan vårdenheterna, vilket upplevs 

missgynna lärandet. En annan respondent upplever överbelastningen som en svaghet till 

kompetensutveckling och säger: 
 

Ibland kan det vara/…/ överbelastning, att man inte hinner med något annat 

än att ta patientärende hela dagen, att man inte hinner prata med varandra, 

ta någon rast eller tänka utan man tar hand om patienten och försöker 

dokumentera och sen är dagen slut.  
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En annan respondent berättar att när det var läkarbrist tog denne på sig för mycket ansvar 

vilket ledde till frustration och att denne försämrade sin hälsa. Respondenten säger: 

 
… vi tog på oss ganska mycket läkarjobb vi sjuksköterskor, och det blev på 

gränsen till vad som var tillåtet.  

 

Vid överbelastning minskar individen sin kontroll över arbetssituationen och detta enligt 

Ellström (2004) har en stor betydelse för en individs personliga utveckling. Jeding & Theorell 

(1999) menar att hög fysisk och psykisk arbetsbelastning kommer utav för höga produktions- 

och tidskrav. Genom höga krav tappar medarbetaren koncentration och som är en 

förutsättning för allt lärande (Axelsson, 1996). Som vi tidigare nämnt gynnar ett kollektivt 

lärande medarbetarnas kompetensutveckling och för att skapa ett kollektivt lärande krävs 

dialog och reflektion (Döös, 2003). Detta motverkas när överbelastning är ett faktum, vilket 

minskar möjligheterna till kompetensutveckling. Respondenterna tar upp budgetfrågan och 

betydelsen av pengar när det gäller kompetensutvecklingen. En respondent säger: 

 
När någon slutar så kanske man inte ersätter den personen och då blir det 

mindre bemanning. Så det här med att spara pengar är ett hinder. Ja det 

handlar om pengar. 

 

Enligt Ellström och Kock (DS:1993) är ekonomiska resurser och bristen av tid ett hinder för 

kompetensutveckling. De nämner även bristen på förståelse för en nödvändig satsning på 

kompetensutveckling och bristande kommunikationskanaler då inte kunskaperna får möjlighet 

att sprida sig inom organisationen. I vårt resultat har vi funnit att det finns en förståelse för 

satsning på kompetensutveckling inom organisationen. Vi har även funnit att det finns en brist 

när det gäller kommunikationskanaler där respondenterna efterfrågar mer informella möten 

och nätverk. En respondent säger: 

 
Det anses inte finnas ett behov av kollegiala träffar. Det är inte något som 

ska främjas utan man ska jobba centrerat på Vårdcentralen. Det är i och för 

sig en bra tanke men man behöver det här kollegiala utbytet och därför är ju 

/…/ teamets utbildningar så jätteviktiga för där träffas vi allihop och där kan 

man på en fika diskutera lite mera. 

 

Andra resurser som respondenterna nämner att det finns tillgång till är bland annat 

specialisthjälp, handledare och mentorer. Flera av respondenterna nämner att tillgången till att 

få auskultera uppe på sjukhuset är av vikt för kompetensutvecklingen, vilket vi ser som en 

styrka.  

7.1.4 Motivation och eget ansvar 

Enligt Axelsson (1996) är motivation en viktig del för att en individ ska kunna utvecklas och 

utan motivation finns inte viljan till att lära sig. Många av respondenterna menar att deras 

kompetensutveckling ligger på deras eget ansvar och vilja. Respondenter upplever att de har 

goda utvecklingsmöjligheter och det som brister är ofta den egna viljan. En respondent säger:  

 
… egna viljan och att mina barn ska bli större/…/ att jag ska få mer tid, att 

jag ska kunna känna att nu kan jag satsa på mig själv.  

  

Enligt Bäck- Wiklund och Lindfors (1990) teori om livscykelperspektivet befinner sig 

individen i olika stadier i livet och beroende på vart denne befinner sig prioriterar individen 
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antingen familjeliv eller arbetsliv. Vi tolkar det som att en individs motivation till utveckling 

behöver inte bara bero på organiseringen av kompetensutvecklingen utan kan även ha att göra 

med den personliga livscykeln.  

 

Det egna ansvaret handlar om att respondenterna håller sig ajour och kompetensutvecklar sig 

inom sitt yrkesområde. En respondent säger: 

 
 Kompetensutveckling är att man känner sig säker i sin yrkesroll och ser till 

att man kan göra det man är anställd för, att man håller sig ajour hela tiden 

och har de verktyg som man behöver för att hela tiden känna sig säker.  

 

Enligt Börnfelt (2009) så utgår ledaren i teori Y från att medarbetarna har en inre vilja och 

drivkraft och detta förutsätter att medarbetaren har tillgång till ett handlingsutrymme. I vårt 

resultat har vi funnit att organisationen utgår ifrån den teorin då cheferna har ett öppet sinne 

och är lyhörda för medarbetarnas önskemål och nya idéer om kompetensutveckling om de 

gagnar verksamheten och finns resurser. Resultatet visar att det egna ansvaret kan vara ett 

hinder för den individuella utvecklingen, om en individ inte är framåt kan den gå miste om 

betydelsefull kunskap. Om individen inte är framåt kan det tyda på att denna person tillhör 

teori X i den teorin saknar individen drivkraft och har behov av större trygghet och 

detaljstyrning. Enligt vår tolkning är alla människor olika och detta kan vara både en svaghet 

och en styrka för kompetensutveckling, vilket bör belysas med tanke på organisationens 

möjlighet till kompetensutveckling. 

 

7.2 Förutsättningar för arbetsplatslärande  

I detta avsnitt tar vi upp hur det olika arbetsplatslärandet ser ut inom vårdenheterna och dess 

förutsättningar. Vi har i vårt resultat uppmärksammat tre olika typer av lärande. I den första 

kategorin uppmärksammar vi det erfarenhetsbaserade lärande för att i den andra kategorin se 

hur respondenterna upplever det anpassnings- och utvecklingsinriktade lärandet som är en del 

av det erfarenhetsbaserade lärandet.  

7.2.1 Erfarenhetsbaserat lärande 

När vi tittat på tillfällen som finns till kunskapsutbyte inom vårdenheterna har vi fått fram att 

medarbetarna upplever det erfarenhetsbaserade lärandet som en viktig del i deras 

kompetensutveckling. Granberg (2004) menar att det erfarenhetsbaserade lärandet kan 

uttryckas som ”learning by doing” detta innebär att och vi lär av det vi gör. En respondent 

definierar lärandet som: 

 
Man lär sig av erfarenhet och använder sig av den erfarenheten man får 

praktiskt och erfarenhetsmässigt att ha med människor att göra.  

 

För att se hur de arbetar med det erfarenhetsbaserade lärandet har vi utgått ifrån Hanssons 

(2005) lärhjul (se figur 2). I det första steget börjar lärprocessen med ett problem eller en 

uppgift som ska lösas. Detta första steg förutsätter att det finns tydliga mål och ett behov där 

det finns ett problem som utmanar. Om mål eller uppdrag är oklart för medarbetaren får detta 

enligt Hansson (2005) en negativ effekt på lärhjulet. Ett grundvillkor för individens möjlighet 

att lära är att det finns ett mål som leder till ett handlande. För organisationen är ett mål och 

den gemensamma förståelsen för målet en faktor som bidrar till medarbetarens främjande av 

motivation, arbetsprestation och lärande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). På frågan om det fanns 
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gemensamma mål inom enheten om hur arbetsuppgifterna ska lösas varierade svaren från att 

vissa hade målen klart för sig till att andra hade det inte. Att medarbetaren inte har målen klart 

för sig kan vara en svaghet för det erfarenhetsbaserade lärandet då Hansson (2005) menar att 

klara och tydliga mål är en förutsättning för lärandet.  

 

I vårt resultat har vi fått fram att mötet mellan medarbetaren och patienten upplevs som en 

utmaning där respondenterna försöker lösa ett problem. Enligt Ellström (1992) behöver 

arbetet ge möjlighet till utmaning för att vara kompetenshöjande. Även socialt stöd och 

feedback är av betydelse i detta första steg. Hansson (2005) menar att en företagskultur som 

innebär att det inte är öppet för nya idéer är ett hinder för lärandet. Enligt Lindelöw (2008) 

kan feedback användas som socialt stöd och för att få en bra prestation från den anställde är 

det viktigt för ledningen att arbeta med feedback, vilket Jeding och Theorell (1999) menar 

leder till en större arbetstillfredsställelse. Vi har i vårt resultat sett att det finns ett öppet klimat 

där respondenterna säger att kollegor och ledningen är lyhörda mot varandra. En respondent 

säger: 

 
 Vi vill dela med oss av de vi kan, det känns inte som nått hot att man ska 

behålla det man kan för sig själv utan man, det känns inte som det finns 

någon konkurrens.  

 

Resultatet visar att de kan påverka och förankra tankar och idéer bland sina kollegor. Detta 

kan vi tolka som att det finns goda förutsättningar för det erfarenhetsbaserade lärande i detta 

steg.  

 

I det andra steget i lärhjulet talar Hansson (2005) om överföring av kunskap och att ”bjuda på 

kunskapskultur”. Den kunskapsöverföring som vi funnit i vårt resultat är att respondenterna 

delger varandra och arbetar med intern utbildning genom att gå en kurs och sedan föra 

informationen vidare via arbetsplatsträffar och genom informell väg som till exempel i 

korridoren, under lunchen och dylikt. De använder sig också av information de får via 

Landstingets hemsida. De beskriver att de lär sig av mötet med patienten då varje patient är 

unik. De har även mindre möten där det förs dialog och överföring av kunskap sker samt att 

det sker en kunskapsöverföring genom introduktion, handledning och via mentor. En 

respondent säger: 

 
Vi lär dem gamla knep, de kan fråga oss, hur ska jag göra med den här 

patienten? Men när vi har frågestunder en gång i veckan då lär jag mig 

något nytt utav någon som kommer direkt från sjukhuset. Det är fördelen 

med att vara handledare för du lär dig jättemycket av en kollega som 

kommer direkt från sjukhuset. 

 

Detta kan liknas med ”tyst kunskap” där ett rollövertagande sker från handledare till 

elev/medarbetare erfarenhetsmässigt (Hansson, 2001). Ett annat exempel på 

erfarenhetsbaserat lärande där flera medarbetare inom en enhet fick ta del av respondentens 

kunskap genom att respondenten valde att arbeta en viss tid med tidbokningar och 

telefonrådgivning utöver sin vanliga tjänst. Börnfelt (2009) kallar denna förändring för 

arbetsberikning vilket sker när medarbetaren får mer kontroll över fler uppgifter som går 

utanför dennes ordinarie arbetsuppgifter. Detta medförde att denne fick en chans att 

implementera sin specifika kunskap inom hela vårdenheten som sedan ledde till att andra 

medarbetare fick en bredare kunskap. Enligt Hansson (2005) kan det i detta steg vara ett 

hinder om det finns brist på flöde av idéer. I resultatet får vi veta att avdelningscheferna 
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försöker få igång en dialog och att medarbetarna har tillgång till en förslagslista kring 

diskussionsämnen, men att det utnyttjas dåligt och mötena blir mest informativa. En annan 

respondent nämner också att det innan en förändring var väldigt fasta rutiner och detta har 

gjort att medarbetarna idag inte är vana vid att ifrågasätta, vara kreativa och plocka fram nya 

idéer. Enligt Hansson (2005) kan bristen på kreativitet ha negativ effekt i detta steg av 

lärhjulet på grund av att nya tankar och idéer som är en förutsättning för lärandet inte flödar.  

 

Dialogen och interaktionen tyder på att det finns ett kollektivt lärande. Enligt Döös och 

Wilhelmsson (2005) skapar individerna i kollektivet en gemensam förståelse och genom sina 

olika kompetenser kommer de fram till ett handlingsalternativ som den enskilda individen inte 

skulle ha gjort. Ett exempel på det är rehabiliteringsteamet som infördes på en av 

vårdenheterna för att medarbetarna märkte att den sjukskrivna patienten återkom hela tiden. I 

detta team för medarbetare som innehar olika specifik kunskap om patienten dialog med 

varandra och får på det viset en helhetssyn kring patientens problem. Ett annat exempel är ett 

teammöte där respondenten säger: 

 
Vi har ju i grund och botten samma syn på problemen så att säga, men 

vägarna att lösa dem kan vara olika. Du kan alltid lära av en kollega för det 

är alltid så att någon kollega kan alltid mer än man själv… så då 

dammsuger man åt sig de andras kunskaper.  

 

När det gäller det tredje och fjärde steget menar Hansson (2005) att lösningen ska prövas, 

reflekteras över och utvärderas. Ett exempel på detta är en respondent som provade att ändra 

från en öppen mottagning till en mottagning med tidsbokning på grund av att denne upplevde 

sig stressad av sin arbetssituation. Förändringen provades ett tag och sedan gjordes en 

utvärdering och efter det togs det ett beslut att förändringen skulle bestå.  

 

I resultatet kan vi utläsa att tid saknas för att följa upp idéer och reflektera, vilket är en 

förutsättning för det erfarenhetsbaserade lärandet. En respondent efterlyser möten till detta 

ändamål och en annan respondent berättar att denne inte hinner reflekterar på arbetstid utan 

gör det på sin lediga tid. Enligt Hansson (2005) krävs det tillfällen till lärandet och när det inte 

finns tillfälle för reflektion under arbetstid tolkar vi det som att det blir en sämre förutsättning 

för lärandet. Konsekvenserna av utebliven reflektion menar Hansson (2005) är att hjulet blir 

uppfunnet flera gånger och det hindrar medarbetarna att lära nytt.  

7.2.2 Lärande som anpassning eller utveckling och dess förutsättningar 

Ett utvecklingsinriktat lärande används i nya situationer där tidigare erfarenheter är 

otillräckliga och det krävs att det övervägs nya alternativ för problem, rutiner och praxis. I ett 

utvecklingsinriktat lärande är det viktigt att det finns utrymme för reflektion, prövning av nya 

arbetssätt och ett alternativt tänkande i samband med problemlösning (Kock, 2007). Ett 

exempel på utvecklingsinriktat lärande är införandet av ett rehabiliteringsteam. Då patienter 

återkom med sina åkommor upplevde personalen att de behövde ändra sitt arbetsutövande för 

att få en friskare patient och ett effektivare arbetssätt. 

Ett exempel på vad som kan hindra ett utvecklingsinriktat lärande är en dålig 

förändringsbenägenhet och enligt Jacobsen (2005) kan det handla om rädslan att förlora sin 

identitet knuten till individens arbetsuppgifter och miljön som denne arbetar i. I en av 

vårdenheterna har vi funnit exempel på detta. I vårdenheten var det från början fasta rutiner 

och när en förändring skedde upplevdes oro och en följd av det blev bland annat 

uppsägningar. En respondent berättar att i och med att medarbetarna arbetat med fasta rutiner 

tidigare har de som vana att inte ifrågasätta och vara kreativa i sitt tänkande därför skulle ett 
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ifrågasättande klimat kunna utvecklas för att gynna ett lärande. Rutiner kan fungera som 

skygglappar och göra att behovet av förändringar inte uppmärksammas (Ellström, 1996). 

Motsatsen till det utvecklingsinriktade lärandet är det anpassningsinriktade lärandet där 

lärandet utförs rutinmässigt och räcker för att hantera rutinmässiga problem (Kock, 2007). 

Enligt vårt resultat finns det även inslag av detta lärande då respondenterna beskriver att det 

finns mycket rutinarbete som att svara i telefon och en del administrativa arbetsuppgifter. 

Respondenternas utformning av dess arbetsuppgifter ser olika ut beroende på vilken 

yrkeskategori medarbetaren tillhör. De medarbetare som innehar en chefsbefattning har ett 

flexibelt arbete där de har ett relativt stort handlingsutrymme. Medan en del medarbetare har 

en mer blandad arbetssituation där det finns inslag av både flexibelt och mer rutinartat arbete. 

En respondent säger: 

 
Ja det är väldigt mycket rutinarbete på ett sätt sen blir ju varje möte väldigt 

impulsivt egentligen, man får experimentera väldigt mycket.  

 

Dessa två lärande bör enligt Kock (2007) inte utesluta varandra. Det finns enligt vårt resultat 

en organisering för lärandet som är exempelvis inplanerade teammöten, handledning och 

arbetsplatsträffar. Detta kan liknas med vad Döös (2003) kallar relationik, vilket skapar 

förutsättningar och gynnar lärandet. Döös (2003) menar att i relation medarbetare emellan 

skapas och bevaras det mer kunskap än vad den enskilda medarbetaren har tillgång till.  

 

7.3 Faktorer som bidrar till att personal vill stanna och utvecklas 

I detta avsnitt tar vi upp vilka faktorer som bidrar till att personalen vill stanna och utvecklas 

inom organisationen.  

 

En viktig faktor för att medarbetarna ska trivas är att de upplever en känsla av 

arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse kan innebära att följa normer och uppnå mål, 

det kan även uppstå i interaktion mellan kollega och/eller patient. Om medarbetaren inte 

känner arbetstillfredsställelse finns det en risk att denne väljer att lämna organisationen 

(Robbins & Judge, 2009). I vårt resultat har respondenterna berättat vad de tycker är attraktivt 

med Landstinget Halland. De svar vi fick är bland annat att Landstinget Halland upplevs som 

en trygg och stabil organisation där det är samma villkor för alla och de upplever att de har 

stor frihet under ansvar där de kan utvecklas. Det finns även en stolthet att tillhöra 

Landstinget Halland.  

 

För att uppnå arbetstillfredsställelse kan variation vara en viktig faktor där arbete som är 

utmanande föredras före rutinarbete (Robbins & Judge, 2009). En av respondenterna säger: 

 
Det finns ju stora variationer inom Landstinget, man kan ha kvar sitt yrke 

och även ha kvar sin tjänst inom Landstinget men ändå se olika platser och 

ställen, jobba på olika sätt, variationen finns där.  

 

I vårt resultat har vi funnit att respondenterna både har en variation av rutinarbete och flexibla 

arbetsuppgifter och att patientmötena upplevs som utmaningar då varje patient är unik. Enligt 

Robbins och Judge (2009) kan låg arbetstillfredsställelse yttra sig genom att medarbetaren 

försöker förbättra sin arbetsprestation genom att komma med förändringsförslag. Vi har i 

resultatet funnit att det finns ett öppet klimat där respondenterna upplever att de kan påverka 

och vara delaktiga i förändringar inom vårdenheten. Detta är ett klimat som uppmuntrar till 
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förändringsarbeten. En respondent berättar att denne har arbetat fram en patientutbildning och 

en annan har medverkat i att arbeta fram en bra introduktion för nyanställda. Resultatet visar 

dock att det finns en upplevelse av att organisationen är långsam och oflexibel. En respondent 

säger:  

 
Det finns en stelhet som gör det svårt att påverka, det blir inte så lyhört.  

 

Enligt Börnfelt (2009) har arbetstagaren en föreställning av vad den förväntar sig av sin 

arbetsgivare, vilket denne benämner som det psykologiska kontraktet. Respondenten upplever 

sig inte kunna påverka i den mån denne vill. Detta kan vi tolka som att det brister i det 

ömsesidiga kontraktet. Det är en faktor som enligt Allvin m.fl. (2006) kan bidra till att en 

medarbetar tappar sitt engagemang och eventuellt avslutar sin anställning. Respondenter 

upplever att de inte kan påverka kraven uppifrån organisationen. En respondent säger:  
 

Kraven uppifrån gör ju att vi inte kan göra riktigt allt vi vill, så får man ju 

lov att säga. Det begränsar oss väldigt.  

 

För att kunna möta kraven uppifrån krävs det att medarbetaren har resurser att tillgå 

(Granberg, 2004). I vårt reslutat har vi funnit exempel på höga krav och dåligt med resurser. 

Ett exempel är att medarbetarna ska klara av sitt arbete på mindre bemanning. Respondenten 

menar att allting är pengastyrt och att det är för lite personal. Denne säger: 

 
… när någon slutar så kanske man inte ersätter den personen och då blir det 

mindre bemanning. Så det här med att spara pengar är ett hinder, ja det 

handlar om pengar.  

 

Det är viktigt för individen att ha egenkontroll över beslut som rör dess arbetssituation för att 

denne ska uppleva välbefinnande och personlig utveckling (Ellström, 2004). Vår tolkning är 

att detta kan ha en negativ effekt för medarbetarens engagemang och arbetstillfredsställelse. 

En av avdelningscheferna upplever att organisationsförändringar som skett i och med 

chefsbyten har bidragit till mindre engagemang för nya projekt. Denne säger:  

 
Många som har varit länge här är på något vis skadade av alla 

organisationsförändringar och allt som har varit och alla projekt som har 

påbörjats men aldrig följts upp/…/vissa är rätt trötta och vill inte nästan, de 

lyssnar men är inte så engagerade.  

 

Respondenten berättar vidare: 

 
Ett par gånger kan man väl göra sånna svängningar eller så, som 

medarbetare. Men jag kan förstå att dom blir, dom vågar inte ens gå in i ett 

sånt projekt för dom tycker att dom vet att det bara läggs i någon byrålåda.  

 

Respondenten menar att detta är en konsekvens av att tillhöra en politiskt styrd organisation 

då det är nya idéer vid varje nytt mandat. Enligt Döös (2003) kan ett ständigt framtagande av 

nya koncept av ledningen och omplaceringar bidra till ett kompetensläckage. Detta på grund 

av att de redan uppbyggda relationerna rivs ner och medarbetaren måste påbörja ett nytt 

arbete med att bygga relationer, vilket tar tid och kraft av medarbetarna. Döös (2003) menar: 
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… händer detta gång efter annan så kan man notera att människor lägger 

sig på en lägre ambitionsnivå, står ut med att jobbet blir sämre utfört, orkar 

inte bry sig (s. 3) 

 

Som konstaterats tidigare är tiden för dialog kollegor emellan knapp på vissa vårdenheter. Då 

interaktion och dialog förhöjer arbetstillfredsställelsen så skulle detta kunna vara en 

bidragande effekt till att den sjunker (Robbins & Judge, 2009).  

 

Respondenterna som kommer från olika vårdenheter fick frågan om varför de skulle byta 

arbetsgivare svarade nästan hälften att de skulle byta arbete om de fick en högre lön. Enligt 

Allvin m.fl. (2006) är det transanktionella kontraktet ett kontrakt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare där arbetstagaren har en subjektiv förväntning av en belöning för sin 

arbetsprestation. När denna förväntning inte uppfylls kan medarbetaren välja att byta 

arbetsgivare som ger en belöning som mer motsvarar medarbetarens förväntningar.  

 

7.4 Analyssammanfattning 

Nedan presenterar vi en sammanfattning på analysen. Här börjar vi med att visa vad vi anser 

är förutsättningar till kompetensutveckling i form av styrkor och svagheter. Efter det beskriver 

vi arbetsplatslärandet och dess förutsättningar och i den tredje och till sist sammanfattar vi 

faktorer som bidrar till att personalen vill stanna och utvecklas. 

 

Styrkor som möjliggör kompetensutveckling 

 Medarbetaren upplever sig ha goda möjligheter till utveckling  

 Generöst utbud av formella kurser 

 Det finns möjlighet för handledning, mentorskap, introduktion 

 Medarbetaren upplever att denne kan utvecklas i sin arbetsroll och inom vårdenheten 

 Medarbetaren upplever att denne kan påverka och vara delaktig i sin 

kompetensutveckling 

 Medarbetarsamtal där det finns tid för reflektion över sin kompetensutveckling 

 Arbetsplatsträffarna där medarbetarna delger varandra med interna kurser 

 

Svaghet som hindrar kompetensutveckling 

 Medarbetarsamtal där det saknas en nedskriven mål- och utvecklingsplan 

 Motvilja till dialog under arbetsplatsträffar 

 Krav uppifrån 

 Kursutbud styrs efter behandlingsmetodstrender istället för att se till patientens behov 

 Brist på tid till dialog yrkesgrupper emellan 

 Överbelastning på grund av vårdval Halland 

 Bristande ekonomiska resurser 

 Brist på egen vilja och motivation 

  

Förutsättningar för arbetsplatslärande 

Vi har funnit i vårt resultat att det finns tre olika arbetsplatslärande vilka är erfarenhetsbaserat 

lärande, anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. Det erfarenhetsbaserade lärandet sker 

via exempelvis handledning, mentorskap och arbetsberikning. Förutsättningarna inom denna 

typ av lärande är att det ska finnas klara och tydliga mål, ”bjuda på kunskap”, dialog och 

reflektion (Hansson, 2005). Målen upplevs av vissa respondenter som klara och tydliga 
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medan andra inte upplever dem fullt så tydliga. Otydliga mål kan förhindra det 

erfarenhetsbaserade lärandet. Det finns en väldigt stor ”bjuda på kunskap” där de vill delge 

och överföra kunskap mellan varandra och detta skapar förutsättningar för det 

erfarenhetsbaserade lärandet. För att få ett bra erfarenhetsbaserat lärande krävs det dialog och 

reflektion där medarbetaren kan reflektera över sitt handlande och dra lärdom av detta 

(Hansson, 2005). Vårt resultat visar att en del av det erfarenhetsbaserade lärandet sker 

tillsammans med andra i ett kollektivt lärande och förutsättningarna för det är att det ska 

finnas tid och utrymme för att mötas och kunna föra dialog och reflektera, vilket vi har funnit 

att det inte alltid finns tid till. Resultatet visar även att det finns brist på initiativtagande till 

dialog under arbetsplatsträffarna, vilka är mest informativa. 

 

Det utvecklingsinriktade lärandet har vi funnit exempel på i vårt resultat där det är avsatt tid 

för teamarbete i vilket de tillsammans utbyter idéer och tankar och där det finns ett alternativt 

tänkande i samband med problemlösning. Vi har även hittat ett exempel på vad som kan 

hindra ett utvecklingsinriktat lärande då det finns på en vårdenhet medarbetare som är mindre 

förändringsbenägna på grund av tidigare fasta rutiner. Det finns även inslag av 

anpassningsinriktat lärande där medarbetarna arbetar med rutiniserade arbetsuppgifter i vilket 

lärandet utförs rutinmässigt och räcker för att hantera rutinmässiga problem.  

 

Faktorer som bidrar till att medarbetare vill stanna och utvecklas 

Vi har kommit fram till att respondenterna upplever sig ha en trygg och stabil tillvaro med ett 

öppet klimat och varierande arbetsuppgifter. Det finns en öppenhet för nya idéer och tankar. 

Flera respondenter har även nämnt att de känner en stolthet över att tillhöra Landstinget 

Halland. Detta är faktorer som vi funnit som ökar arbetstillfredsställelsen inom organisationen 

och kan bidra till att personalen vill stanna kvar och utvecklas. Andra faktorer vi funnit som 

kan missgynna arbetstillfredsställelse är höga krav och ont om resurser, dålig lön, för många 

förändringar och oavslutade projekt samt brist på dialog och påverkan. 
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8. DISKUSSION 

 

Vårt syfte har varit att undersöka möjligheterna till kompetensutveckling inom Landstinget 

Halland för att få en förståelse om vilka förutsättningar som krävs för ett lärande och 

kompetensutveckling. I detta sista avsnitt diskuterar vi våra forskningsfrågor och det resultat 

vi har kommit fram till. 

 

 

Hur upplever medarbetaren sina möjligheter till kompetensutveckling inom Landstinget 

Halland? 

 

Vi har kommit fram till att medarbetarna upplever sig ha goda möjligheter till 

kompetensutveckling. Landstinget Halland erbjuder en stor mängd kurser och har även en 

struktur för kompetensutveckling inom organisationen så som formella och informella 

satsningar. Kombination av informellt och formellt arbetsplatslärande är ett sätt att utveckla 

en kompetens så att det dagliga arbetet kan utföras (Svensson & Åberg, 2001). En uppfattning 

i resultatet var att respondenterna upplevde att de kan påverka vilka kurser de vill gå på. Är 

det en kurs som inte gagnar verksamheten finns det möjlighet att betala den själv och gå på 

den under arbetstid. I resultatet visades även att en annan uppfattning som var att inte kunna 

påverka sin utveckling då utbudet av kurser upplevdes följa olika behandlingsmetodstrender. 

Detta upplevdes som en problematik då patienten inte kom i fokus utan trenden. När det finns 

möjlighet för medarbetaren att utbilda sig inom det som denne finner intressant gynnar det 

kompetensutvecklingen inom organisationen, då individens intresse är av stor vikt för lärandet 

(Axelsson, 1996). Medarbetaren måste även uppleva sitt lärande som nödvändigt för att bli 

motiverad (Magnusson, 2007). Konsekvensen av att inte få utbilda sig inom sitt eget 

intresseområde utan inom det område som trenden bestämmer blir då en svaghet för den 

enskilda individens utveckling. Det medför även att organisationen inte utnyttjar den faktiska 

kompetens som individen innehar, vilket strider mot Landstinget Hallands policy där de 

menar att de strävar efter att ta till vara nuvarande och framtida kompetens. 

 

Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal är några av strategierna för Landstinget Halland för att 

underhålla kompetensutvecklingen inom organisationen. Det vi fått fram i vårt resultat är att 

medarbetarsamtalet är av betydelse när det gäller att reflektera över sin arbetssituation och att 

arbetsplatsträffarna är informativa där det finns möjlighet till att delge varandra. Däremot 

hade inte dessa en lika stor betydelse för kompetensutvecklingen då det inte fanns någon 

specifik personlig mål- och utvecklingsplan och då arbetsplatsträffarna var väldigt 

informativa. Dialog och reflektion var något avdelningscheferna försökte uppmuntra på sina 

vårdenheter under arbetsplatsträffarna men detta var något som upplevdes svårt att få igång. 

Värdet av det kollektiva lärandet som innehåller dialog, reflektion och interaktion är enligt 

Döös (2003) synergieffekt som inte går att framkalla av enskilda individer. Som det har sagts 

i tidigare forskning bör strukturerna för lärande anpassas efter relationsprocesser och 

pedagogiskt innehåll och kollektiva lärande (Bunniss & Kelly, 2008). Genom att dialogen blir 

en del av arbetsplatsträffarna tror vi att nya idéer och tankar på ett bättre sätt kan lyftas och tas 

tillvara, vilket gynnar lärandet och kompetensutvecklingen. Enligt Lindelöw (2008) är det 

viktigt att det finns en personlig mål- och utvecklingsplan där det görs en koppling mellan mål 

och uppfylld kompetens som är kopplat till belöningen för att medarbetaren ska känna 

arbetstillfredsställelse och få en god kompetensutveckling. I vårt resultat har vi funnit att de 

har sin utvecklingsplan i ”huvet” och att det under det löpande arbetet lyfter frågan angående 
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utbildning med sin verksamhetschef. Resultatet visar att det är endast en fråga under 

medarbetarsamtalet som tar upp kompetensutveckling. Därför tror vi att en nedskriven 

utvecklingsplan skulle gynna både organisationen och medarbetarnas kompetensutveckling. 

De blir även lättare för organisationen att få en bra balans i det så kallade psykologiska 

kontraktet som bidrar till att medarbetaren känner sig tillfredsställd med sitt arbete, då det 

finns en nedskriven plan där båda parter är överens.  

 

Resultat visade också att det fanns ett behov av informella träffar. I resultatet återkom det 

önskemål om interna och externa nätverksträffar och det som var orsaken till önskemålen var 

bland annat bristen på dialog och reflektion mellan yrkesgrupperna. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) är det viktigt med kommunikation både externt och internt för att 

kommunikationen är en källa till att skapa motivation. Motivationen är av betydelse för 

kompetensutvecklingen och de nämner även vikten av att kommunicera ansikte mot ansikte 

för att få en rik kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002). I vårt resultat fann vi att många 

dialoger mellan yrkesgrupperna sköttes via intranät och vi anser att det skulle gynna 

kompetensutvecklingen att få till mer informella träffar där ett informellt arbetsplatslärande 

kan ske. Det informella arbetsplatslärande som vi funnit inom organisationen är handledning, 

mentorskap, introduktion och informell kontakt där det sker rådfrågning inom yrkesgrupperna  

Som nämnts tidigare är kombinationen mellan formellt och informellt arbetsplatslärande en 

bra grund för kompetensutveckling. Då individen förstår och tillämpar den nya kunskapen blir 

den fördjupad genom erfarenhet (Axelsson, 1996). Denna kombination finns men det skulle 

kunna finnas mer informellt arbetsplatslärande då respondenterna upplever det informella 

arbetsplatslärande som betydelsefullt för sin kompetensutveckling. 

 

 Hur ser vårdenheternas arbetsplatslärande ut inom vårdenheterna i Landstinget Halland? 

 

Vi har funnit att de arbetar med tre olika läranden inom de vårdenheter vi utfört 

undersökningen på. Det första arbetsplatslärandet vi har hittat är det erfarenhetsbaserade 

lärandet. Det erfarenhetsbaserade lärandet uttrycker Granberg (2004) som att vi lär av våra 

slutsatser vi drar av våra erfarenheter. I vårt resultat fann vi att detta är något som sker 

dagligen genom patientbesök, handledning, rådfrågning och så vidare. Det andra 

arbetsplatslärandet vi har funnit är det anpassningsinriktade lärandet vilket innebär att 

individen lär sig att bemästra redan rådande situationer (Kock, 2007). Enligt vårt resultat finns 

det mycket rutinarbete i form av administrativt arbete och att svara i telefon där ett lärande 

sker genom att bemästra dessa situationer. Det tredje arbetsplatslärandet är det 

utvecklingsinriktade lärande som innebär att medarbetaren ifrågasätter gamla rutiner och 

arbetssätt. I det lärande är det viktigt med reflektion och att ha utrymme till att pröva nya 

arbetssätt (Kock, 2007) . Vårt resultat visar att de inom vårdenheterna finns ett öppet klimat 

med nya tankar och idéer och ett utvecklingsinriktat lärande. Ett exempel på detta är drivande 

av nya projekt och teamarbete. Dessa inslag av utvecklingsinriktat lärande ser vi som en 

resurs för organisationen och individens kompetensutveckling.  

 

Vilka förutsättningar finns för arbetsplatslärande inom vårdenheterna i Landstinget Halland? 

 

Vi anser att förutsättningarna för organisationen arbetsplatslärande är goda. Vår upplevelse är 

att alla tar ansvar för sin kompetensutveckling och att viljan att lära sig och utvecklas varierar 

beroende på vart de befinner sig i sin livscykel (Bäck-Wiklund & Lindfors, 1990). 

Förutsättningar för motivation på arbetsplatsen är de individuella behoven och den sociala 

kontexten där individen befinner sig i. För att arbetsplatslärandet ska fungera är det viktigt att 
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medarbetarna har ett tillräckligt stort handlingsutrymme där de har kontroll över sin 

arbetssituation (Allvin m.fl., 2006). Resultatet visar att cheferna har ett öppet sinne och är 

lyhörda för medarbetarnas önskemål och nya idéer om det gagnar verksamheten och finns 

resurser. Detta är i enlighet med vad Börnfelt (2009) säger att om ledaren utgår ifrån teori Y 

krävs det att medarbetarna har tillgång till ett handlingsutrymme. Respondenterna upplever att 

de kan påverka och vara delaktiga men endast inom sin egen vårdenhet och inte beslut som 

kommer uppifrån. Detta är en brist som framträder i vårt resultat. Kraven gör att medarbetarna 

kan uppleva att dess handlingsutrymme minskar som sedan kan leda till en sämre 

arbetstillfredsställelse och sämre förutsättningar till ett utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt 

gör den positiva inställningen till att pröva nya vägar och det sociala stödet från chef och 

kollegor att medarbetarens handlingsutrymme ökar. 

 

Tiden är ett återkommande hinder för lärande och utveckling. Brist av tid varierar inom 

vårdenheterna. Ont om tid är en bidragande faktor till att idéer och tankar väljs bort. Det visar 

sig även att tiden inte räcker till för att reflektera, vilket är en förutsättning för lärandet. Tiden 

hindrar även de kollegiala utbytena. Utifrån resultatet kan vi se att respondenterna upplever en 

underbemanning på sin vårdenhet som ett hinder för lärande. En överbelastning har skett i en 

av vårdenheterna i och med Vårdval Halland då patienterna själva får välja sin egen 

vårdenhet. Detta medför att det finns mindre tid och sämre förutsättningar för lärande. Om 

tiden är knapp finns det en risk att individen lutar sig mot gamla rutiner istället för att 

experimentera, reflektera och byta erfarenheter (Allvin, 2006). Detta gör då att medarbetaren 

får sämre förutsättningar för lärande. Vi har sett resultatet inom en vårdenhet där statistik över 

antal patientbesök per dag upplevs som ett hinder för lärande. Döös (2003) menar att vid 

effektivisering blir det fler saker gjorda men att medarbetarna lär sig desto mindre på grund av 

att de inte får tid till att inte reflektera och kommunicera. Vi tror att detta även kan sänka 

individens arbetstillfredsställelse då det kan upplevas stressfyllt att uppfylla kraven uppifrån. 

En stressfylld arbetsmiljö leder i sin tur till sämre förutsättningar för lärandet.  

 

Vilka faktorer bidrar till att medarbetarna inom Landstinget Halland vill stanna och 

utvecklas? 

 

En förutsättning för att personalen vill stanna inom organisationen är enligt Robbins och 

Judge (2009) att det finns en hög arbetstillfredsställelse. Faktorer vi funnit som kan 

missgynna arbetstillfredsställelse är höga krav och ont om resurser, för många förändringar 

och oavslutade projekt samt en viss brist på dialog och påverkan. Resultatet visar att lönen är 

en bidragande faktor till att respondenterna skulle avsluta sin anställning. Enligt Börnfelt 

(2009) kan en arbetstagare avsluta sin anställning eller minska sitt engagemang om denne 

upplever att arbetsgivaren inte uppfyller sin del av det psykologiska kontraktet som till 

exempel förväntningar på lön efter prestation. Vi har också funnit i resultatet att 

respondenterna upplever sig ha en relativt trygg och stabil tillvaro med ett öppet klimat och 

varierande arbetsuppgifter. Det finns en öppenhet för nya idéer och tankar vilket är faktorer 

som enligt Robbins och Judge (2009) bidrar till arbetstillfredsställelse. Dessa är faktorer som 

ökar arbetstillfredsställelsen inom organisationen och kan bidra till att personalen vill stanna 

kvar och utvecklas. Landstinget Halland har som mål att medarbetarna ska känna sig stolta 

och engagerade och i resultatet fann vi att respondenter känner en stolthet över att tillhöra 

Landstinget Halland.  
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8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår studie undersökt medarbetares möjligheter till kompetensutveckling inom 

Landstinget Halland och sett betydelsen av det informella kollektiva lärandet. Det hade därför 

varit intressant att utföra en undersökning inom en av vårdenheterna för att titta på hur de 

arbetar med det kollektiva lärandet och på vilket sätt en infrastruktur skulle kunna se ut för att 

gynna ett kollektivt lärande i ett arbetsklimat där det råder tidsbrist och brist på ekonomiska 

resurser. 
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Bilaga 1 

 

Vad tycker du om Landstinget Hallands strategier för kompetensutveckling?  

 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som just nu är i full gång med att skriva vårt 

examensarbete inom Arbetsvetenskapligt program. I samråd med Landstinget Halland har vi 

beslutat oss för att undersöka hur medarbetare i olika enheter upplever sina möjligheter till 

kompetensutveckling inom Landstinget Halland. Vi vill öka vår förståelse för hur arbetet med 

kompetensutveckling går till inom Landstinget.  Därför vill vi undersöka vilka olika 

utbildningar du erbjuds och hur ni lär av varandra i ert dagliga arbete inom enheten.  Med 

detta vill vi få kännedom om eventuella styrkor och svagheter i Landstingets 

kompetensutveckling. Vår förhoppning är att din medverkan kan bidra till Landstingets arbete 

kring kompetensutveckling som även på sikt kan bidra till din personliga utveckling.  

 

Deltagandet är frivilligt och alla deltagare som ställer upp kommer självfallet att vara 

anonyma och all information kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inom kort att 

kontakta er för att ställa en förfrågan om ni vill delta i en intervju som förväntas pågå i ca en 

timma. 

  

Har du några frågor kring undersökningen kontakta oss gärna.  

 

Med vänliga hälsningar 

Cia Lundin och Helena Furbring 

 

Våra kontaktuppgifter är: 

 

Cia Lundin   Helena Furbring 

076-08 75 115  0735-35 75 45 

cialun07@student.hh.se  helfur07@student.hh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cialun07@student.hh.se
mailto:helfur07@student.hh.se


 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
Organisation 

 När började du på Landstinget Halland? 

 Hur länge har du arbetat inom denna enhet? 

 Vilken är din befattning? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 Hur ser ditt arbetsteam ut, vem pratar med vem? 

 Har du haft andra tjänster inom Landstinget? 

 

Möjlighet till kompetensutveckling 

 Vad är din definition av kompetensutveckling och lärande? 

 Hur ser du på dina kompetensutvecklingsmöjligheter inom Landstinget Halland? 

 Vad har du fått för utbildning inom Landstinget? 

 Vad har ni för planerade utbildningar idag? 

 Finns det möjlighet för dig och din enhet att påverka vilken kompetens du behöver 

respektive din enhet?  

 Upplever du att du skulle behöva mer kompetens för de arbetsuppgifter du har idag, 

beskriv? (strategier för kompetensinventering)  

 Stämmer de personalutbildningarna inom organisationen överens med den kompetens 

ni behöver inom enheten och för dig individuellt, eller är det något som saknas? 

 Anser du att personalutbildningarna har betydelse för dina möjligheter att utvecklas 

inom LT?  

 Finns det en personlig utvecklingsplan och i så fall hur bidrar den till din och enhetens 

utveckling? 

 Upplever du medarbetarsamtalen värdefulla för din utveckling? 

 Upplever du att arbetsplatsträffarna är värdefulla för din och enhetens utveckling? 

 Har det fackliga samarbetet haft betydelse för din utveckling inom Landstinget? Om ja 

ge ett exempel på det. 

 Finns det möjligheter till kontakt med dina medarbetare under arbetets gång, hur ser 

teamets dialog ut, finns det möjlighet till reflektion? (informella möten) 

Lärande 

 Hur upplever du din och enhetens inställning till ny kunskap?  

 Ges det möjligheter för lärande och utbyte av kunskaper inom enheten?  

 Kan du beskriva för oss hur du löser ett problem i ditt arbete? 

o Experimentera, lösa själv 

o Tillsammans med kollega, chef 

o Lämna över problemet 

 Kan du beskriva en situation där du i ditt dagliga arbete upplever utmaningar? 

 Har ni gemensamma mål inom enheten om hur uppgifterna ska lösas, beskriv? 

 Upplever du att alla har en gemensam förståelse för målet med vårdenhetens 

arbetsuppgifter? 

 Beskriv en förändring som skett inom organisationen som påverkat er vårdenhet? 



 

 

 På en skala mellan 1-10 var vill du placera dig med tanke på dina 

utvecklingsmöjligheter (vad krävs för att komma upp till 10)? Tex. Tid, ekonomi, 

chefens inställning, kollegors inställning, din egen motivation. 

 Hur tycker du att man ska strukturera arbetet för att enheten ska kunna utvecklas och 

dra nytta av allas kunnande rent konkret? 

 Utvärdering 

 Hur känner du att du skulle behöva utvecklas framöver för att möta de krav som ditt 

arbete ställer? 

 Hur ser du på dina möjligheter att utvecklas inom detta? 

 Vilka möjligheter har du till nya ansvarsområden och nya uppgifter? 

 

Styrkor och svagheter i lärmiljön 

 Ser du några styrkor och svagheter inom enheten som möjliggör eller hindrar 

kompetensutveckling?  

 Ser du några styrkor och svagheter i Landstinget Halland som möjliggör eller hindrar 

kompetensutveckling? 

 Finns det tillräckligt med resurser för kompetensutveckling? 

 Har du möjligheten att utnyttja din kompetens, beskriv?  

 

Arbetsklimat 

 Hur upplever du arbetsklimatet i din vårdenhet? 

o Kommunikation  

o Sociala relationer, stöd och feedback 

o Möjligheter att påverka arbetsutförande, beslut (delaktighet) 

 Hur skulle du vilja att arbetsklimatet såg ut för att gynna ditt lärande? 

 

 Vad upplever du som attraktivt med Landstinget som Arbetsgivare? 

 Vad skulle vara orsaken till att du byter arbetsgivare.  

 Är det något annat du vill tillägga av det vi har diskuterat? 

 
 


