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Förord  

Så är det då dags att sätta punkt för avhandlingsarbetet – detta med 
en känsla av glädje och vemod. Det har varit en lärorik, stimule-
rande och periodvis mödosam och svår resa. Avhandlingsarbetet 
har dock underlättats av att jag har ingått i en inspirerande forsk-
ningsmiljö – Helix – och haft stödjande personer omkring mig. Till 
att börja med vill jag rikta ett varmt tack till dem som deltagit i stu-
dien. Ni har svarat på mina frågor, delat med er av er tid och er 
själva. Min förhoppning är att mina resultat kan ge er något till-
baka. 
 
Mitt nästa stora tack vill jag rikta till båda mina handledare Lennart 
Svensson och Bodil Ekholm. Ni har varit ett stort stöd i att inspi-
rera mig att tänka nytt och annorlunda, trots att jag initialt känt ett 
stort motstånd att ta till mig era synpunkter. Ni har läst, kritiserat 
och möblerat om i mina texter. Ni har synliggjort detaljer – som 
kan vara avgörande i en text – och påpekat saker som jag själv inte 
sett eller tagit för givna. Lennart, tack för all din tid, dina kloka ord, 
synpunkter och att du trott på min förmåga – när jag själv sviktat – 
att ro iland avhandlingsarbetet. Särskilt har jag uppskattat din 
snabba respons på mina frågor och texter. Det har känts tryggt att 
veta du tagit dig tid för mig, oavsett om mina frågeställningar och 
texter kommit efter arbetstid eller under helger. Tack Bodil för 
noggrann läsning av mina texter, dina klarsynta kommentarer och 
ditt stöd. Din läsning och dina förslag till förbättringar har föränd-
rat både språk och struktur i mina texter till det bättre.  
 
Tack Stina Johansson för din noggranna läsning av manuset till 
slutseminariet. Dina kloka synpunkter har varit till stor hjälp för 
slutförande av avhandlingen. Tack också Elisabet Cedersund för 
din granskning av kapitlet om den interaktiva forskningsansatsen. 



 
 
 

 
Avdelningen för Sociologi och forskningsmiljön Arbete och ar-
betsliv har delvis utgjort min arbetsplats under åren som doktorand. 
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– hur skulle jag överlevt utan våra små samtal om allt och inget? 
Trots våra olikheter – jag yvig och snacksalig sociolog, du nog-
grann och sansad pedagog – har vi funnit varandra i gemensamma 
erfarenheter. Min tillit till din förmåga att organisera och struktu-
rera arbetsuppgifter och texter är djupt befäst. Andra inom Helix 
som haft betydelse för mig är Henrik Kock – du är en riktig klippa, 
och ur ”kohorten” – Anders Hallqvist, Hanna Antonsson, Cathrine 
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Fagerlind. Tack för att jag fått lära känna er och arbeta i närheten 
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1  Inledning 

Centralt i den här avhandlingen är frågor som berör kompetens och 
kompetensutveckling med fokus på äldreomsorgen. Den allra stör-
sta yrkesgruppen inom offentlig sektor är omsorgspersonal inom 
äldreomsorgen och det är just frågor om deras kompetens och kom-
petensutveckling som denna avhandling behandlar. 

Äldreomsorgen är inte vilken sektor som helst. Den är idag en 
av Sveriges största arbetsgivare och det största yrkesområdet. 
Äldreomsorgen är det yrkesområde som sysselsätter flest kvinnor i 
Sverige (Ahnlund 2008a). Omsorgspersonalen är också den största 
yrkesgruppen inom fackförbundet Kommunal. De två yrkesgrup-
perna inom äldreomsorgen – undersköterskor och vårdbiträden – 
uppgår tillsammans till drygt 180 0001 personer, varav 93 procent 
är kvinnor (Socialstyrelsen 2007).  

Begreppet äldreomsorg är en övergripande benämning och ut-
går från några olika verksamhetsområden. Äldreomsorgen av idag 
består huvudsakligen av särskilda boenden – det vill säga vårdbo-
enden och servicehus – och hemtjänstverksamheter. Brukare, med 
så stort behov av omsorg att det inte kan tillgodoses i hemmet 
genom insatser från hemtjänsten, kan beviljas särskilt boende enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Servicehusen räknas – till skillnad mot 
vårdboenden – inte som institutioner enligt formella definitioner, 
men är i praktiken institutionsliknande kategoribostäder för äldre 
där omsorgsinsatserna utförs av hemtjänstpersonal (Szebehely 
1995).  

År 2009 var antalet äldre personer med omsorgsinsatser utförda 
av hemtjänst 148 000 medan motsvarande antal äldre personer med 

                                                
1 www.kommunal.se 
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omsorgsinsatser i vårdboende var 95 400 personer (Socialstyrelsen 
2010).  

Det samlade ansvaret för äldreomsorgen är reglerat i SoL, vil-
ken är en ramlagstiftning som anger allmänna riktlinjer till kom-
munerna att utforma de sociala tjänster som medborgarna har rätt 
till. Det är dock upp till varje kommuns socialnämnd att inom ra-
marna för SoL bestämma vad som ska ges till medborgarna och hur 
dessa tjänster ska utformas (Clevesköld m.fl. 2004; Ahnlund 
2008a). De nationella målen – som ligger i linje med Socialtjänst-
lagens intentioner – för äldreomsorgen uttrycks i form av den äld-
res självbestämmande, integritet trygghet och valfrihet. Äldre per-
soner ska ha möjlighet till ett aktivt liv, inflytande över sin vardag 
och i samhället. Äldre personer ska ha möjlighet att åldras i trygg-
het, vara oberoende, bemötas med respekt och god vård och om-
sorg ska vara tillgänglig för dem (Regeringens proposition 
1997/98:113; Socialstyrelsen 2005). Av omsorgspersonalen förvän-
tas att de kan bemöta brukaren med respekt samtidigt som deras 
kompetens är avgörande för att äldre personer i behov av omsorg 
och vård ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Omsorgs-
personalens kompetens och engagemang betraktas i detta samman-
hang som den viktigaste faktorn för kvaliteten och tryggheten i 
äldreomsorgen (SOU 2008:126).  

Äldreomsorgen  
– en sektor i omvandling 
För äldreomsorgen har de strukturella villkoren under de senaste 
decennierna förändrats utifrån organisatoriska och ideologiska 
faktorer (Edebalk & Svensson 2005; Ahnlund & Sauer 2008; 
Szebehely 2011). Under 1990-talet reformerades, effektiviserades 
och konkurrensutsattes den svenska äldreomsorgen samtidigt som 
en central förändring genomfördes år 1992 – den så kallade 
Ädelreformen. Bakom Ädelreformen fanns förhoppningen att en 
samordning av olika resurser – under ett huvudmannaskap – skulle 
ge samordningsvinster. Genom Ädelreformen fick kommunerna 
betalningsansvar för de äldre som ansågs medicinskt 
färdigbehandlade inom landstingets akut- och geriatriska sjukvård 
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(Thorslund 2002; Ahnlund 2008a). Landstingens ekonomiska 
nedskärningar under samma period medförde att antalet vårdplatser 
minskade kraftigt och att andelen äldre färdigbehandlade som 
kommunerna ansvarar för har ökat drastiskt och allt fler får 
avancerad medicinsk behandling i sina hem (Szebehely 2000). Vid 
tiden för Ädelreformen uppstod problem beträffande finansieringen 
av den välfärd som tagits för mer eller mindre given inom den 
svenska modellen. Den budgetsanering som genomfördes under 
början på 1990-talet medförde nedskärningar på ett sätt som inte 
tidigare skett (Thorslund 2002).  

Ädelreformen sammanföll dessutom med den nya kommunal-
lagen som infördes år 1992 och som ökade kommunernas 
möjligheter att själva välja bestämma över sin organisationsstruktur 
(Montin 1993). Nya styrformer – influerade av New Public Mana-
gement (NPM) – infördes med avsikten att produktiviteten och 
effektiviteten skulle öka inom de kommunala verksamheterna 
(Wreder 2005). Från 1990-talet och framåt kom således entrepre-
nadupphandling eller anbudskonkurrens enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) bli den vanligaste marknadsmodellen (Szebe-
hely 2011).  

Äldres inflytande är samtidigt något som stått högt på den poli-
tiska agendan och som varit ett återkommande tema i samhällsde-
batten (Socialstyrelsen 2000). Som ett resultat av diskussionen om 
brukarinflytande genom ökade valmöjligheter genomfördes. Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) år 2009 som en ny styrprincip (SOU 
2008:15). Kundval, inom framförallt hemtjänsten, kan ses som en 
vidareutveckling av 1990-talets anbudskonkurrens och har haft 
ideologiska drivkrafter snarare än drivits av krav från de äldre 
själva (Edebalk & Svensson 2005). En förhoppning hos myndig-
heterna har varit att kundvalsmodellen skulle medföra att äldre-
omsorgen utvecklades genom konkurrens och att kvaliteten – där 
omsorgspersonalens kompetens ses som en viktig faktor – blir 
avgörande (SOU 2008:15). De alternativa driftsformer som har in-
förts inom äldreomsorgen verkar dock inte haft någon betydelse för 
omsorgspersonalens kunskaps- och kompetensutveckling (Wahl-
gren 1996). Däremot verkar kombinationen av de förändringar som 
påbörjades redan under 1990-talet bidragit till en utveckling mot 
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större komplexitet inom omsorgsarbetet, vilket lett till att kraven på 
omsorgspersonalens kompetens ökat (Ellström & Ekholm 2001; 
Westerberg 2010). Samtidigt har kraven från nationell myndig-
hetsnivå på omsorgspersonalens kompetens höjts och det har be-
tonats att just kompetensförsörjning är den viktigaste frågan för att 
säkra god kvalitet i omsorgen om äldre (Socialstyrelsen 2007). 
Omsorgsarbetet beskrivs från nationell myndighetsnivå som ett 
komplext arbete där omsorgspersonalen behöver en särskild kom-
petens (Socialstyrelsen 2002; SOU 2008:126). I en utredning fast-
slås till exempel att omsorgspersonal bör ha kunskaper inom 
medicin, pedagogik samt inom det sociala fältet (Socialstyrelsen 
2004). Här blir det således av intresse att beskriva hur förut-
sättningarna för lärande och kompetensutveckling ser ut och under 
vilka organisatoriska villkor intentionerna kan uppnås.  

Omsorgsarbetet  
– förutsättningar, villkor och innehåll 
De organisatoriska villkoren och förutsättningarna för att bedriva 
omsorg har alltså genomgått stora förändringar (Johansson 2006). 
Nya organisationsformer har introducerats där den specialiserade 
biståndshandläggningen stått modell – en organisationsmodell som 
är uppdelad i en beställar- och en utförarenhet (Blomberg 2004).  
Biståndsbedömningen utgår från en behovsprövning samtidigt som 
de insatser som tilldelas ofta är standardiserade, ibland till nackdel 
för brukarens önskningar och upplevda behov (Blomberg & Pet-
tersson 2003). Steget mellan bedömt behov och insats till ett kon-
kret utförande kan vara långt då det finns två yrkesgrupper inblan-
dade – biståndsbedömare och omsorgspersonal med skilda utbild-
ningsbakgrunder och med olika syn på brukarens behov (Anders-
son 2007). Makten och besluten har samtidigt flyttats uppåt i orga-
nisationen. Interaktionen sker från överordnad till underordnad 
(Vabø 2003; Andersson 2006). De som beslutar har inte längre 
personalansvaret, vilket enligt Johansson (2006) aktualiserar ett, av 
flera, dilemman för dem som genomför omsorgsarbetet.  

Omsorgsinsatserna planeras – framförallt inom hemtjänsten – i 
allt mindre grad av omsorgspersonalen själva. Istället planeras in-
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satserna oftast av samordnare eller gruppchefer (Szebehely 2006). 
De här yrkeskategorierna består av omsorgspersonal som erhållit 
arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär och som oftast har 
erfarenhet av det konkreta omsorgsarbetet. Att arbeta med mer 
administrativa- och planerande arbetsuppgifter kan ses som ett för-
sök att göra omsorgsarbetet attraktivare ur ett karriärperspektiv, det 
vill säga en rörlighet i vertikal riktning.  Samtidigt handlar en sådan 
uppdelning av arbetet – gruppchefer eller samordnare som har det 
planerande ansvaret för omsorgsinsatserna – om ett försök att tids-
effektivisera arbetet utifrån förhoppningen att det leder till bespa-
ringar. Vad är det då för arbete som utförs? 

Omsorgsarbetets innehåll 
Det arbete som omsorgspersonalen utför hos brukaren är till allra 
största del sådant som de flesta av oss gör i vardagen men som den 
äldre inte klarar själv utan hjälp, det vill säga gå upp på morgonen, 
laga frukost, duscha, laga mat, städa, handla och ta medicin (Ahn-
lund & Johansson 2011). En del av omsorgsarbetet består av 
medicinsk sjukvård och rehabilitering (Socialstyrelsen 2008) Sam-
tidigt som omsorgsinsatserna är av praktisk karaktär är omsorgs-
arbetet av relationellt slag. Äldreomsorgen utmärker sig kanske 
mer än andra människovårdande verksamheter genom att person-
kännedom och personliga relationer är ett viktigt kriterium för att 
omsorgen ska fungera tillfredsställande (Edebalk m.fl. 1995). 
Eftersom arbetet sker i ett personligt möte – i en relation – kan inte 
omsorgspersonalen bytas utan att omsorgsinsatsen förändras. En 
grundläggande förutsättning för god kvalitet är därför att organisera 
verksamheten så att det finns en kontinuitet mellan brukare och 
omsorgspersonal (Astvik 2003).  

Det finns ofta en idealiserad bild av omsorgsrelationen, där 
närhet och personligt engagemang har kommit att betonas inom 
den offentliga äldreomsorgen (Wreder 2005). Omsorgsrelationen är 
samtidigt asymmetrisk i sin grund, eftersom den som är i beroende 
av omsorg är i underläge (Wærness 1984). Denna ståndpunkt har 
dock ifrågasatts. Ingvad (2003) menar att det ibland finns omstän-
digheter som kan förändra denna asymmetri – till exempel när bru-
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karen strävar efter att göra sig oberoende av omsorgsinsatser. Om-
sorgspersonalen kan inte heller ta en önskan om närhet för given 
från brukarens sida (Christensen 1997). Omsorgsrelationen handlar 
dock om någon form av ömsesidighet – närhet eller distans – som 
är nödvändig för det sociala samspelet (Andersson 2007). Att skapa 
omsorgsrelationer handlar även om tid. Därmed blir arbetsvillkoren 
centrala i omsorgsarbetet.  

Arbetsvillkor i förändring 
Det har över tid skett nedskärningar i personalgruppen och ett fler-
tal studier visar att den tid per brukare som finns för att bedriva 
omsorgsarbetet har minskat (Szebehely 2003; Rasmussen 2004; 
Andersson 2007). Utifrån en strävan att effektivisera omsorgsarbe-
tet har arbetet delats upp i många arbetsmoment i form av kortare 
insatser (Astvik 2003). Det har på senare år även blivit alltmer 
vanligt att föra in tidmätningar av olika slag i det direkta omsorgs-
arbetet. Införandet av tidmätningar har bidragit till en hel del pro-
blem för omsorgspersonalen att definiera tiden, eftersom omsorgs-
arbetet innefattar vardagliga sysslor som inte enkelt kan kategorise-
ras och avgränsas från varandra (Andersson 2007; Hjalmarsson 
2009).  Flera studier visar att omsorgspersonal uppfattar att just 
tiden är en bristvara och ett hinder för att ge god omsorg (Szebe-
hely 2003; Andersson 2007). En fråga som kan ställas är om det är 
ökad kompetens hos omsorgspersonalen eller förändrade arbets-
villkor som krävs för att ge god omsorg. Vem och vilka är det då 
som tar del av äldreomsorgens insatser idag? 

Synen på brukaren – en paradox 
Mellan åren 1980–2005 har andelen som är 80 år och äldre med 
hemtjänst eller särskilt boende minskat från 62 till 37 procent 
(Larsson & Szebehely 2006). Sedan äldreomsorgens omstrukture-
ring under 1990-talet, kännetecknas tilldelningen av hjälp och in-
satser enligt SoL av tilltagande restriktivare bedömning (Ahnlund 
2008a). En allt mindre andel omsorgsbehövande äldre får idag 
offentlig omsorg, samtidigt som anhörigas insatser har ökat (Ulma-
nen 2009). Hjälpinsatserna har stramats åt och numer kan bara de 
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med störst omsorgsbehov räkna med att få hjälp från kommunen. 
Allt fler äldre med demenssjukdom får hjälp i hemmet (Szebehely 
2000; Thorslund 2002). Till detta kan tilläggas att var tionde pen-
sionär över 75 år som anser sig behöva hjälp från hemtjänsten, idag 
avstår från hjälp eftersom de tycker att hjälpen är för dyr (Ahnlund 
2008a).  

De äldre som är i behov av insatser är dessutom en mer hetero-
gen grupp än vad som tidigare förutsatts. Omstruktureringar inom 
psykiatrin har lett till att fler personer med psykiska funktionshin-
der idag får hemtjänst samtidigt som den etniska mångfalden ökat – 
både bland brukargruppen och omsorgspersonalen (Ahnlund & 
Johansson 2011; Bunt m.fl. 2010). Sociala problem är inte heller 
något som upphör per automatik när ålderskrämpor infinner sig 
(Johansson & Malmström-Ehrling 2010).   

Samtidigt med den ökande heterogeniteten finns det en parallell 
bild som vuxit fram som ett uttryck för den individualisering som 
samhällsutvecklingen lett till. Denna samhällsutveckling följer ofta 
ett marknadstänkande, vilket på ett ideologiskt plan representerar 
en syn på de äldre som fria aktörer och aktiva medborgare med 
möjlighet att ta för sig av marknadens utbud (se exempelvis 
Johansson 2006; Andersson 2007). Införandet av kundval i äldre-
omsorgen kan sägas vara ett uttryck för denna syn på de äldre. På 
samma gång finns det en inneboende paradox i utvecklingen – å 
ena sidan har alltså brukarna blivit äldre och sjukare samtidigt som 
tilldelningen av insatser blivit restriktivare, å andra sidan har synen 
på de äldre som fria aktörer på en marknad kommit att alltmer 
dominera som styrprincip. Man kan fråga sig om denna syn på 
brukaren får följder för vilka kompetenskrav som ställs omsorgs-
personalen.  

Utbildning för omsorgspersonalen  
– som lösning på demografiska förändringar 
Historiskt sett har arbetet inom äldreomsorgen huvudsakligen 
handlat om att utföra hemliknande sysslor där utgångspunkten varit 
att kan man sköta ett hem så kan man också arbeta inom äldreom-
sorgen. Det krävdes inte någon formell utbildning för att arbeta 
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inom äldreomsorgen utan omsorgspersonalen rekryterades utifrån 
erfarenhet av eget hemarbete – det var alltså en form av erfaren-
hetsbaserad husmorskompetens som efterfrågades. Omsorgsperso-
nalens förmåga att skapa relationer till brukaren togs mer eller 
mindre för given (Wærness 1984; Szebehely 1995). Sedan 1990-
talet har det dock funnits en oro för att andelen äldre i befolkningen 
ökar och att allt färre yngre därför måste försörja allt fler äldre. 
Svårigheterna att finansiera den framtida omsorgen och upprätt-
hålla kvaliteten i arbetet har bedömts vara stora (Wreder 2005). En 
central aspekt av kvaliteten antas vara omsorgspersonalens kom-
petens och enligt Socialstyrelsen (2002) är utbildning den vikti-
gaste frågan för att säkerställa god kvalitet i omsorgen om äldre 
(Socialstyrelsen 2005; SOU 2008:126).   

I en utredning (Socialstyrelsen 1997) fastslås att omsorgsperso-
nalen behöver få bättre förutsättningar för att klara förändrade 
arbetsuppgifter. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver en särskild 
kompetens, vilket i sin tur kräver särskild utbildning. En strävan 
inom äldreomsorgen behöver därför vara att enbart anställa utbil-
dad omsorgspersonal (Törnquist 2004). I senare utredningar beto-
nas särskilt vikten av formell utbildning eftersom vården av multi-
sjuka äldre och vården av människor med demenssjukdomar har 
ökat påtagligt (Socialstyrelsen 2003). Just den medicinska inrikt-
ningen har alltmer kommit att avspegla sig i diskussionen om ut-
bildning och kompetensnivå (Ahnlund 2008a).  

Även Kommunalarbetarförbundet och Svenska Kommunför-
bundet har varit pådrivande i frågan om formell utbildning för om-
sorgspersonalen (Svenska Kommunförbundet 2001). Samtidigt är 
omsorgsarbetet – särskilt när det gäller att arbeta med gamla – inte 
något som lockar unga personer (Sveriges Kommuner och lands-
ting, SKL, 2011a). Omvårdnadsprogrammet för vuxna har därför 
visat sig vara en lösning på problemet med att attrahera ungdomar 
till omvårdnadsutbildningar. Flera undersökningar visar nämligen 
att intresset för omsorgsarbetet ökar med åldern (Törnquist 2001).  

De nyutbildade i äldreomsorgen kommer idag i stor utsträck-
ning från den kommunala vuxenutbildningen där omvårdnadspro-
grammet är störst och årligen utbildar ungefär 10 000 personer 
(SKL 2011a). I december 2011 hade 79 procent av omsorgsperso-
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nalen formell utbildning samtidigt som andelen varierade mellan 35 
och 100 procent bland kommunerna (Socialstyrelsen 2011). I de 
flesta kommuner krävs idag formell kompetens för att erhålla tills-
vidareanställning inom äldreomsorgen (Törnquist 2010). Kraven 
från myndighetsnivå vad gäller formell utbildning passar dock inte 
alltid in i kraven från lokal nivå och formell utbildning kontra per-
sonlig lämplighet ställs ibland mot varandra (Törnquist 2004; Ahn-
lund 2008a).  

Många kommuner har svårt att rekrytera och behålla sin om-
sorgspersonal men eftersom verksamheten hela tiden behöver be-
mannas så är det trots allt möjligt att få en anställning utan formell 
utbildning (Socialstyrelsen 2001). Det finns därtill en oro över 
framtida rekryteringsunderlag i och med demografiska förändringar 
i form av pensionsavgångar kombinerat med det minskade intresset 
för vård- och omsorgsutbildningar på gymnasienivå (Ahnlund 
2008a). Närmare en tredjedel av omsorgspersonalen är idag över 55 
år vilket medför att pensionsavgångarna blir stora de kommande 
åren samtidigt som ungdomskullarna är små och behoven ökar på 
grund av att befolkningen åldras (SKL 2011a). Behovet av mer 
personal inom äldreomsorgen kommer enligt SKL:s beräkningar att 
öka markant fram till år 2020 (SKL 2011b).  

En annan demografisk omställning är att den etniska samman-
sättningen hos omsorgspersonalen förändrats. Under en tioårspe-
riod har antalet utlandsfödda fördubblats. Idag är ungefär 15 pro-
cent av de anställda födda utanför Norden och EU (Ahnlund & 
Johansson 2011). I en studie visar Torres (2010) att det finns en 
föreställning – hos medarbetarna – att personer från andra länder 
har särskilda omsorgsfärdigheter som infödda svenskar saknar. En 
föreställning som samtidigt fick konsekvenser för arbetsdelningen 
då de utlandsfödda ofta fick ta arbetsuppgifter som övrig omsorgs-
personal inte ansågs attraktiva. Många invandrarkvinnor har också 
visat sig acceptera arbetsvillkor som inte den infödda omsorgsper-
sonalen skulle acceptera (Nergaard 2002). Denna demografiska 
förändring är något som kan få följder för vilken kompetens som 
kommer att efterfrågas.  

Szebehely (2006; 2011) sammanfattar att äldreomsorgen har 
visat sig vara en ovanligt förändringspräglad verksamhet, där till 
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exempel organisationsförändringar, nya driftsformer, demografiska 
förändringar och ökat antal multisjuka har påverkat verksamheten 
mer än inom många andra välfärdsområden. Ett sätt att svara upp 
mot förändrade strukturella villkor och förutsättningar inom äldre-
omsorgen, har under det senaste decenniet varit att genomföra sats-
ningar på kompetensutveckling för omsorgspersonalen. 

Olika satsningar på kompetensutveckling  
för omsorgspersonalen 
Ett vanligt sätt att möta de utvecklingsbehov som uppstår när kom-
petenskraven i ett arbete förändras är att erbjuda fortbildning av 
olika slag där fokus oftast ligger på formell utbildning (Ellström & 
Ekholm 2001). Farhågor och oro över rekryteringsproblematik, 
omsorgens kvalitet och kompetensförsörjning har sedan mitten av 
2000-talet resulterat i olika kompetenssatsningar (Proposition 
05/06:116). Två nationella och statligt finansierade satsningar är 
Omvårdnadslyftet och Kompetensstegen. En annan satsning av mer 
lokal karaktär är den så kallade Kravmärkt yrkesroll. 

Två nationella satsningar 
Kompetensstegen (www.kompetensstegen.se) var ett nationellt 
kompetensutvecklingsprogram som genomfördes mellan åren 
2005–2008. Satsningen var statligt finansierad (totalt en miljard 
kronor) och riktades till personal inom äldreomsorgen. Ett grund-
läggande syfte med satsningen var att förbättra omsorgens kvalitet, 
att kompetensinsatserna skulle ha kopplingar till arbetsplatsen och 
ske i samverkan med utbildningsanordnare. Ett annat syfte har varit 
att öka brukarnas och omsorgspersonalens möjlighet till delaktighet 
och inflytande över arbetets utformning och innehåll (proposition 
2004/05:94).  

Cirka 101 000 av de sammanlagt 118 000 anställda, som deltog 
i Kompetenstegen, var omsorgspersonal. En stor del av satsningen 
var kompetensutveckling för omsorgspersonal som var tillsvidare-
anställda men som saknade formell utbildning. Dessa fick genom 
satsningen möjlighet att validera sina kunskaper mot omvårdnads-
programmets kursplaner, vilket resulterade i nationellt giltiga betyg 
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(SOU 2007:88). Inom ramen för Kompetensstegen anordnades 
även specialdesignade kurser – i till exempel handledning, nutri-
tion, etik och demens – som riktade sig till all omsorgspersonal. Ett 
antal mindre kommuner utsågs inom ramen för Kompetensstegen 
till försöksverksamheter. Inom dessa försöksverksamheter, som var 
sex till antalet, utgick man från en ansats att kombinera och skapa 
förutsättningar för samverkan och lärande mellan två olika traditio-
nella system – utbildningssystemet och arbetsplatssystemet. En 
fråga som kan ställas är huruvida ansatsen till en interorganisato-
risk samverkan mellan de båda systemen haft framgång.  

Under år 2011 fattade alliansregeringen ett beslut om en 
kompetenssatsning inom äldreomsorgen, det så kallade Omvård-
nadslyftet. Det är meningen att reformen ska genomföras under 
åren 2011–2014 och en miljard kronor har avsatts för satsningen. 
Omvårdnadslyftet syftar till att stärka den grundläggande kompe-
tensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens 
som behövs för specialiserade uppgifter. De utbildningssatsningar 
som genomförs ska ske i upphandlad uppdragsutbildning mot-
svarande gymnasieskolan. Satsningen utgår från att omsorgsperso-
nalen erhåller kunskaper som redovisas genom gymnasiepoäng 
(Socialdepartementet S 2011/1512). Omvårdnadslyftet är alltså ett 
exempel på en traditionell satsning där formell kompetens är 
central.  

En lokal satsning 
Kravmärkt yrkesroll (www.kravmarktyrkesroll.se) var initialt ett 
kompetensutvecklingsprojekt som finansierades av Kompetensste-
gen och Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet ledde till att nya 
metoder och verktyg togs fram för ett arbetsplatsnära lärande där 
syftet var att förbättra kvaliteten i verksamheten. Genom projektet 
utvecklades en modell för att pröva, erkänna och bedöma yrkes-
kraven och de anställdas erfarenhetsbaserade kunskaper.  

Yrkeskraven utgår från vad omsorgspersonalen själva ansåg 
ligga i deras egen yrkesroll (Andershed 2008). Det som är unikt 
med valideringen av yrkeskraven är att den inte sker mot betyg 
eller kursmål, utan mot krav i arbetslivet som definieras lokalt 
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(Brulin & Svensson 2001). Kravmärkt yrkesroll är exempel på en 
satsning som inkluderar ett aktiverande inslag kopplat till vardags-
arbetet och som utgår från att kombinera olika läraktiviteter. Inom 
ramen för satsningen har det samtidigt funnits en strävan att koppla 
samman lärinsatserna med verksamhetsutveckling. 

Inom de kommuner som använt sig av Kravmärkt yrkesroll har 
all omsorgspersonal validerats mot yrkeskraven, oavsett tidigare 
utbildning. Arbetssättet har inkluderats vid nyrekrytering av chefer 
och omsorgspersonal och yrkeskraven har fått en tydlig koppling 
till medarbetar- och lönesamtal (Andershed & Halvarsson 2007). I 
vissa kommuner används arbetssättet vid anbudsförfarandet gent-
emot nya utförare. Det finns exempel på kommuner där omsorgs-
personalen med yrkeskraven som bas, fortsatt profilera sig i sin 
yrkesroll mot bland annat demens, fallprevention, elev och prakti-
kant. Flera tusen personer har fått en ökad kompetens genom 
Kravmärkt yrkesroll och verksamheten sker idag på reguljär basis 
eftersom flera kommuner och utförare varit beredda att betala för 
Kravmärkt yrkesroll själva, utan externt projektstöd (Brulin & 
Svensson 2011).  

Studiens bakgrund och framväxt 
Äldreomsorgen har visserligen studerats under några decennier 
men de flesta studier som genomförts visar framförallt hem-
tjänstens organisering, funktion och villkor såväl för de som arbetar 
där som för de gamla som tar del av tjänsterna (se exempelvis 
Gustafsson & Szebehely 2001; Astvik 2003: Wikström 2005; Ing-
vad m.fl. 2006). När jag påbörjade mitt avhandlingsarbete år 2007 
var kompetensfrågan för omsorgspersonal högaktuell. Den natio-
nella satsningen Kompetensstegen var genomförd och flera utvär-
deringar av satsningen redovisades (se exempelvis Larsson 2007; 
SOU 2007:88). Jag var inledningsvis intresserad av att undersöka 
om denna satsning hade påverkat omsorgspersonalens uppfatt-
ningar om kompetens. Ett tidigt intryck under insamlingen av em-
piri var att verksamhetsformerna skiljde sig åt. Intervjuerna med 
omsorgspersonal och verksamhetschefer visade att organiseringen 
av arbetet skiljde sig mellan särskilda boenden och hemtjänstverk-
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samheterna. Jag blev därför intresserad av om dessa skillnader på-
verkade omsorgspersonalens syn på sin kompetens.  

Äldreomsorgen är ett område där just studier som berör lärande 
och kompetensfrågor förvisso ökat (se exempelvis Ellström & Ek-
holm 2001; Törnqvist 2004; Ahnlund 2008a; Westerberg & Hauer 
2009). Samtidigt är det inom forskningen – som berör äldreomsor-
gen – sällsynt att inom samma studie studera både hemtjänstverk-
samheter och särskilda boenden (Ahnlund 2008a). Oftast studeras 
hemtjänst och vårdboenden var för sig eller så görs ingen analytisk 
skillnad mellan de olika verksamhetsformerna.  

Av de som studerat lärandefrågor inom hemtjänstverksamheter 
återfinns Ellström & Ekholm (2001) och Drugge (2005). Av de 
som intresserat sig för att studera särskilda boendeformer är det 
dock sällsynt att studera frågor som omsorgspersonalens kompe-
tens (se exempelvis Melin-Emilsson 1998; Hartnett 2010). Till 
undantagen hör Törnquist (2004) som studerat särskilda boenden 
och omsorgspersonalens kompetens. Hon fann i sin studie att om-
sorgspersonalens formella utbildning har en undanskymd roll inom 
verksamheterna och att frågor som berör omsorgspersonalens kom-
petens hade låg prioritet inom särskilda boenden. Efter denna studie 
har kompetensfrågor för omsorgspersonalen kommit att aktualise-
ras i allt högre grad, vilket resulterat i de tidigare beskrivna kom-
petenssatsningarna.  

Kock (2010) beskriver att forskare ofta är bra på att identifiera 
och beskriva olika typer av problem och formulera frågor men 
mindre bra på att presentera ”svar”. Samtidigt kan det vara rimligt 
att ställa krav på forskare att de ska kunna komma fram till resultat 
som har betydelse både för forskningssamhället och mot det omgi-
vande samhället (exempelvis välfärdsorganisationer eller mottagare 
av välfärdstjänster). I framtiden kommer kraven att bli ännu mer 
påtagliga – när ökad brukarmedverkan och demokratisering av väl-
färdens verksamheter behöver kombineras med ett allt effektivare 
utnyttjande av begränsade resurser för att täcka stora och växande 
behov (SKL 2005; Åhnby & Henning 2009; Eriksson 2011). Den 
traditionella forskningen att forska på bör därför kompletteras med 
en forskning tillsammans med deltagarna (Svensson m.fl. 2002). I 
en sådan interaktiv forskningsansats inbjuder forskaren både utfö-
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rare av och mottagare av omsorgsinsatser att delta i ett ömsesidigt 
lärande (Eriksson 2011). Min utgångspunkt i denna studie har varit 
att utgå just från en sådan ansats, att forska tillsammans med sna-
rare än att forska på. Mina erfarenheter från denna process redogör 
jag för i artikel 4 (Bennich 2012) som är en del av min avhandling.  

Avhandlingens syfte 
Sammanfattningsvis kan sägas att utbildnings- och kompetensfrå-
gan för omsorgspersonal inom äldreomsorgen alltmer kommit att 
uppmärksammas, såväl inom forskningen som från nationell myn-
dighetsnivå. Utifrån omsorgsarbetets villkor, förändrade organisa-
toriska förutsättningar och de kompetenssatsningar som genomförts 
inom äldreomsorgen under det senaste decenniet blir det särskilt 
intressant att studera huruvida dessa påverkat omsorgspersonalens 
uppfattningar om vilken kompetens de behöver.  

Syftet med avhandlingen är att studera och analysera hur synen 
på omsorgspersonalens kompetens ser ut inom ett antal verksam-
heter. Omsorgspersonalens och verksamhetschefernas syn på kom-
petens och kompetensutveckling är här central. Jag har parallellt 
velat analysera och diskutera kompetensutveckling utifrån ett inter-
organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Utgångspunkter för 
denna analys är nationella utvecklingsprogram, olika styrprinciper 
och brukarinflytande. Syftet kan närmare preciseras i följande tre 
frågeställningar, nämligen:  

 
• Omsorgspersonalens syn på kompetens och om den är rela-

terad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling? 
(artikel 1) 

 

• Om styrprinciper, såsom kundval och brukarinflytande 
inom äldreomsorgen har betydelse för vilken kompetens 
som efterfrågas hos omsorgspersonalen? (artikel 2) 

 

• Vilka förutsättningar (hinder och möjligheter) finns för 
samverkan mellan arbetsplats- och utbildningssystemet när 
det gäller att organisera för kompetensutveckling?  
(artikel 3) 
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Min utgångspunkt är	  sociologisk. Jag avser alltså inte att analysera 
kompetensfrågan enbart ur ett organisatoriskt eller individuellt per-
spektiv. Istället, menar jag, att kompetensfrågan samtidigt bör ses 
ur ett samhälleligt perspektiv. I detta inledande kapitel har jag visat 
på en rad samhälleliga förutsättningar och förändringar som är av-
görande för vilka effekter en nationell och lokal satsning på kom-
petensutveckling kan få. Jag har beskrivit en situation med snabbt 
ökande krav på äldreomsorgen, omfattande organisationsföränd-
ringar, nya styrprinciper, ett minskat antal vårdplatser, en restrik-
tivare biståndsbedömning, ökade krav på effektiviseringar, införan-
de av entreprenader och konkurrensutsättning, fokus på valfrihet 
och brukarinflytande, en standardisering av arbetet, nya administra-
tiva funktioner, demografiska förändringar samt svårigheter att 
rekrytera omsorgspersonal.  

Hur ser då de ansvariga – politiker och nationella myndigheter 
– på lösningen av dessa problem, dilemman och svårigheter? Jo, 
nationella och lokala kompetenssatsningar är ofta inriktade på for-
mell kompetens och perspektivet är individinriktat. De två sats-
ningar som jag har studerat har dock ett bredare perspektiv i synen 
på hur kompetens erhålls och hur den kopplas till verksamhetsut-
veckling. En avgörande fråga är om och hur dessa satsningar kan 
ge en förändringspotential i en situation där starka mekanismer på 
samhällsnivå påverkar utfallet. 
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2  Teoretiska utgångspunkter  
och tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag teoretiska utgångspunkter – kompe-
tens, lärformer och processer, utvecklingsprocesser, organisatoriska 
lärmiljöer och brukarinflytande. Jag presenterar samtidigt forsk-
ningsresultat inom dessa områden.  

Begreppet kompetens 
Det finns en rad definitioner av begreppet kompetens i forskningen 
och litteraturen (se exempelvis Ellström 1992; Eraut 1998; Ghe-
rardi 1998; Sandberg 2000; Sandberg & Targama 1998; Delamare 
Le Deist & Winterton 2005). Oavsett skillnaderna går det dock att 
peka på likheter mellan dessa definitioner. Några gemensamma 
grundantaganden är att kompetens handlar om ett kollektivs eller 
en individs förmåga att utföra vissa uppgifter eller aktiviteter 
(Rönnqvist 2001). Det allra vanligaste är dock att begreppet 
kompetens kopplas till individen och utgör då ett samlingsnamn för 
olika förmågor, kunskaper, erfarenheter och attityder som individen 
besitter och som kan användas för att lösa olika uppgifter i skilda 
kontexter (Davidsson & Svedin 1999).   

Det finns olika sätt att närma sig begreppet kompetens bero-
ende på ontologiska utgångspunkter. Utifrån ett fenomenologiskt 
och konstruktivistiskt perspektiv beskrivs kompetens som en form 
av förståelse eller intellektuell förmåga som är kontextberoende 
(Delamare Le Deist & Winterton 2005). Ett sätt att beskriva 
kompetens – utifrån ett fenomenografiskt perspektiv – görs av 
Sandberg (2000) som beskriver att kompetens är en funktion av den 
kontext där den används. Sandberg och Targama (1998, s. 164) 
menar att ”kompetens i en yrkesroll är liktydigt med hur 
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yrkesutövaren förstår sin arbetsuppgift och det sammanhang där 
arbetet utförs”.   

Att yrkesarbeta innebär dock att utföra en rad handlingar och 
förmågan att handla är samtidigt kopplad till att yttervärlden erbju-
der tillfälle till en viss handling (Nordenfeldt 2009). Ett sätt att 
närma sig begreppet kompetens är just att knyta samman begreppet 
med praktisk tillämpning, det vill säga att kompetens är något som 
ska kunna omsättas i handlingar som samtidigt utförs på ett fram-
gångsrikt sätt. En definition som har fokus på kompetens som en 
förmåga till handling inom en viss kontext är formulerad av Ell-
ström (1992, s. 21) som definierar kompetens som: 

… en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss upp-
gift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångs-
rikt (enligt andras eller egna kriterier) utföra ett arbete, inklusive för-
måga att identifiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings-, 
handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. 

Utifrån ovanstående diskussion kommer användningen av kompe-
tensbegreppet i huvudsak ansluta sig till Ellströms definition. Om-
sorgsarbetets innehåll förutsätter att omsorgspersonalen har förmå-
gan att utföra praktiska vardagssysslor, vissa medicinska arbets-
uppgifter, utveckla relationer till brukaren och samtidigt ha en be-
redskap för oförutsedda händelser och förändrade omständigheter 
(se exempelvis Szebehely 1995; Davies 1996; Andersson 2006). 
Förutsättningarna för omsorgsarbetet skiljer sig dock åt mellan 
vårdboende och hemtjänstverksamhet. Inom vårdboenden arbetar 
omsorgspersonalen i team, där bor i högre grad brukare med stort 
omvårdnadsbehov och det är vanligt att brukarna utvecklat demens-
sjukdom. Det blir alltså av central betydelse att omsorgspersonalen 
har medicinska kunskaper, kunskaper om demenssjukdomar samt 
att de har förmåga att samarbeta med medarbetare. Inom hem-
tjänsten är omsorgsarbetet ett självständigt ensamarbete i brukarens 
hem och omsorgspersonalen behöver således ha beredskap för 
oförutsedda händelser och förmåga att lösa problem på egen hand. 
Ett annat sätt att beskriva omsorgspersonalens kompetens är att tala 
om att de behöver en typ av förtrogenhetskunskap – det vill säga en 
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erfarenhet som de tillägnat sig i yrkesutövningen – för att kunna ut-
föra omsorgsinsatserna på ett kvalificerat sätt (Andersson 1993).  

Döös (2004) lyfter upp begreppet kompetens från individnivå 
till att omfatta den organisatoriska nivån. Med begreppet relationik 
kopplar hon samman kunnande med kompetenta relationer, det vill 
säga att arbetsgruppen – omsorgspersonal och ledning – har ge-
mensamt levda svar på orsakerna till varför man gör som man gör 
på arbetsplatsen. Utifrån en organisatorisk nivå beskriver hon detta 
som kompetensbärande relationer, som är något mer än individens 
kompetens (Döös & Wilhelmsson 2005). 

När det gäller äldreomsorgen, och särskilt synen på omsorgs-
personalens individuella kompetens, har denna syn förändrats över 
tid, från betoning på erfarenhetsbaserad kompetens till krav på teo-
retiska kunskaper genom formell utbildning.  

Praktisk erfarenhet  
kontra teoretiska kunskaper  
Inom handlingsteorin lägger man stor vikt både vid individens 
kognitiva processer och kontexten. Lärandet är således intimt för-
knippat med handlandet (Ryle 1945; Roland 1958; Lave & Wenger 
1991; Granberg 2009). En företrädare med denna syn på lärande är 
Kolb (1984) som inspirerats av Dewey (1938). Dewey hävdade att 
all verklig kunskap uppstår genom erfarenheter från handlande. 
Tidiga omsorgsforskare (se exempelvis Wærness 1983, 1984; Da-
vies 1995) förespråkade just att omsorgsarbetet skulle utgå från den 
praktiska erfarenhet som kvinnor förvärvat i familjen som döttrar 
och mödrar. Det har bland dessa forskare funnits en skeptisk in-
ställning till formell utbildning, eftersom man antagit att det leder 
till en mer professionell yrkesroll och att omsorgspersonalen på så 
sätt distanserar sig från brukarna (Wærness 1984; Eliasson 1992). 
Det som är centralt i denna syn på omsorgspersonalens kompetens 
är att omsorgspersonalen har förmåga att utveckla relationer till 
brukarna (Andersson 2007).  
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Inom den tidiga omsorgsforskningen – under 1980-talet och i 
kombination med kvinnoforskning2 – var det centrala begreppet 
inom området omsorgsrationalitet (Wærness 1983; 1984). Att kun-
na handla omsorgsrationellt kräver att omsorgsarbetaren har per-
sonlig kännedom, praktiska kunskaper och en viss förmåga till 
inlevelse i brukarens situation eller det som Rose (1983) beskriver 
som en kombination av ”head, brain and heart”. Andra omsorgs-
forskare har betonat de intellektuella förmågor som omsorgsperso-
nalen behöver, eftersom omsorgsarbetet består av planering och 
ständiga omprioriteringar (Simonsen 1990; James 1992). Szebehely 
(1996, s. 22) – som utgår från Wærness begrepp omsorgsrationali-
tet – definierar omsorgsarbetet som ”praktiska sysslor utförda med 
noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person”  

Flera studier från 1980- och 1990-talen visar att omsorgsperso-
nalen själva uppfattade att den erfarenhetsbaserade kompetensen – 
som är förvärvad i familjeliv och yrkesliv – var den viktigaste kom-
petensen (se exempelvis Svensson 1986; Johansson 1989; Wahl-
gren 1996; Christensen 1997). Christensen (1997) lyfter särskilt 
fram den ”tysta kunskapen” som vuxit fram från privata erfaren-
heter och händelser i den egna familjen. Även senare studier 
(Thörnqvist 2004; Wreder; 2005) pekar på att omsorgspersonalen 
uppfattade att personlig lämplighet, emotionell förmåga och an-
svarsförmåga är viktigare än formell utbildning.  

Polanyi (1983) menar att individer har kunskaper som är impli-
cita och svåra att formulera – den så kallade tysta kunskapen (se 
även Johannessen 1988) – och att denna kunskap är en central del 
av en individs kompetens. Begreppet tyst kunskap har emellertid 
kritiserats. Molander (1996) menar att termen tyst kunskap är miss-
visande. Den förmedlar det falska intrycket att det skulle finnas en 
egenartad sorts kunskap som är tyst och skiljer sig från annan kun-
skap. Diskussionen om att omsorgspersonal har en slags tyst kun-
skap har vidare problematiserats av Gustavsson (1993), som fram-
håller att det snarast är ett annat begrepp för erfarenhetsbaserad 

                                                
2 Det är svårt att göra någon klar avgränsning mellan tidig omsorgsforskning och 
kvinnoforskning eftersom dessa forskningsfält till stor del är överlappande 
(Szebehely 1995).  
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kunskap. Den kompetens som beskrivs som tyst kunskap hos 
omsorgspersonalen kan istället vara ett uttryck för yrkesmässig 
inkompetens. Den kompetens som omsorgspersonalen förväntas 
inneha – men kanske inte har – kan leda till att de förlorar förutsätt-
ningarna för ett professionellt förhållningssätt, vilket kan innebära 
vissa fördelar för brukarna men som omsorgspersonalen kan få 
betala ett högt pris för.  

Den erfarenhetsbaserade kunskapen har beröringspunkter med 
den kompetens som erhålls genom informellt lärande. Det infor-
mella lärandet sker oftast omedvetet, i sociala situationer och utgår 
från praktisk erfarenhet (Eraut 2004). Det som utmärker det infor-
mella lärandet är att det inte är organiserat eller planlagt, utan 
spontant (Rönnqvist 2001). Flera studier (Thunborg 1999; Ellström 
& Ekholm 2001; Thörnqvist 2004) visar att omsorgspersonalen 
betonade det praktiska arbetet och det dagliga samspelet som det 
mest betydelsefulla sättet att lära sig i arbetet. Drugge (2003) fann 
att omsorgspersonalen ofta lär sig av varandras erfarenheter samti-
digt som de lär sig faktakunskaper kring den äldres medicinska 
behov genom småprat i arbetet. Det informella lärandet är således 
en dominerande del av allt lärande men risken är att den kompetens 
som erhålls blir begränsad och kontextbunden. Det lärande som 
sker i vardagliga situationer har en benägenhet att förbli isolerade 
händelser som är svåra att överföra till generella principer (Enge-
ström 1994; Eraut 2004).  

Andra teorier betonar att lärande och kompetens först och 
främst utgår från teoretisk kunskap (Anderson 1982, 1993; Ander-
son & Fincham 1994; VanLehn 1999). Inom detta perspektiv antas 
att individens teoretiska kunskaper om olika företeelser utgör 
grundvalen för det praktiska handlandet (Ellström & Ekholm 
2001). Gustavsson (2002) beskriver ”veta att” som teoretisk kun-
skap, eller vad vi vet om olika saker eller företeelser. I ett teoretiskt 
resonemang kan vi ”veta att” och vi rör oss då med logiska slutled-
ningar medan att ”veta hur” riktar sig mot att kunna utföra en 
handling. Utmärkande för betoning på att ”veta att” är fokuseringen 
på kunskap som kan uttryckas i skriftlig form och kan överföras i 
form av rekommendationer för praktiskt handlande genom till ex-
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empelvis undervisning eller handböcker (Ellström & Ekholm 
2001).  

Att erhålla kompetens genom teoretisk kunskap ligger i linje 
med det som beskrivs som formellt lärande. Utmärkande för det 
formella lärandet är att det sker i skolmiljöer och vid andra plane-
rade utbildningar och resulterar i någon form av fysiskt bevis som 
intyg eller betyg (Rönnqvist 2001; Lindvall 2004). En studie från 
slutet av 1980-talet visar att omsorgspersonalen allt mer började 
uppfatta att det var viktigt med formell utbildning för att klara de 
förändringar som genomfördes inom äldreomsorgen under denna 
tidsperiod (Aronsson & Svensson 1987). Andra studier har just 
uppmärksammat omsorgspersonal med formell utbildning. Ahn-
lund (2008a) fann att frågor som rör omsorgspersonalens kompe-
tens skiljer sig mellan handikapp- och äldreomsorgen och att frågor 
om formell utbildning för omsorgspersonal är mer uttalad inom 
äldreomsorgen. I studien framkom även att omsorgspersonal med 
formell utbildning hade lättare, än omsorgspersonal utan formell 
utbildning, att beskriva komplexiteten i omsorgsarbetet (Ahnlund 
2008b). Andersson (2006) visar att brukarna känner sig tryggare 
om de vet att omsorgspersonalen har en formell utbildning. Ett an-
nat exempel är Fahlströms (1999) studie som pekar på att det var 
den bäst utbildade personalen som insåg värdet av formell utbild-
ning för omsorgspersonalen. Andra studier visar att de kunskaper 
som omsorgspersonalen fick genom formell utbildning sällan hade 
legitimitet på arbetsplatsen. Ett skäl, som omsorgspersonalen själva 
framför, är att de inte får använda de medicinska kunskaper de för-
värvat genom utbildning, eftersom omsorgsarbetet många gånger 
handlar om att utföra andra arbetsuppgifter (Wreder 2005; Ahnlund 
& Johansson 2006).  

Ett grundläggande problem när det gäller teoretiska kunskaper 
erhållna genom formellt lärande är att det sällan ger en kompetens, 
det vill säga förmågan att utföra och utveckla en arbetsuppgift. 
Forskningen har visat att en formell omvårdnadsutbildning endast i 
begränsad utsträckning kan överföras och tillämpas i praktiken 
(Fahlström 1999; Eraut 2003). Det finns heller inget självklart 
samband mellan formell kompetens och kvaliteten på omsorgsin-
satserna (Hasson 2006). Engeström (1994) diskuterar orsakerna till 
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detta problem och menar att lärande via utbildningsinsatser ofta är 
ryckta ur sitt sammanhang. Det saknas alltså möjligheter för lärpro-
cesser där individen får möjligheter att tillämpa den nya kunskapen 
i ett praktiskt sammanhang. Risken är således stor att lärandet inte 
blir bestående utan ytligt. Eraut (2003) menar att teoretiska kun-
skaper – när det gäller omvårdnadsutbildningar – ofta bygger på 
vårdideologier som är viktiga vid diskussioner när det gäller mål 
och syfte med omvårdnaden men som samtidigt är problematiska 
att implementera i praktiken (se även Barker m.fl. 1995; Fejes & 
Nicoll 2010; Sandberg 2010).  

I det här sammanhanget kan frågan ställas vilka motiven är till 
att genomgå en omvårdnadsutbildning. Olika studier (se exempel-
vis Walldal 1986; Herrman 1998) som inriktats på att undersöka 
elever inom såväl vuxenutbildning som gymnasieprogram, visar att 
eleverna väljer omvårdnadsutbildningar för att de vill vårda, hjälpa 
och har ett människointresse. Studierna visar samtidigt att de yngre 
eleverna får sämre betyg än de elever som är något äldre. Dessutom 
skiljer sig målen med utbildningen hos de här grupperna. Yngre 
elever vill i större utsträckning studera vidare på högskolan till 
sjuksköterskor eller helst arbeta inom sjukvården medan de äldre 
eleverna kan tänka sig att arbeta direkt inom omsorgssektorn. 
Walldal (1986) pekar på att sextonåringar oftast är för unga för 
omvårdnadsutbildning och menar att skilda kulturella värderingar 
mellan generationer försvårar de ungas yrkessocialisation.   

Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet 
Äldreomsorgen är – och har under de senaste decennierna varit – 
en förändringspräglad verksamhet (se kapitel 1). Det är därför rim-
ligt att anta omsorgspersonalen måste ha förmåga att hantera om-
världsförändringar och kontinuerlig förnyelse inom verksamheterna 
(Aronsson 1995; Szebehely 2006). Inom senare års omsorgsforsk-
ning betonas att man behöver se bortom normativa beskrivningar 
av kvinnors arbete och liv. Istället understryks nödvändigheten av 
utbildning och kompetens, eftersom kraven ökat på omsorgsperso-
nalen liksom även både synen på och omsorgsarbetet i sig har för-
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ändrats (se exempelvis Johansson 2001; Astvik 2003; Wreder 
2005; Ahnlund 2008a).   

Flera forskare förespråkar ett integrerat förhållningssätt till om-
sorgspersonalens teoretiska- och erfarenhetsbaserade kunskaper (se 
exempelvis Ellström & Ekholm 2001; Melin-Emilsson 2004; Ahn-
lund & Johansson 2006).  

Ahnlund och Johansson (2006) diskuterar vikten av att ta vara 
på olika kunskaper – teoretiska såväl som praktiska – och att om-
sorgspersonalen ges möjlighet att använda sin kompetens i relation 
till den brukargrupp man arbetar för. Alsterdal (2001) lyfter fram 
att utbildningar av olika slag kan användas för reflektion över 
praktiken men visar samtidigt att den praktiska erfarenheten har en 
avgörande betydelse för kompetensen. Ett lärande, upplagt som ett 
växelspel mellan teori och praktik, kan i utbildningar motverka en 
stagnerad praktik, något som även Svensson (1986) understryker. I 
det här sammanhanget är det av intresse att lyfta fram en annan 
form av lärande som sammanfaller med arbetsplatslärande, nämli-
gen icke-formellt lärande.  Det icke-formella lärandet avser den typ 
av lärande som sker i organiserad form vid sidan av det reguljära 
utbildningsväsendet och som inte resulterar i formaliserade utbild-
ningsbevis. Däremot kan lärandet dokumenteras på olika sätt för att 
synliggöra organiserade lärprocesser. Det icke-formella lärandet 
kan ske genom kurser, föreläsningar, studiecirklar, seminarier, för-
bättringsprojekt (Svensson m.fl. 2001) men kan även ske genom 
självstudier och arbetsrotation (Rönnqvist 2001).   

Arbetsrotation är ett vanligt sätt att organisera ett icke-formellt 
lärande, men det är inte oproblematiskt. Astvik (2003) kritiserar 
just arbetsrotation för personal inom äldreomsorgen. En väsentlig 
del av omsorgsarbetet bygger på att skapa personliga relationer. 
Genom olika typer av arbetsrotation kan den så viktiga kontinuite-
ten i omsorgsrelationen förstöras. Det som ur ett lärandeperspektiv 
är utvecklande för omsorgspersonalen kan för brukaren ha en helt 
annan betydelse och innebära en försämring.  
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Lärprocesser och organisatoriska lärmiljöer 
Frågor om lärande i arbetslivet är nära kopplade till förändringar i 
omvärlden och arbetslivets utveckling (se exempelvis Lave & 
Wenger 1991; Davidsson & Svedin 1999; Rönnqvist 2001; Döös 
2004; Kock 2010; Ellström 2011; Illeris 2011). Drivkrafter på sam-
hällsnivå samspelar med förutsättningar på en organisatorisk nivå 
när det gäller frågor om kompetens och lärande. Lärande som be-
grepp har ett brett användningsområde och har – precis som be-
greppet kompetens – ingen enhetlig definition. Ellström (1992, 
s. 67) beskriver till exempel lärande som relativt varaktiga föränd-
ringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning.  

Döös (2004) betonar att lärprocesser inom en organisation of-
tast inte är något snabbt och omvälvande utan snarare en långsam 
företeelse och en småskalig process. Den enskilde individens lä-
rande sker oftast i små steg och merparten av lärandet utgörs av 
bekräftelser och mer av samma sak samtidigt som arbetsuppgiftens 
vardagliga normalitet konstrueras och befästs. Det som vid en för-
sta anblick kan te sig som en ointressant massa av oansenliga erfa-
renheter är i själva verket både den stadiga och ömtåliga grund som 
en organisation lever av och som skadas om den inte ständigt ges 
förutsättningar att underhållas och förnyas. Döös (ibid.) resone-
mang om lärprocesser ligger i linje med den lärform som jag tidi-
gare beskrivit som informellt lärande.  

Samtidigt som man talar om lärande och kompetensutveckling 
talar man ofta om livslångt lärande (Illeris 2006; Renkemaa 2006), 
organisationers, gruppers och kollektivs lärande och lärprocesser 
(se exempelvis Drejer 2000; Rönnqvist 2001; Döös 2004; Ahnlund 
2008a; Ellström 2010a). Lärprocesser i organisationer beskrivs ofta 
i två dimensioner där den en ena dimensionen betecknar någon 
form av anpassning till eller reaktion på en föreliggande situation, 
som exempelvis adaptivt, ”single-loop learning”, reaktivt, repro-
duktivt eller anpassningsinriktat lärande. Den andra dimensionen 
innehåller begrepp för lärande som är mer föregripande och där nya 
premisser skapas i arbetat genom till exempel proaktivt, utveck-
lingsinriktat, innovativt och expansivt lärande. Engeström (1997) 
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beskriver ett expansivt lärande som förväntas leda till utveckling 
inom en organisation eller ett verksamhetssystem. Argyris och 
Schön (1978) betonar ett lärande som förutsätter kritisk reflektion 
och ett ifrågasättande av antaganden, policys eller arbetssätt som 
”double-loop learning”. Även Ellström (2002) utgår från två di-
mensioner och beskriver två olika lärandelogiker – anpassnings-
inriktat respektive utvecklingsinriktat lärande. Båda dessa lärande-
logiker anses nödvändiga i arbetslivet såväl som i vardagslivet och 
ska snarast betraktas som komplementära. Det anpassningsinrik-
tade lärandet utgår från behärskandet av specifika metoder, upp-
gifter, problem eller arbetssätt. Denna typ av lärande leder till 
kompetenser vars syfte är att hantera osäkerhet, rutiner och målet är 
stabilitet. Det utvecklingsinriktade lärandet sker när individer eller 
arbetsgrupper inom en organisation börjar ifrågasätta och reflektera 
över etablerade arbetssätt eller definitioner av arbetsuppgifter och 
kan leda till nya sätt att hantera komplexa problem.  

Ellströms tankegångar om anpassnings- respektive utveck-
lingsinriktat lärande ligger i linje med Schöns resonemang (1983). 
Han menar att den yrkesverksamma praktikerns kunskap kan ut-
vecklas först om den reflekteras över och tydliggörs för individen 
själv. Eftersom praktikerns kunskap framträder i komplexa och 
unika miljöer stämmer sällan de allmängiltiga modeller och teorier 
– som utvecklats inom vetenskapen – med yrkeslivets krav. Schön 
(ibid.) skiljer mellan reflektion-i-handling och reflektion-om-
handling. Den förra är en process där man direkt reagerar på ett 
problem eller en situation för att hitta nya lösningar utifrån den 
kännedom man redan har om fältet ifråga. Reflektion-om-handling 
handlar om att ta ett steg tillbaka och distansera sig själv från 
situationen för att få perspektiv. Det handlar således om en aktiv 
process där någon form av reflektion – egen och tillsammans med 
andra – krävs för att få en kunskapsutveckling till stånd. 

Flera forskare (se exempelvis Ström 1997; Ellström & Ekholm 
2001; Skovdahl 2004) menar att omsorgspersonalen befinner sig i 
en fälla av vanemässigt och rutinartat genomförande av arbetsupp-
gifter, något som hindrar det kollektiva lärandet i arbetsgruppen. 
För att skapa förutsättningar för ett reflekterat lärande behöver om-
sorgspersonalen få handlingsutrymme, stöd av ledningen och med-
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givande av kollegor. Ellström och Ekholm (2001) pekar på att 
”klimatet” på en arbetsplats många gånger är ett hinder för reflek-
tion och lärande samt att den starka tidsfokuseringen inom äldre-
omsorgen är en hindrande faktor för att omsorgspersonalen ska 
kunna stanna upp och reflektera över sitt handlande (se även Da-
vies 1996; Skovdahl 2004; Andersson 2007). Den organisatoriska 
kontext, inom vilka lärprocesser sker, är samtidigt ett resultat av 
hur lärmiljön utvecklats, det vill säga vilka gemensamma värde-
ringar, normer, beteenden, föreställningar som uttrycks genom 
organisationers sätt att arbeta och fungera. Lärmiljön är en del-
aspekt av den organisatoriska miljön och arbetsmiljön i dess helhet. 
Detta innebär att den miljö som utvecklas för lärprocesser inte helt 
kan avgränsas från arbetsmiljön, det vill säga den fysiska och psy-
kosociala arbetsmiljön, arbetsmängd, arbetsinnehåll samt arbets-
organisation etcetera. Om arbetsmiljön handlar om allt som på-
verkar människor i arbetet, så beskriver lärmiljön de sociala be-
hoven som ingår som en del i arbetsmiljön, det vill säga att arbetet 
samtidigt ska kunna ge tillfälle till utveckling och nya kunskaper 
(Karasek & Theorell 1990).  

Många företeelser inom en organisation påverkas av lärmiljön, 
till exempel synen på olika arbetssätt, synen på kompetens och sy-
nen på lärande (Ellström & Ekholm 2001). Detta innebär i sin tur 
att lärmiljön kan underlätta eller försvåra lärande och kompe-
tensutveckling inom en organisation. Lärmiljöer som antingen un-
derlättar eller försvårar för kompetensutveckling beskrivs dock på 
lite olika sätt. Några forskare (se exempelvis Fuller & Unwin 2003; 
Fuller m.fl. 2007) beskriver lärmiljöer som antingen expansiva eller 
restriktiva. Andra forskare (se exempelvis Ellström m.fl. 2008; 
Kock 2010) utgår från begreppen stödjande respektive begränsande 
lärmiljöer.  

Ellström m.fl. (2008) fann att omsorgspersonal inom en stöd-
jande lärmiljö hade mer fokus på att brukaren behövde hjälp till 
självhjälp och rehabiliterande insatser jämfört med omsorgsperso-
nal som arbetade inom en begränsande lärmiljö. Inom den stöd-
jande lärmiljön fanns både formella och informella mötesformer för 
att diskutera och planera arbetet samtidigt som ledningen var till-
gänglig och stödjande.  
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Att stödet från ledningen är central för lärmiljön är något som 
även andra forskare som studerat äldreomsorgen betonar (se exem-
pelvis Ahnlund 2008a; Ellström m.fl. 2008; Westerberg & Hauer 
2009; Löfström 2010). Wolmesjö (2005) fann att chefer som gav 
omsorgspersonal ansvar, resurser och befogenheter i arbetet hade 
en handledande och coachande roll. Resultatet ligger i linje med 
Larssons (2008) studie av mellanchefer inom vård- och omsorgs-
verksamheter. Mellancheferna menade att delaktighet från om-
sorgspersonalen sida var en hörnsten i ett varaktigt och hållbart 
utvecklingsarbete. Det var emellertid ingen självklarhet att om-
sorgspersonalen ville vara delaktiga, snarare upplevde flera av 
mellancheferna motstånd från medarbetarna. Studien visade dock 
att mellancheferna hade förutsättningar att bidra till att delaktighet 
kunde skapas genom att ge personalen nödvändig information, ha 
bra kommunikation, avsätta tid för motivation och delegera ansvar 
och ge belöningar. Utifrån Döös (2004) terminologi om kompe-
tensbärande relationer blir således chefens kompetens central när 
det handlar om utveckling av omsorgspersonalens kompetens. 

Strategier för kompetensutveckling 
Ovan har jag berört frågor om kompetens och lärande. Kompetens-
utveckling handlar om hur lärande i vid mening organiseras för att 
ge kompetens. En vanligt förekommande definition av kompetens-
utveckling har formulerats av Ellström (2010b). Hans definition av 
kompetensutveckling innefattar de olika åtgärder eller läraktiviteter 
som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verk-
samhets interna arbetsmarknad (hos grupper av anställda, enskilda 
anställda eller hela personalgruppen). Dessa olika åtgärder kan vara 
följande:  
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• Rekrytering eller befordran 
• Utbildning – t.ex. kurser på eller utanför arbetsplatsen 
• Olika typer av icke-formell utbildning som t.ex. arbetsplats-

träffar och utvecklingsprojekt 
• Planerade förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorga-

nisationen med syfte att främja kompetensutnyttjande 
• Lärande i det dagliga arbetet 
• Lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet 

med eller utan särskild instruktion.  
 

Termen kompetensutveckling används ibland i en annan betydelse, 
nämligen som en beckning på de individuella lärprocesser som 
leder till en förändring av individens kompetens. Ellström (ibid.) 
skiljer alltså på en organisationsrelaterad och en individrelaterad 
innebörd av termen kompetensutveckling, eftersom aktiviteter som 
inte har kompetensutveckling som primärt syfte ändå kan innebära 
kompetensutveckling för individen. Frågor som rör personalens 
kompetensutveckling återfinns ofta i verksamhetsstrategiska do-
kument (Voronov & Yorks 2005) Trots det, menar till exempel 
Ellström och Hultman (2004), domineras bilden av satsningar på 
kompetensutveckling som många gånger är kortsiktiga och ad-hoc-
betonade. Döös (2004) framhåller att om man bara ser förmågor 
eller kompetens som en individuell egenskap, så kommer man i 
förändrings- och utvecklingsarbete inte att ställa sig frågor angå-
ende de kunskaper som sitter i relationerna. 

När det gäller kompetensutveckling har naturligtvis olika lär-
former, lärprocesser och lärmiljön stor betydelse men dessa för-
hållanden är inte tillräckliga för att analysera frågor om kompetens 
och lärande. Äldreomsorgen är på olika sätt utsatt för ett starkt 
”yttre” tryck. Det yttre trycket utgörs exempelvis av konkurrensut-
sättning, olika krav från brukare och olika nationella riktlinjer 
(Gustafsson & Szebehely 2003; Szebehely 2006; Ahnlund 2008a). 
För att möta upp mot dessa yttre krav behövs strategier för kompe-
tensutveckling som leder till en förbättrad och effektivare verksam-
het (Kock 2010). Strategier för kompetensutveckling handlar om på 
vilket sätt en verksamhet organiserar för olika läraktiviteter, att det 
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finns en medvetenhet om varför läraktiviteter genomförs och hur de 
värderas av ledningen och deltagarna (Felstead m.fl. 2005; Kock & 
Ellström 2011). Kock (2010) gör dock en distinktion mellan två hu-
vudtyper av strategier – en formell och en integrerad strategi. Den 
formella strategin karaktäriseras av att den huvudsakligen är inrik-
tad på att utveckla medarbetares kompetens genom att de deltar i 
kurser på eller utanför arbetsplatsen. Denna strategi har oftast en 
svag koppling till verksamhetsutveckling. Den integrerade strate-
gin kännetecknas av att den huvudsakligen är fokuserad på utveck-
ling och förändring av verksamheten och inte enbart på den enskil-
de medarbetaren och dennes förmåga att utföra sina arbetsupp-
gifter. Den integrerade strategin bygger, till skillnad mot den for-
mella strategin, på en kombination av olika typer av läraktiviteter – 
med andra ord att informella, icke-formella och formella läraktivi-
teter kombineras (Kock & Ellström 2011). Jämförelsen mellan de 
två strategierna skall inte förstås som att en integrerad strategi alltid 
är att föredra framför en formell strategi. Däremot pekar forskning 
till förmån för den integrerade strategin i de fall då organisationer 
strävar efter att utveckla verksamheten (Rönnqvist 2001; Byström 
2010).  

Kock (2010) beskriver att den formella strategin oftast leder till 
kompetensutveckling hos individen, men att dessa resultat inte 
nödvändigtvis blir vare sig bestående eller kommer verksamheten 
tillgodo. För att kompetensutveckling för individen skall stödja 
verksamhetsutveckling behöver den utvecklade kompetensen tas 
tillvara i det dagliga arbetet. Flera studier (se exempelvis Ellström 
& Nilsson 1997; Döös 2004; Byström 2010) pekar nämligen på att 
båda dessa strategier har svårt att få genomslag om inte lärmiljön 
samtidigt är stödjande. Döös (2004) för ett liknande resonemang 
som Kock (2010) kring strategier för kompetensutveckling men 
begreppsliggör strategier på ett annorlunda sätt. Döös (2004) gör 
åtskillnad mellan att arrangera för lärtillfällen och att organisera 
för lärande. Arrangera för innebär att på en från vardagens arbets-
uppgift åtskild arena ha reserverat tid och plats för exempelvis 
kurser och andra utbildningsinsatser. Organisera för handlar om att 
i den egna organisationen bygga in en infrastruktur, det vill säga 
ordna förutsättningar och villkor för det ständiga arbetsflödet, som 
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är gynnsamma för lärande och kompetensutveckling. Med infra-
struktur avses ett slags underliggande system för kommunikation, 
en osynlig men medveten basstruktur för tillgängliga kommunika-
tionsvägar. Att organisera för är alltså ett vidare begrepp som 
innefattar att skapa infrastrukturer. I att organisera för ingår även 
att rigga olika slags arbets- och lärprocesser, vilket ligger i linje 
med Kocks begrepp integrerad strategi för kompetensutveckling.  

Studier från satsningar på kompetensutveckling inom äldreom-
sorgen – till exempel Kompetensstegen – visar att det är svårt att 
påvisa att kvaliteten i verksamheten har förbättrats (Brulin & 
Svensson 2011). Den generella utbildningsnivån har visserligen 
höjts men det är samtidigt svårt att påvisa några förbättringseffekter 
som kommit brukarna till del, vilket var ett centralt syfte med sats-
ningen (Löfström 2010). En förklaring till att Kompetensstegen 
inte gav de resultat som satsningen syftade till – exempelvis lång-
siktighet och ökade möjligheter till delaktighet för omsorgspersonal 
och brukare – är, även om det finns undantag, att en stor del av de 
verksamheter inom äldreomsorgen som deltog i satsningen utgick 
från en kortsiktig och formell strategi (Döös 2004; Ellström & 
Hultman 2004; Schultz 2009; Kock 2010). Några studier pekar på 
att vissa styrprinciper – som byte av utförare enligt LOU – och hög 
chefsrörlighet bidragit till att det långsiktiga och hållbara lärandet 
för omsorgspersonalen urholkats (Löfström 2010; Schultz 2009). 
Flera kommuner hade som ambition att Kompetensstegen skulle 
understödja individuella karriärvägar för omsorgspersonalen, det 
vill säga en form av vertikal rörlighet. Det är dock svårt att peka på 
att dessa ambitioner infriats (Westerberg 2010). Flera studier visar 
att omsorgspersonalen många gånger är tillfreds med sin position i 
organisationen men att de önskar fördjupa och bredda sina 
kunskaper – således en horisontell utveckling (Svensson 1986; 
Astvik 2003; Socialstyrelsen 2003).  
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Brukarinflytande, valfrihet och 
omsorgspersonalens kompetens 
Begreppet brukarinflytande har framförallt kommit att förknippats 
med ett kollektivt inflytande och används främst i officiella doku-
ment inom välfärdsområdet (Montin 1998). Begreppet är beskrivet 
av Rothstein (1997, s. 83) och innebär: ”att de medborgare som di-
rekt använder sig av eller kommer i kontakt med offentlig service-
verksamhet också ges inflytande över verksamhetens utformning”. 
När det gäller studier om brukarinflytande inom äldreomsorgen är 
de dock i stor utsträckning fokuserade på individuella påverkans-
möjligheter i den vardagliga kontakten med personalen (Wikström 
2005; Janlöv m.fl. 2005; Egger de Campo 2007) och är sällan 
kopplade till frågor som berör omsorgspersonalens kompetens. De 
studier som gjorts om brukarinflytande har till största del behandlat 
frågor som berör kundval och/eller hemtjänsten (Hjalmarsson 
2003; Wikström 2005; Egger de Campo 2007: Löfström 2007; 
Bennich 2011). I samtliga av dessa studier framkom att brukarna 
främst vill ha inflytande över de organisatoriska förutsättningarna – 
i form av tid, kontinuitet, flexibilitet – och att vem som utför om-
sorgsinsatsen är viktigare än vilken utförare brukarna valt (se även 
Edebalk m.fl. 1995). Samtidigt visar forskningen att brukarnas 
önskemål är att omsorgspersonalen har förmåga att utveckla rela-
tioner till brukarna. Wikström (2005) pekar i sin studie på att om-
sorgspersonalen inte hade kunskaper eller någon handlingsstrategi 
för hur brukarens strävan efter självbestämmande skulle bemötas.  

Det finns emellertid en studie som fokuserar på brukarinfly-
tande på vårdboenden. Harnett (2010) fann att chefer och omsorgs-
personal bedömde ansatser från brukarens sida när det gällde in-
flytande och självbestämmande över sin vardag – till exempel 
sänggående, klädval och matutbudet – som oviktiga angelägen-
heter. Omsorgspersonalen prioriterade institutionella rutiner som 
var kopplade till effektiviteten för boendet som helhet, det vill säga 
en form av anpassningsinriktat lärande. Det ledde till att brukarens 
försök till inflytande begränsades (Persson & Wästerfors 2009). 
Harnett (2010) menar att omsorgspersonal och chefer, genom en 
omdefinieringsprocess av det som betraktas som ”gnäll” på små-



Kapitel 2 – Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 
 

- 33 - 

saker – exempelvis om den mat som serveras –, istället skulle kun-
na beskrivas som något viktigt som personalen skulle kunna göra 
något åt. För att en omdefinieringsprocess – med utgångspunkt från 
brukarens självbestämmande och önskemål – ska kunna ske hos 
omsorgspersonalen krävs dock ett utvecklingsinriktat och 
reflekterat lärande (se exempelvis Ellström 2002; Ahnlund 2008a).  

Frågor som rör brukarinflytande inom äldreomsorgen har alltså 
börjat röna uppmärksamhet inom forskningen under det senaste 
årtiondet och även från nationell myndighetsnivå. När det gäller 
nationella utvecklingsprogram och kompetensprojekt så utgår de 
dock sällan från brukarnas perspektiv och om och när de gör det – 
som med fallet Kompetensstegen – så blir det bara i målsättningar 
och i policydokument, inte i genomförandet (se exempelvis Lars-
son 2007; Löfström 2010; Brulin & Svensson 2011).  

Brukarinflytande och kompetensfrågor för omsorgspersonalen 
är alltså två olika och parallella diskurser som så här långt varit 
svåra att förena både teoretiskt och praktiskt. Något annat som är 
viktigt att nämna i detta sammanhang är att det finns studier som 
fokuserats på förändringar inom välfärdssektorn – bland annat 
inom äldreomsorgen – på samhällsnivå (se exempelvis Gustafsson 
1989, 2000; Hasselbladh m.fl. 2008). Samhällsförändringar, menar 
Gustafsson (2000), gör något med dem som producerar välfärds-
tjänsterna men att vi faktiskt vet väldigt lite om hur dessa meka-
nismer kommer till uttryck i praktiken. Det finns således både teo-
rier och studier som har bidragit till förståelse för förändring på 
samhällelig nivå men inga som kopplar samman dessa förändringar 
med kompetensutveckling.  

Det finns forskning inom stora projekt och program som visar 
på svagheterna med ett kortsiktigt och avgränsat fokus på kompe-
tensfrågor (Brulin & Svensson 2012). Denna forskning, som analy-
serar mekanismerna för ett hållbart utvecklingsarbete, visar på be-
gränsningar med projekt som inte blir strategiska och som därmed 
”länkar in” i driftsorganisationen. Kompetensfrågor och lärande-
projekt blir istället kompensatoriska och reaktiva åtgärder som til-
lämpas när det finns extra resurser tillgängliga. Den här typen av 
projekt kan till och med ha en legitimerande och avledande funk-
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tion, det vill säga vara ett sätt att undvika att ta itu med djupare 
orsaker till brister i en verksamhet (Svensson & von Otter 2001). 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag belyst centrala begrepp och teorier som berör 
kompetens, olika lärformer och processer, organisatoriska lärmil-
jöer, kompetensutveckling och brukarinflytande. Jag har velat syn-
liggöra att det finns tre perspektiv på omsorgspersonalens kompe-
tens och hur denna bäst erhålls – den praktiknära erfarenhetskun-
skapen, den syn som förespråkar formell utbildning och det per-
spektiv som förespråkar både och. Jag pekar på betydelsen av lär-
miljön, olika lärprocesser och lärformerna för omsorgspersonalens 
kompetensutveckling. Jag har synliggjort att frågan om brukar-
inflytande sällan kopplas samman med frågor som berör omsorgs-
personalens kompetens. 

Det finns en omfattande forskning om kompetens och lärande. 
Den forskning som jag har berört ovan och de teoretiska perspektiv 
som jag har presenterat kommer jag fortsättningsvis använda på 
äldreomsorgen. Här är relationen till brukaren särskilt viktig för 
kvaliteten i omsorgen. Kraven på kompetens i omsorgsarbetet om-
fattar alltså förtrogenhetskunskaper om brukaren och dennes situa-
tion, medicinska kunskaper och förändringskompetens. Forsk-
ningen betonar vikten av att kombinera olika lärformer – infor-
mellt, formellt och icke-formellt lärande. Vidare framhålls att inte-
grerade lärstrategier krävs för att individens kompetens ska leda till 
verksamhetsutveckling. 

Det som forskningen inte har lyft fram är hur utbildningssystem 
och arbetslivssystem ska samverka för att få till dessa kombinerade 
lärformer och integrerade strategier. En av mina artiklar handlar 
just om interorganisatoriska villkor för samverkan.  

Forskningen har på ett trovärdigt sätt visat hur individuellt lä-
rande behöver bli en del av ett organisatoriskt lärande för att verk-
samheten ska utvecklas och för att brukarna ska uppleva en högre 
kvalitet. Men nästa nivå – det vill säga samspelet mellan organisa-
toriska villkor och samhälleliga förutsättningar – är dåligt utveck-
lad i teorier och forskning. Vad betyder de snabba och genomgri-
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pande förändringar som skett inom äldreomsorgen för kompetens-
satsningar i äldreomsorgen? Jag menar att det är viktigt att tillföra 
ett sociologiskt perspektiv på teorier och lärande och kompetensut-
veckling. Det är viktigt för att förstå hur samtidigt pågående för-
ändringar av äldreomsorgen – när det gäller effektivisering, nya 
styrformer, konkurrensutsättning etcetera – stödjer eller begränsar 
effekterna av de lärinsatser som görs. Omsorgsarbetet är komplext 
och utsatt för ett hårt ”yttre tryck” men det saknas studier som be-
lyst hur förändringar på samhällsnivå påverkar förutsättningar för 
kompetensutveckling och lärande. 
 

 
 





 

 
 
 

3 Metod 

I detta kapitel redogör jag för på vilket sätt jag studerat och fått 
kunskap om omsorgspersonalens syn på kompetens och på vilket 
sätt man arbetar med kompetensutveckling inom verksamheterna. 
Jag har i forskningsprocessen kombinerat olika metoder – inter-
vjuer, analysseminarier och enkäter. Jag inleder kapitlet med att 
redogöra för mina ontologiska och epistemologiska utgångspunk-
ter. Därefter följer en beskrivning av de metoder jag använt mig av. 
Redovisningen är detaljerad, eftersom jag vill visa hur jag anpassat 
och förändrat min datainsamling på grund av olika svårigheter som 
jag inte kunde förutse från början. De ändrade förutsättningarna har 
också inneburit att mina forskningsfrågor förändrats.  

Ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter 
Min avhandling syftar till att förstå och förklara omsorgspersona-
lens uppfattningar om kompetens. Det innebär att jag behöver söka 
svar i samspelet mellan omsorgspersonalen, den organisatoriska 
kontext de är en del av, brukarnas önskemål om vad omsorgs-
personalen ska kunna, styrdokument från nationell myndighetsnivå 
som beskriver kompetenskapskraven på omsorgspersonalen och 
politiska beslut. En central utgångspunkt i att försöka förstå om-
sorgspersonalens uppfattningar om kompetens är att se den som en 
handling som utgår från förståelse, reflektion och erfarenheter av 
egna eller andras handlingar. Handlingar genomförs alltid i en 
social kontext. Genom att analysera omsorgspersonalens uppfatt-
ningar om kompetens som en del av och en förutsättning för deras 
handlande blir kunskapsteorin av mer sociologisk art. En kunskaps-
teori som har en handlingsteoretisk utgångspunkt är pragmatismen. 
Inom pragmatismen görs ingen åtskillnad mellan handling och för-
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ståelse, individ och samhälle eller objekt och subjekt (se exem-
pelvis Dewey 1929; Pierce 1958; James 2003). För pragmatismens 
företrädare står människan som handlande varelse i fokus. För 
Dewey (1929) bestäms värdet av kunskap av dess funktion och 
följder. Han betonade att vi inte ska sträva efter att lösa problem, 
utan snarare närma oss problem och lära oss att utveckla metoder 
för att hantera dem. På detta sätt når vi en djupare kunskap om 
problemens art.  

Om pragmatismen lyfter fram handling som ett uttryck för erfa-
renhet och kunskap om vardagsförståelsen, hur ska vi då kunna 
förklara grundläggande strukturer och mekanismer som påverkar 
detta handlande? Här utgör den kritiska realismen ett alternativ som 
mycket väl kan komplettera pragmatismens handlingsteoretiska 
utgångspunkter. Den kritiska realismen är en vetenskapsfilosofisk 
inriktning som vilar på föreställningen att det finns en verklighet 
oberoende av vår kunskap om densamma. Kunskapen om verklig-
heten filtreras genom språk och begrepp som är relativa och förän-
derliga i tid och rum (Danemark m.fl. 2003). En vetenskapsfilosof 
som diskuterar makro och mikro eller struktur och aktör på ett för-
tjänstfullt sätt, är Roy Bashkar. En central utgångspunkt hos Bash-
kar (1978) är att analytiskt förstå samhället och individerna som två 
olika typer av krafter, vilka aldrig kan eller bör reduceras till var-
andra. Enligt Bashkar kan vi inte – trots åtskiljandet av olika typer 
av krafter – betrakta dessa olika typer av krafter som isolerade från 
varandra. Det finns tydliga och markerade beröringspunkter eller 
kontaktytor mellan dessa båda krafter. Utgångspunkten är att vi 
socialiseras in i ett redan existerande samhälle och att vi människor 
under tid kan reproducera och transformera samhället. Med andra 
ord – strukturen och den existerande kontexten, föregår individen. 
Individen behöver dock inte reproducera strukturen, utan kan ge-
nom sina handlingar transformera sin position i strukturen. Struktu-
ren kan alltså både reproduceras och transformeras. Bashkar menar 
emellertid att det är ovanligt att aktören åstadkommer handlingar 
som leder till transformation av kontexten. Den struktur vi sociali-
seras in i kommer att te sig olika och ge olika effekter beroende på 
de villkor och förutsättningar individerna har inom denna struktur.  
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Den kritiska realismen har sin utgångpunkt i att det existerar en 
objektiv verklighet ”därute” oavsett om vi uppfattar den eller inte. 
Denna verklighet är i det mesta dold för oss, men kan delvis identi-
fieras och begreppsliggöras. Genom att studera mekanismer och 
effekter av denna verklighet kan vi fånga delar av denna objektiva 
verklighet. Verkligheten är därmed inte enbart socialt konstruerad 
av aktörerna och har således inte sin primära utgångspunkt i hur vi 
erfar verkligheten. Våra förutsättningar och villkor inom strukturen 
kommer att påverka den subjektiva verkligheten, som jag förstår 
den kritiska realismen. 

Bashkar (1978) diskuterar vidare vikten av att skilja mellan in-
tention och handlingars effekt. Aktören eller individen har många 
gånger en omedveten intention att handla mot transformation. 
Många gånger blir resultatet snarare en form av reproduktion. 
Handlingarna är dock lika aktiva oavsett om de leder till reproduk-
tion eller transformation. Skillnaden ligger i konsekvenserna av 
handlingar – om de leder till förändring, det vill säga transforma-
tion eller till reproduktion.  

Danemark m.fl. (2003) har tolkat och beskrivit den kritiska re-
alismen och diskuterar utifrån Bashkar – och andra teoretiker (se 
exempelvis Sawyer 2000; Archer 2003) som företräder den kritiska 
realismen – samhället och verkligheten som bestående av yt- och 
djupstruktur. Ytstruktur kan vi med se med blotta ögat medan djup-
struktur är de dolda mekanismer som genererar effekter för aktörers 
förutsättningar, villkor och därmed handlingar. Enligt Danemark 
m.fl. (2003) kan den kritiska realismen förstås som att den existe-
rande verkligheten finns och att denna existerande verklighet utgör 
den intransitiva dimensionen. Vår kunskap, våra teorier och 
föreställningar om verkligheten – det vill säga det som förbinder 
oss som kunskapssubjekt med den objektiva verkligheten – utgör 
den transitiva dimensionen, vilken är socialt bestämd och för-
änderlig. Det finns samtidigt en relation mellan den objektiva verk-
ligheten och vår förståelse för densamma. Denna kunskap är, som 
tidigare nämnts, föränderlig i tiden (epistemologisk relativism).  
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Att forska med – en interaktiv ansats 
Jag har i avhandlingsarbetet låtit mig inspireras av den interaktiva 
forskningsansatsen (Svensson m.fl. 2002; Aagaard Nielsen & 
Svensson 2006), vilken kan betraktas som en gren av aktionsforsk-
ningen (se exempelvis Reason & Bradbury 2007). Den interaktiva 
forskningsansatsen bygger på en kunskapssyn där praktisk och teo-
retisk kunskap utvecklas i en ömsesidig process. Centralt är den 
interaktiva lärprocessen som pågår under hela forskningsprocessen 
– från definitionen av problem till analys och spridning av resulta-
ten – och att forska med snarare än att forska för, åt och på (Svens-
son m.fl. 2002). Den interaktiva forskningsansatsens målsättning 
kan beskrivas som en process för att skapa en kritiskt reflekterande 
gemenskap (Argyris m.fl. 1985) mellan forskare och deltagare. 
Inom ramen för den interaktiva lärprocessen kan brister i forska-
rens och deltagarnas begränsade förståelser överskridas genom att 
kritiska frågor formuleras gemensamt. Den interaktiva forsknings-
ansatsen kräver organisering av gemensamma lärtillfällen – så kal-
lade analysseminarier – förberedelser inför dessa och efterarbete i 
form av rapporter för ytterligare feedback och tolkningar från del-
tagarna. Den interaktiva forskningsprocessen fungerar dock inte för 
alla forskare och på alla arbetsplatser eftersom processen förutsätter 
tid, kontinuitet, resurser och engagemang från medforskarna (Ben-
nich 2012).3 

Att bedriva en interaktiv forskningsprocess inom äldreomsor-
gen – med omsorgspersonal som deltagare – har visat sig vara lät-
tare sagt än gjort. Inom några av de studerade verksamheterna var 
engagemanget från omsorgspersonalen initialt högt men återkom-
mande chefsbyten i kombination med implementering av nya rikt-
linjer, rutiner och policys ledde till att omsorgspersonalen tappade 
sitt engagemang. Vid sådana tillfällen har det varit viktigt för mig 
som forskare att stå kvar – att inte släppa taget, att istället omför-
handla och förändra den interaktiva lärprocessen efter förändrade 

                                                
3 Jag beskriver mina erfarenheter av den interaktiva forskningsprocessen i ett 
bokkapitel i Brunnberg, E. & Cedersund, E. (red.) (2012). Kapitlet har genom-
gått peer-review.  
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förutsättningar inom verksamheterna. Samtidigt finns det andra 
svårigheter som forskaren har att hantera. En sådan svårighet – när 
man som forskare ska stödja en interaktiv lärprocess – är att det kan 
vara svårt att skilja på sin roll som forskare och deltagarnas behov 
av att belysa organisatoriska förutsättningar eller begränsningar 
som ligger långt från de ursprungliga forskningsfrågorna. Sådana 
tillfällen har inte saknats i min forskningsprocess och det har från 
deltagarnas sida både funnits hopp och förväntningar på att jag som 
forskare ska fungera som förändringsagent. Det kan vid sådana 
tillfällen uppstå problem genom att forskaren blir alltför engagerad, 
vilket kan försvåra för en kritisk analys. Närmare bestämt att fors-
karen börjar forska för i stället för med (Svensson 2002). En risk 
med ett alltför starkt engagemang och involvering är att den teore-
tiska kunskapsbildningen blir svag till förmån för den praktiska 
utvecklingen (Svensson m.fl. 2007).  

Jag har vid sådana tillfällen fått klargöra att jag inte kan leva 
upp till sådana förväntningar, eftersom de överenskommelser som 
finns inom Helix4 – där jag är en del av forskningsmiljön – bygger 
på partnerskap och gemensamt lärande och inte på att forskarna ska 
betraktas som förändringsagenter inom de studerade verksam-
heterna (Bennich 2012).  

Den interaktiva forskningsansatsen bygger alltså på att både 
forskaren och deltagarna är involverade i att utforska olika pro-
blemområden. I den interaktiva lärprocessen är båda parter – delta-
gare och forskare – engagerade i ett kritiskt analysarbete. I lärpro-
cessen ges tillfällen att validera data och nå nya insikter av data och 
analysen. Den kunskap som produceras är både av teoretiskt och 
praktiskt slag (Aagaard Nielsen & Svensson 2006). Den interaktiva 
kunskapsbildningen i forskningsprocessen illustreras i figur 1.  
 

 

                                                
4 www.helix.liu.se  
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Figur 1. Modell för interaktiv kunskapsbildning i 
forskningsprocessen (Ellström 2008, s. 9). 

Figur 1 illustrerar den interaktiva forskningsprocessen där deltagare 
och forskare tillsammans går in i kunskapsbildningen där alla har 
olika syften, intressen och roller. I modellen synliggörs ett forsk-
ningssystem och ett praktiksystem med olika bakgrunder som sam-
verkar med varandra. Forskningssystemet kan beskrivas som en 
cirkel som styrs av forskarens problemformulering, datainsamling, 
teorier och analys. Praktiksystemet kan på motsvarande sätt beskri-
vas som drivet av behovet att nå kunskaper och metoder för att lösa 
organisatoriska problem. Den interaktiva forskningsansatsen ger 
möjligheter till dialog och samhandlande mellan dessa aktivitets-
system. En central utgångspunkt i den interaktiva forskningsproces-
sen är att tillsammans tolka och begreppsliggöra data. Forskaren 
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kan på så sätt omtolka och analysera data på nytt, vilket kan leda 
till kunskaps- och teoriutveckling (Ellström 2008).  

Under forskningsprocessen har jag samtidigt samverkat med 
olika aktörer och interaktionen har skett på flera plan och i olika 
kontexter – med en referensgrupp, äldreomsorgens branschråd i 
Östergötland, APeL-FoU5, Kravmärkt yrkesroll, fackförbundet 
Kommunal och Lean Link i Linköpings kommun. Den kunskap jag 
fått tror jag hade varit svårt att erhålla utan interaktion med olika 
aktörer och den lärprocess som den interaktiva forskningsansatsen 
bidragit till. Man kan säga att den interaktiva forskningsansatsen 
har fungerat på en organisatorisk och interorganisatorisk nivå, men 
att den har varit mindre utvecklad i det praktiska genomförandet av 
studien tillsammans med deltagarna. 

Tillvägagångssätt – metoder, material  
och analys – i forskningsprocessen 
Till en början var inte forskningsfrågan så tydligt formulerad och 
utmejslad. Jag var dock klar över att det var kompetensfrågor för 
omsorgspersonal jag ville studera. En central utgångspunkt från 
min sida har varit att kombinera ett organisations- och brukarper-
spektiv på frågor som handlar om kompetensutveckling för om-
sorgspersonalen. Vid den här tiden hade dessutom en stor nationell 
kompetenssatsning genomförts – den så kallade Kompetensstegen. 
Frågor som berörde kompetensutveckling för omsorgspersonalen 
var alltså högaktuella. Det fanns ett stort intresse även från flera 
deltagare inom ramen för partnerskapet i Helix kring dessa frågor. 
Partnerna i det här fallet var facket Kommunal, Linköping och 
Motala kommun. Genom företrädaren för Kommunal etablerades 
kontakter med olika verksamheter inom äldreomsorgen i två kom-
muner. Med hjälp från Kommunals företrädare skapades en refe-
rensgrupp som träffades två gånger per år mellan 2007–2010. Refe-
rensgruppen bestod av omsorgspersonal, verksamhetschefer och 

                                                
5 APeL är ett nationellt centrum för interaktiv och kritisk forskning inom arbets-
platslärande, tillväxt och regional utveckling, för mer information se: www.apel-
fou.se 



Kapitel 3 – Metod 

 
 

- 44 - 

under åren 2009–2010 två brukare. Centrala frågor som belysts, 
diskuterats, förts en dialog kring har varit frågor rörande omsorgs-
personalens kompetens, hur denna kan utvecklas i relation till bru-
karens önskemål och behov. Engagemanget och intresset för den 
gemensamma kunskapsprocessen i referensgruppen har varit stort 
från deltagarnas sida. Referensgruppen deltog i utarbetandet av 
forskningsfrågorna, i utformandet av intervjuguiden och även i ana-
lyserna av intervjuresultatet.  
 

Figur 2 beskriver de olika inslagen i det empiriska avhandlings-
arbetet över tid. För att ha en teoretisk grund att stå på litteratur-
studier parallellt genomförts inom området. 
 

 

Figur 2. Tidslinje för avhandlingsarbetet 

Forskningsöversikten  
och att arbeta med andra forskares studier 
Tidigt i forskningsprocessen – redan år 2007 – började jag studera 
vad litteraturen hade att säga om kompetensutveckling för om-
sorgspersonal inom omsorgssektorn. I det här skedet ville jag kom-
binera kompetensfrågor med brukarinflytandefrågor. Det visade sig 
dock att den kombinationen inte fanns att tillgå i några av de data-
baser jag använde. Jag fick alltså söka på varje begrepp – brukarin-
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flytande och kompetens för omsorgspersonal – var för sig.6 Jag 
valde att undersöka dessa begrepp utifrån ett styrningsperspektiv, 
vilket resulterade i en publicerad artikel år 2009 i Tidskrift for 
Arbejdsliv. I artikeln framkommer att en grupp hade stora möjlig-
heter utöva inflytande över omsorgspersonalens kompetens, nämli-
gen de funktionshindrade inom handikappomsorgen.  

För att skapa en plattform för min kommande forskning och 
öka förståelsen vad gäller förutsättningar för lärande och kompe-
tensutveckling inom äldreomsorgen, deltog jag i en studie av utvär-
deringar från Kompetensstegen. Denna studie, som grundade sig på 
forskning som jag själv inte varit involverad i, resulterade i en arti-
kel som publicerades år 2009 i Journal of European Industrial 
Training. I artikeln – som vi är tre författare om – analyseras förut-
sättningarna för arbetsplatslärande utifrån ett interorganisatoriskt 
perspektiv, det vill säga relationen mellan utbildnings- och arbets-
platssystemet.  

Inledande studie på en vård och omsorgsförvaltning 
Genom deltagandet i referensgruppen kom jag kontakt med områ-
deschefer som arbetade centralt i Linköpings kommun. Jag erbjöds 
att göra en explorativ veckolång studie under hösten 2007 på Vård 
och omsorgsförvaltningen för att få en uppfattning om hur förvalt-
ningen var uppbyggd – från äldrenämnd till beställare och utfö-
rarsida. Syftet med att starta högst upp i organisationen var att 
förankra forskningsfrågorna hos de som är huvudansvariga och få 
ett godkännande för vidare kontakter inom förvaltningen. Jag stu-
derade under denna vecka olika dokument – policydokument, rikt-
linjer, kravspecifikationer, kompetenskrav på omsorgspersonal et-
cetera – som berörde Linköpings äldreomsorg. Samtidigt fick jag 
en inblick i och kunskaper om hur konkurrensutsättning och of-
fentliga upphandlingar hanteras inom en vård och omsorgsförvalt-
ning. Under samma vecka gjorde jag studiebesök inom några vård-
boenden och hemtjänstverksamheter i Linköpings kommun. Vid 
dessa tillfällen presenterade jag mitt problemområde – det vill sä-
gas frågor som rörde omsorgspersonalens kompetens och brukarin-
                                                
6 För en mer utförlig redogörelse av databassökningen, se Bennich (2009).  
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flytande – för de berörda verksamhetscheferna och omsorgsperso-
nalen. Utifrån denna vecka och de studiebesök som genomfördes 
kom två verksamheter att visa sitt intresse för att delta i studien.  

Inledande explorativa studier i verksamheterna 
De två verksamheterna var ett kommunalt vårdboende och en hem-
tjänstverksamhet. Under våren 2008 inledde jag två veckolånga 
explorativa studier på de båda verksamheterna. Den traditionelle 
forskaren vistas många gånger inte tillräckligt mycket ute i organi-
sationerna för att förstå praktikens utmaningar (Senge & Scharmer 
2001). Att befinna sig i praktiken, att studera vad som händer där, 
kan ge kunskaper som leder till djupare förståelse för praktiken 
(Schutt 2006).   

I mitt eget fall har jag gått med omsorgspersonal i deras var-
dagliga arbete inom de båda verksamheterna. Urvalet av omsorgs-
personal skedde utifrån den omsorgspersonal som hade tid, möjlig-
het och intresse av att låta mig gå med. Jag har bistått med praktisk 
handräckning till den omsorgspersonal som jag gått med. Samtidigt 
ställde jag frågor om deras arbete, vad arbetet innebar, vilka kun-
skaper som är viktiga att ha i omsorgsarbetet, hur dessa kunskaper 
erhålls och vilka önskemål de uppfattar att brukarna har på deras 
kompetens. Under de inledande studierna frågade jag samtidigt 
omsorgspersonal, brukare och verksamhetschefer om de vid ett 
senare tillfälle kunde tänka sig att blir intervjuade. Antal med-
arbetare och verksamhetschefer som tackade ja till att låta sig bli 
intervjuade redogör jag för i tabell 1 på sidan 55. Det var inom en 
av dessa verksamheter – den kommunala hemtjänsten – som jag 
kom i kontakt med de brukare som senare deltog i referensgruppen.  

Resultaten från de inledande explorativa studierna samman-
ställdes i två rapporter som återfördes till de berörda verksamhe-
terna. Rapporterna användes som utgångsmaterial för två fokus-
grupper som bildades med berörd omsorgspersonal på respektive 
arbetsplats. I fokusgrupperna deltog även annan omsorgspersonal. 
Vid dessa tillfällen fanns möjligheter att gemensamt reflektera över 
resultatet i rapporterna. Diskussionen och de interaktiva lärtillfäl-
lena utgick från följande frågor: Har jag uppfattat ert arbete rätt? 
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Vilken typ av kompetensutveckling är nödvändig eller önskvärd 
med utgångspunkt från den nuvarande arbetssituationen och fram-
tida utmaningar? Vilka önskemål eller kompetenskrav har brukar-
na? Alla samtal i fokusgrupper bandades och transkriberades orda-
grant av mig och återfördes till dem som deltagit i fokusgrupperna.  

I samband med att fokusgrupperna genomfördes (våren 2008) 
visade det sig att den verksamhetschef som ledde den kommunala 
hemtjänstverksamheten skulle sluta, att en upphandlingsomgång 
lett till övertaglighet på omsorgspersonal inom kommunen samti-
digt som hemtjänstverksamheten skulle omorganiseras. Den oro 
och turbulens som dessa förestående förändringar skapade, bidrog 
till att den omsorgspersonal inom den kommunala hemtjänsten, 
som tidigare sagt ja till att låta sig bli intervjuade tills vidare 
avstod. De menade dock att jag skulle återkomma när situationen 
lagt sig och en ny verksamhetschef tillsatts. Det dröjde ett tag innan 
en ny verksamhetschef anställdes men hon slutade sin anställning 
redan efter några månader. Nu stod den kommunala hemtjänst-
verksamheten återigen utan ledning. Kombinationen – omsorgsper-
sonalens ovilja att delta i intervjuer på grund av arbetssituationen 
och de tidsramar jag som doktorand har att förhålla mig till – 
bidrog till jag beslöt att avstå från att fortsätta studien inom denna 
verksamhet.  

Under samma tidsperiod (våren 2008) deltog jag i ett nätverks-
projekt i Linköping som diskuterade kompetensutvecklingsfrågor 
inom ramen för Kompetensstegen. I nätverket kom jag i kontakt 
med en verksamhetschef inom en privat hemtjänstverksamhet. Vi 
diskuterade tillsammans mitt problemområde och hon var intresse-
rad av att den hemtjänstverksamhet hon ledde skulle ingå i min 
studie. Under hösten 2008 genomförde jag en veckolång explorativ 
studie inom denna hemtjänstverksamhet utifrån liknande villkor 
och förutsättningar som de tidigare arbetsplatsstudierna. Resultatet 
utmynnade i en rapport som återfördes till omsorgspersonalen. Vi 
diskuterade och reflekterade gemensamt över rapporten i en fokus-
grupp. Vid detta tillfälle tillfrågades verksamhetschefen och om-
sorgspersonalen om de vid ett senare tillfälle ville låta sig inter-
vjuas. Verksamhetschefen och några ur omsorgspersonalen tackade 
ja (se tabell 1).  
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Denna verksamhetschef kom att avsluta sin anställning i års-
skiftet mellan 2008–2009 och en ny verksamhetschef anställdes. 
Chefsbytet kom att få följder för den fortsatta forskningsprocessen, 
eftersom den nya verksamhetschefen inte hade samma engagemang 
och intresse att verksamheten skulle delta i studien. Verksamhets-
chefen menade ändå att det var bra att fortsätta den process med 
omsorgspersonalen som var påbörjad. Däremot avsade hon sitt eget 
engagemang i forskningsprocessen, eftersom hon ansåg att hon i 
sådana fall skulle behövt varit med redan från början. Vid samtal 
med denna verksamhetschef framkom att hon valde att lägga sitt 
fokus på att ta över som ny chef över verksamheten. Jag har dock 
haft stöd från verksamhetschefen att återföra forsknings-resultatet, 
organisera för analysseminariet och vid utlämning av enkäterna.  

De inledande studierna var viktiga för mig som forskare för att 
få egna erfarenheter från verksamheterna och det arbete omsorgs-
personalen utför. Studierna hjälpte mig som forskare att identifiera 
den kontext som omsorgspersonalen befinner sig i och få förståelse 
för olika situationer som kan uppstå i omsorgsarbetet – exempelvis 
när något oförutsett händer – och hur de handlar i sådana situatio-
ner. Det gav mig även en värdefull insikt inför det kommande 
gemensamma analysarbetet.  

Med utgångspunkt från de inledande studierna år 2008 utfor-
mades tre intervjuguider – en till brukarna, en till omsorgspersona-
len och en till verksamhetscheferna (se bilaga 2, 3 och 4). Intervju-
guiderna utgick från centrala teman kring det vardagliga arbetet, 
omsorgspersonalens kompetens, hur denna erhålls, vilka läraktivi-
teter omsorgspersonalen deltagit i och vilka möjligheter till lärande 
som uppstod i det dagliga arbetet. De intervjuguider som riktade 
sig till brukarna berörde frågor om vilken hjälp de fick och vilka 
önskemål de hade på omsorgspersonalens kompetens. Intervjugui-
derna skapades med utgångspunkt från teorier om omsorg, kom-
petens och arbetsplatslärande. Referensgruppens deltagare kom 
med insiktsfulla synpunkter på frågorna och var ett viktigt stöd i 
utformandet av intervjuguiden. 

Studien kom att innefatta ytterligare insamling av empiriskt 
material under år 2011 inom en annan kommun – Haninge. Kon-
takten med Haninge möjliggjordes genom ett samarbete jag hade 
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med APeL-FoU och Kravmärkt yrkesroll (se kapitel 1). Per telefon 
tog jag kontakt med en områdeschef i Haninge och hörde mig för 
om de var intresserade av att delta i min studie. Områdeschefen tog 
i sin tur kontakt med några verksamheter – ett vårdboende och en 
hemtjänstverksamhet – med en förfrågan till verksamhetschefer, 
omsorgspersonal och brukare om de kunde tänka sig att bli inter-
vjuade. Efter två veckor presenterade områdeschefen några namn 
på personer som var intresserade av att låta sig intervjuas (se tabell 
1). Före intervjuerna studerade jag de policydokument som berör 
kompetens- och kompetensutvecklingsfrågor för omsorgsperso- 
nalen i kommunen.  

Urvalskriterier för de intervjuade 
För att få kunskap om hur omsorgspersonalen uppfattade lärmiljön, 
vilka läraktiviteter de deltagit i så utgick jag från att de intervjuade 
skulle ha arbetat minst ett år inom respektive verksamhet. Syftet 
med tidskriteriet var att omsorgspersonalen skulle ha erfarenhet av 
omsorgsarbetet, hunnit skaffa sig en bild av lärmiljön, vilka lärak-
tiviteter som genomfördes inom verksamheterna och hunnit skapa 
sig en uppfattning om vilka kompetenser de behöver för att genom-
föra omsorgsarbetet på ett tillfredställande sätt. De skulle också ha 
deltagit i – för Linköpings kommun – någon eller några av de kur-
ser som genomförts inom ramen för Kompetensstegen. För om-
sorgspersonalen i Haninge handlade urvalskriterierna om att de 
skulle ha validerat mot Kravmärkt yrkesroll. Ett kriterium jag 
ställde för urvalet när det gäller brukarna var att de skulle vara be-
slutskompetenta7 eller ”kognitivt friska”. Med kognitiv friska avses 
personer som inte har skador eller allvarliga minnesproblem orsa-
kade av exempelvis olika demenssjukdomar (Hammarström & Tor-
res 2005).  

 

                                                
7 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes inom äldreomsorgen i Linköping våren 
2009 och inom äldreomsorgen i Haninge våren 2011. Samtliga in-
tervjuer med personal genomfördes enskilt på intervjupersonernas 
arbetsplatser och varade mellan 45–120 minuter. Intervjuerna med 
brukarna skedde i brukarnas hem och varade mellan 25–60 minu-
ter.  

Intervjuerna utgick främst från intervjuguiderna men var semi-
strukturerade till formen. Ambitionen från min sida vid intervju-
tillfällena var att de intervjuade skulle känna sig så bekväma som 
möjligt i intervjusituationen för att ge de intervjuade så stort ut-
rymme som möjligt att dela med sig av sina erfarenheter, tankar 
och upplevelser (Kvale 1996). Jag inledde därför varje intervju med 
att presentera mig själv, min tidigare arbetslivserfarenhet och hur 
det kom sig att jag var intresserad av just frågor som rör omsorgs-
personalens kompetens (Davies & Essefeldt 1989). 

Alla intervjuer bandades och lyssnades sedan igenom. Samti-
digt med genomlyssningen noterade jag i ett dokument uttalanden 
och beskrivningar som jag kunde ha nytta av i det senare analys-
arbetet. De bandade intervjuerna med brukarna transkriberade jag 
själv ordagrant. När det gäller intervjuerna med personalen kodade 
jag intervjuerna med olika bokstavskombinationer, så att jag själv 
skulle veta vilken verksamhet och vem jag intervjuat innan jag 
skickade iväg intervjuerna på en cd-skiva till en administratör för 
transkribering. Denna administratör var väl införstådd i de etiska 
regler som rör anonymitetskraven för de intervjuade.  

Analys av intervjudata 
När jag fick tillbaka de transkriberade intervjuerna från administ-
ratören inledde jag med att först lyssna genom intervjuerna en och 
en innan jag läste genom varje text. Syftet med att upprepa 
genomlyssningen var att återerinra mig intervjutillfället samtidigt 
som jag läste genom de tidigare noteringar jag gjort och lyssnade 
om jag uppfattade någon ny aspekt som jag missat vid den första 
genomlyssningen.  
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Totalt transkriberade 22 intervjuer med personal. Omfånget 
varierade mellan 10–32 sidor. Nio brukare intervjuades och om-
fånget var mellan 8–20 sidor. Textmaterialet analyserades inled-
ningsvis genom att varje verksamhet behandlades separat för att få 
förståelse för likheter och skillnader inom verksamheterna. Nästa 
steg i analysarbetet var att undersöka likheter och skillnader mellan 
verksamheterna (Miles & Huberman 1994). När det kommer till 
kategoriseringar av det empiriska materialet så arbetade jag efter 
meningskategorisering (Kvale 1996) där dessa först representerades 
genom de vanligaste svaren medan avvikande svar lades till i 
beskrivningarna. Inom kategorierna fann jag några underkategorier 
som återknöt till den tidigaste analysfasen – det vill säga de note-
ringar jag gjorde vid den första genomlyssningen av intervjumate-
rialet. Efter denna del av analysprocessen samman-ställde jag 
intervjusvaren i en rapport.  

I rapporten var omsorgspersonalens namn borttagna och ersatta 
med en siffra och varje verksamhet med en bokstav. Nästa steg var 
att inför de gemensamma analysseminarierna återföra samman-
ställningarna av forskningsresultaten till verksamheterna och de be-
rörda som deltagit i intervjuerna. När det gällde brukarna besökte 
jag varje brukare där vi tillsammans diskuterade intervjuresultatet 

Efter att ha arbetat med analys av den första studien – vård-
boendet och hemtjänsten i Linköping – utkristalliserades att inter-
vjusvaren pekade på stora likheter i uppfattningar om kompetens, 
trots att läraktiviteterna och förutsättningarna för lärmiljön skiljde 
sig åt mellan de båda verksamheterna. Studien kom senare att inne-
fatta ytterligare insamling av empiriskt material i en annan kom-
mun, Haninge, eftersom man där hade arbetat på ett annat sätt med 
informellt och icke-formellt lärande. Tillvägagångssättet för analys 
av intervjumaterialet från Haninge har varit detsamma som analys-
arbetet från den första studien. 

Gemensamma analysseminarier 
En central del inom den interaktiva forskningsansatsen är de 
gemensamma lärtillfällen som analysseminarier erbjuder (Aagaard 
Nielsen & Svensson 2006). Dessa lärtillfällen organiserades i sam-
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råd med och med stöd från verksamhetscheferna inom respektive 
verksamhet. Efter att, via e-mail, återfört sammanställningarna av 
intervjumaterialet till verksamhetscheferna ombesörjde de utskrif-
ter och utdelning av rapporterna till omsorgspersonalen. Analys-
seminarier genomfördes vid tre tillfällen – ett analysseminarium 
per verksamhet (för redogörelse av antal deltagare vid varje analys-
seminarium, se tabell 1). Vid dessa tillfällen fick jag möjlighet att 
validera data och samtidigt få nya insikter och infallsvinklar på det 
empiriska materialet.8 Analysseminarierna gav i sin tur en djupare 
teoretisk förståelse för det empiriska materialet. Den interaktiva 
lärprocessen har till exempel bidragit till att jag utvecklat en modell 
för de olika delkompetenserna och hur de hänger samman (Bennich 
kommande; Bennich 2012). Varje analysseminarium bandades och 
transkriberades ordagrant av mig och återfördes som en rapport till 
deltagarna.  

Enkäterna och analysarbetet 
Så här långt hade jag alltså fått förståelse och kunskaper om lär-
miljön, strategier för kompetensutveckling och uppfattningar om 
kompetens men jag ville fördjupa mina kunskaper om de olika 
verksamheterna. Jag tyckte mig ana bakomliggande strukturer och 
ville pröva detta genom att ytterligare komplettera det empiriska 
materialet med kvantitativa data inom de studerade verksamhe-
terna. Jag utformade en enkät, baserad på mina hittills vunna kun-
skaper. Enkäten ”pilottestades” först av omsorgspersonal inom en 
hemtjänstverksamhet i annan kommun som jag har kontakt med 
men som inte ingår i studien. Sex omsorgspersonal besvarade en-
käten och de uppfattade frågorna som relevanta och begripliga. 
Enkäten innehöll bakgrundsfrågor om ålder, anställningstid och 
utbildning. Andra frågor berörde lärmiljö, strategier för kompe-
tensutveckling samt uppfattningar om kompetens (se bilaga 6).  

Enkäterna skickades sedan ut till verksamhetscheferna som fick 
komma med synpunkter och eventuellt komplettera med frågor. 
Vid kontakt med verksamhetscheferna framkom att de trodde att 
                                                
8 För en mer utförlig redogörelse för vart och ett av dessa analysseminarier, se 
Bennich (2012). 
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webenkäter skulle bidra till högt bortfall och att pappersenkäter 
vore lämpligare. En frivillig kontaktperson – omsorgspersonal – 
tog på sig att dela ut, samla in och återsända enkäten. Jag träffade 
varje kontaktperson personligen och lämnade ut pappersenkäten 
och instruerade samtidigt hur proceduren med insamlingen skulle 
gå till. Vid varje enkät var ett missivbrev fäst (se bilaga 5) med ett 
adresserat samt frankerat kuvert bifogat. I missivbrevet uppmana-
des de svarande att lägga enkäten i svarskuvertet och samtidigt 
försluta, så att ingen annan i verksamheten skulle kunna ta del av 
enkätsvaren. Totalt lämnades 114 enkäter ut. Efter cirka två veckor 
hade 48 enkäter återsänts – varav fyra från hemtjänsten i Linköping 
– och jag tog per telefon kontakt med respektive kontaktperson som 
skulle påminna omsorgspersonalen. Kontaktpersonen inom hem-
tjänsten i Linköping föreslog vid telefonsamtalet att jag skulle 
komma dit själv och närvara när omsorgspersonalen var samlad för 
att på så sätt öka möjligheten att få tillbaka enkäterna. Jag deltog i 
ett så kallat fredagsfika när stor del av omsorgspersonalen var till-
gänglig och fick på så sätt in ytterligare 10 enkäter från denna verk-
samhet. Några enkäter kom in efterhand och slutligen – efter fyra 
veckor – hade totalt 74 enkäter besvarats. Svarsfrekvensen var så-
ledes 65 procent.9 

För att fånga bakomliggande strukturer har ett antal index, det 
vill säga sammanfattningsmått, skapats. Ett validerat instrument 
som ursprungligen berör socialt kapital har jag använt som ett mått 
på arbetsplatsklimat (Kouvonen m.fl. 2006). För andra index som 
berör lärstrategier och arbetsuppgifter som främjar lärande har jag 
låtit mig inspireras av Kock (2010) och Kock & Ellström (2011). 
De index som var normalfördelade analyserades genom envägs-
ANOVA och de som inte var icke-normalfördelade genom Kru-
skal-Wallis och Man-Whitney U. Analysen av enkäten har främst 
utgått från ett intresse för hur svaren – uppfattningar om kompetens 
– är relaterade till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling.  
  

                                                
9 För en redogörelse för externt och internt bortfall se bilaga 7.  
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Sammanställning av datainsamlingen 
I tabell 1 ger jag en översiktlig beskrivning av de olika datainsam-
lingsmetoderna i min avhandling. Tabellen visar vilken/vilka olika 
metoder och arbetssätt som använts i studien och hur de är relate-
rade till antalet deltagare/tillfällen, syftet med metoden samt något 
om vilken betydelse det haft för min forskning. Det är dock svårt 
att avgöra den exakta innebörden för var och en av metoderna och 
vad de bidragit med till min forskning, men det är ändå ett försök 
att visa på hur metoderna kompletterat varandra. I tabell 1 återges 
de verksamheter som har inkluderats i studien. För en närmare pre-
sentation av verksamheterna etcetera, se bilaga 8. Den verksamhet 
som ”föll bort” har jag inte redogjort för i tabell 1.  
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Tabell 1  Sammanställning av datainsamling 
 
Inslag 
datainsamling 

Deltagare/ tillfällen Syfte med metoden Bidraget till min 
forskning och 
frågeställningar 

Arbetsplatsbesök 
Linköping 
 
En vecka var på två 
verksamheter: 
Ett vårdboende och 
ett servicehus/ 
hemtjänst 

 
 
 
3 omsorgspersonal på 
vardera arbetsplats 

Genom samtal och 
observation få 
kännedom om 
arbetsplatsernas 
förutsättningar, 
arbetets innehåll och 
vad som krävs för att 
utföra arbetet 

Förståelse för 
kontexten. Utmynnade 
i rapporter som 
ventilerades i 
fokusgrupper 
Ringade in 
forskningsfrågor 

Intervjuer  
Linköping 
 
Vårdboende 
 
 
Hemtjänst 
 

 
 
 
6 omsorgspersonal 
3 brukare 
 
1 verksamhetschef 
7 omsorgspersonal 
3 brukare 
1 verksamhetschef 

Systematisera 
kunskaperna om 
kompetenser som är 
viktiga i 
omsorgsarbetet samt 
förutsättningarna för 
kompetens- 
utveckling 

Pekade på stora 
likheter i synen på 
kompetens. 
Skillnader i 
förutsättningar 
och hur arbetet är 
organiserat mellan 
verksamheterna. 
Återkoppling med 
rapporter. 

Analysseminarier 
Linköping 
 
Vårdboende 
 
 
Hemtjänst 

 
 
 
6 omsorgspersonal 
1 verksamhetschef 
 
5 omsorgspersonal 

Gemensamt lärtill- 
fälle. Möjlighet att  
validera data samt 
utveckling av teori. 
Gemensam reflektion 
över förutsättningar 
för lärande och 
kompetensutveckling 

Visar på diskrepans  
mellan retorik och 
praktik. 

Intervjuer 
Haninge 
 
Vårdboende 
 
 
Hemtjänst 

 
 
 
3 omsorgspersonal 
2 brukare 
 
3 omsorgspersonal 
1 brukare 
1 verksamhetschef 

Fortsatt 
systematisering av 
kunskaper om 
kompetenser som är 
viktiga i 
omsorgsarbetet.  
Teoriutveckling om 
kompetens och 
bakomliggande 
strukturer 

Materialet pekade på 
en utvecklad 
uppfattning om 
kompetenser och vad 
dessa innehåller. 
Förutsättningar för 
kompetensutveckling 
identifierades. 
Utmynnade i en 
rapport som 
återfördes till 
verksamheterna 
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Inslag 
datainsamling 

Deltagare/tillfällen Syfte med metoden Bidraget till min 
forskning och 
frågeställningar 

Analysseminarium 
Haninge 
 
Vårdboendet och 
hemtjänst 

 
 
 
5 omsorgspersonal 
4 verksamhetschefer 
1 processtödjare 
1 områdeschef 

Gemensam analys av 
data och reflektion 
kring olika former av 
utveckling av 
kompetenser och 
verksamheterna. 

Förtydligar 
ledningens roll i 
omsorgspersonalens 
möjlighet till 
kompetensutveckling 
och synen på 
kompetens. 
Deltagarna får en ny 
förståelse för sina 
kompetenser, vilket 
bidrar till en 
innehållsrikare empiri 
och fördjupad analys. 

Enkätutlämning 
 
Linköping 
 
 
 
 
Haninge 

(N=114, n=74) 
 
Vårdboendet 
(N=30, n=20) 
Hemtjänst 
(N=28, n=14) 
 
Vårdboendet 
(N=30, n=16) 
Hemtjänst 
(N=26, n=24) 

Fördjupa kunskaper 
om eventuella 
strukturella 
skillnader/likheter 
mellan 
verksamheterna samt 
omsorgspersonalens 
syn på kompetens. 

Pekade på skillnader i 
synen på kompetens 
samt 
arbetsorganisatoriska 
skillnader mellan 
hemtjänst och 
vårdboendet. 
Fördjupad kunskap 
om ledningens 
betydelse för 
omsorgspersonalens 
utveckling av 
kompetens. 

 

Etiska överväganden 
Under mina inledande explorativa studier följde jag med omsorgs-
personalen i deras dagliga arbete. Vid dessa tillfällen träffade jag 
brukare, det vill säga de som tar del av omsorgsinsatser utförda av 
omsorgspersonalen. Jag hade en idé att inkludera brukare i studien 
genom intervjuer och frågade därför om de ville låta sig bli inter-
vjuade vid ett senare tillfälle. Några svarade då positivt. För 
Haninge såg urvalet lite annorlunda ut och brukarna blev tillfrågade 
genom en verksamhetschef. Vid varje intervju frågade jag om 
brukarna kunde tänka sig att delta i ett analysseminarium och det 
kunde totalt fyra av nio kunde tänka sig. 
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Intervjuerna visade att brukarna i stort sett var nöjda med om-
sorgspersonalen, deras uppträdande och kompetens. Här finns en 
viktig etisk frågeställning att ta ställning till och det är frågan om 
brukarna är i beroendeställning till omsorgspersonalen (Tee & 
Lathlean 2004). Jag borde naturligtvis förutsett och – i ett tidigare 
skede – fått min studie prövad i en etisk nämnd. Eftersom jag inte 
prövat denna fråga, valde jag att inte använda mig av det 
intervjumaterial som utgått från brukarna. Brukarna kom inte heller 
att delta i de gemensamma analysseminarierna. Några viktiga in-
sikter har dock ansatsen att ha med brukare i studien givit. Brukar-
na är sällan organiserade när det gäller frågor som berör de om-
sorgsinsatser de tar del av. Samtidigt är frågor som berör brukarnas 
inflytande – när det gäller kompetensutvecklingsfrågor för om-
sorgspersonalen – inte upplyfta på dagordningen inom de studerade 
verksamheterna. Min forskningsöversikt (Bennich 2009) styrker 
detta antagande. I de fall då brukarna faktiskt har önskemål på om-
sorgspersonalens kompetens så handlar det främst om en form av 
relationell förmåga, det vill säga att omsorgspersonalen kan skapa 
tillitsfulla relationer. De satsningar som dock skett på kompetens-
utveckling bygger ofta på problemformuleringar från experthåll där 
kompetensutveckling sker genom formell utbildning. Hade man 
inkluderat brukarna i denna process hade kanske satsningarna sett 
annorlunda ut (ibid.).  

I forskningsprocessen har jag utgått från Vetenskapsrådets 
krav10 som berör de fyra forskningsetiska principer som betonar 
individskydd i relation till samhällets forskningskrav – informa-
tionskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Jag har vid varje intervjutillfälle lämnat ett brev med information 
om min studie, dess syfte samt information om anonymitets- och 
samtyckeskraven (se bilaga 1, 2 och 3). Till brevet bifogades ett 
kort med mina kontaktuppgifter för den händelse någon skulle vilja 
avbryta sin medverkan eller kontakta mig om andra frågor rörande 
deras deltagande. Även konfidentialitetkraven har beaktats i forsk-
ningsprocessen genom att de intervjuade tillförsäkrades att varken 
namn på deras arbetsplatser eller dem själva skulle offentliggöras. 
                                                
10 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Vid utskrifter har jag kodat varje namn med en siffra och använt 
bokstäver som kod för de olika verksamheterna – till exempel 
omsorgspersonal 1, vårdboende i kommun A. Jag kan emellertid 
inte garantera att de intervjuade inte kände igen sig eller sina med-
arbetare vid analysseminarierna eller i den artikel i avhandlings-
manuset som berör uttalanden och beskrivningar. Angående nytt-
jandekravet har jag informerat deltagarna om att det empiriska 
materialet ska användas i min avhandling.  

Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
En kombination av metoder ses som en sätt att öka trovärdigheten i 
en studie (Patton 2002). Det är framförallt kombinationen av att 
analysera och jämföra de olika metoderna som blir intressant i 
analysen. I min studie har resultatet från de olika metoderna – 
undantaget enkätstudien – analyserats i en interaktiv process med 
de berörda. Analysseminarierna bidrog till att det empiriska materi-
alet kunde valideras samtidigt som jag fick nya infallsvinklar på 
materialet, vilket i sin tur bidrog till en begrepps- och teoriutveck-
ling (se kapitel 2). Denna kombination – gemensam analys och 
validering av data samtidigt som detta bidragit till begrepps- och 
teoriutveckling – har troligen ökat validiteten på forskningsresul-
tatet (Eikeland 2006).  

När det gäller enkäterna är stickproven små (N=114, n=74) och 
det går inte att dra några generella slutsatser utifrån dessa. Ju färre 
personer som ingår i en undersökning, desto osäkrare är resultaten 
och desto större är risken att missa små, men viktiga effekter (Borg 
& Westerlund 2007). Analysmetoden vid parametriska test innebär 
mer av statistisk styrka än vid icke-parametriska (Field 2005). Ett 
sätt att säkra för typ 1-fel är att Bonferroni-korrigera signifikans-
nivån det vill säga dividera signifikansnivån med antal test. Vid 
icke-parametriska test korrigerades signifikansnivån från p<0,05 
till p<0,01. De index som skapats har prövats mot Cronbach’s alfa 
(se bilaga 8) så kallad intern reliabilitet. Alla – utom ett index, som 
låg på 0,68 – överstiger det kritiska värdet för intern reliabilitet 
(0,70). En utgångspunkt jag haft, när det gäller enkäterna, är att de 
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främst ska betraktas som kompletterande material till studien i sin 
helhet.  

Metodkritisk diskussion 
Den aktionsinriktade forskningsansatsen kritiseras ibland för att 
den riskerar att bli alltför lokal och specifik. När deltagarna får ett 
stort inflytande över problemval och analys är det naturligt att deras 
kunskapsintresse främst finns i det näraliggande och specifika.  
Widegren (2003) har riktat kritik mot den interaktiva forskningsan-
satsen då han menar att denna ansats inte tydliggör gränserna och 
olika kunskapsintressen mellan de olika roller som forskare och 
deltagare innehar. Flera av de forskare som använt sig av den inter-
aktiva forskningsansatsen (se exempelvis Jonsson 2001; Svensson 
2006; Amundsdotter 2006; Karltun 2007; Larsson 2007; Larsson 
2008; Wallo 2008; Wistus 2010) betonar dock att den interaktiva 
forskningsansatsen bidragit till att producera kunskap som troligen 
inte skulle gått att nå genom ett traditionellt akademiskt och distan-
serat metodologiskt förhållningssätt. Ett viktigt bidrag som den 
gemensamma lärprocessen lett till i min egen forskning är att jag 
fått förståelse för hur den organisatoriska kontexten och de organi-
satoriska förutsättningarna påverkar hur omsorgspersonalen värde-
rar och utvecklar sin kompetens. Jag har svårt att se hur jag skulle 
kunna få dessa kunskaper utan den gemensamma lärprocessen.  

Några andra saker att fundera över är hur urvalsprocessen sett 
ut. En fundering gäller urvalsprocessen av de intervjuade i Han-
inge. Här hade jag inte kontroll över vilka som skulle komma att 
delta i intervjuerna på samma sätt som jag haft i Linköping. Jag har 
inte heller gjort någon inledande explorativ studie i Haninge, vilket 
kan ha bidragit till att jag missat väsentliga delar av den organisato-
riska kontext som omsorgspersonalen arbetar inom. Vid intervju-
erna utgick jag dock från samma intervjuguide som jag använt när 
jag intervjuade verksamhetschefer och omsorgspersonal i Linkö-
ping. Det finns inte någon utlandsfödd omsorgspersonal represente-
rad i urvalet. I de båda verksamheterna i Linköping fanns det om-
sorgspersonal med utomeuropeisk bakgrund som blev tillfrågade 
om de ville låta sig bli intervjuade. Samtliga fyra tackade nej. Jag 
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fick senare höra av den övriga omsorgspersonalen att personal med 
denna bakgrund troligen känner sig osäkra på om de behärskar det 
svenska språket tillräckligt bra för att låta sig bli intervjuade. Det 
här kan ses som en brist i mitt material. Flera forskare (Torres 
2010; Ahnlund & Johansson 2011) pekar på att förväntningar från 
brukare och övrig omsorgspersonal ser annorlunda ut när det gäller 
omsorgspersonal som är utlandsfödda. De skilda förväntningarna 
kan ha implikationer för lärmiljön och för den kompetens som 
efterfrågas.  

En annan fråga som är av vikt att diskutera är frågan om närhet 
och distans. Som forskare hade jag viss förförståelse för äldreom-
sorgen – dels har jag arbetat som vårdbiträde inom psykiatrin och 
dels har jag kortare perioder arbetat som biståndsbedömare inom en 
vård och omsorgsförvaltning. Min erfarenhet av dessa arbeten in-
nebär att jag tagit till mig en del begrepp som används inom äldre-
omsorgen. Flera av den omsorgspersonal jag träffade hade inte så 
höga tankar om vad forskning kan tillföra och jag uppfattade ibland 
att avståndet var långt mellan mig och deltagarna. I de allra flesta 
fall uppfattade jag att något som minskade avståndet var att jag 
delgav mina egna erfarenheter av att ha arbetat som vårdbiträde.  

För att få distans har det krävts långa tidsperioder av eftertanke 
och mognad för att möjliggöra reflektion (Molander 1996). I mitt 
fall har vissa kurser som ges inom ramen för forskarutbildningen 
varit ett bra sätt att distansera mig från min egen forskning.  

Forskarrollen i en interaktiv forskningsansats är utmanande och 
krävande eftersom deltagarna kan vara kritiska och ifrågasättande 
mot både forskaren och forskningsresultatet. Det handlar om att 
öppet kunna erkänna intressekonflikter. Sådana situationer har upp-
stått i min egen forskningsprocess där jag till exempel erbjudits att 
undersöka andra aspekter av äldreomsorgen än de som jag egent-
ligen var intresserade av att studera (Bennich 2012). Här har jag 
haft stöd av överenskommelser som finns inom partnerskapet i 
Helix. Dessa överenskommelser utgår från att forskaren inte ska 
agera förändringsagent utan snarare kunskapsstödjare i en gemen-
sam lärprocess.  

Det finns också frågor som handlar om uppföljningen av enkät-
studien. Jag kunde inte återföra resultatet till deltagarna. Det bety-
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der att analysprocessen av enkäterna inte skedde i interaktion med 
de studerade verksamheterna. Analysarbetet med enkäterna tog 
mycket större tid i anspråk än jag kunnat föreställa mig. Under ti-
den med analysarbetet har en av de studerade verksamheterna bytt 
utförare och en stor del av den omsorgspersonal och den verksam-
hetschef som var med från början har bytt arbetsplats. Jag inser att 
jag kunnat få andra infallsvinklar på enkätdata om jag analyserat 
resultatet tillsammans med deltagarna. 
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4 Resultat 

Jag ska kort säga något om hur de olika artiklarna har kommit till 
och hur de hänger samman. Den första artikeln, som nyligen är 
inskickad till en tidskrift, innehåller huvuddelen av empirin. Den 
har krävt mycket tid och löpande omarbetningar för att hitta fokus. 
Inledningsvis fokuserade jag på omsorgspersonalens uppfattningar 
om kompetens och synen på lärande i två verksamheter i äldreom-
sorgen. Det visade sig dock vara svårt att beskriva och analysera 
detta fenomen, eftersom uppfattningarna var dåligt artikulerade och 
inte diskuterade i verksamheterna. Arbetet utvidgades till att om-
fatta studier i lärmiljöer och lärstrategier i fyra verksamheter, där 
de två tillkommande enheterna även valdes för att kunna hitta skill-
nader när det gäller förklaringar till uppfattningar om kompetens. 
Frågeställningen utvidgades till att omfatta chefers inställning och 
stöd till kompetensutveckling.  

Den andra artikeln skrevs i ett tidigt skede av avhandlings-
arbetet (publicerad 2009). Från början hade jag intentionen att stu-
dera brukarinflytande över omsorgspersonalens kompetensutveck-
ling i äldreomsorgen, men här fanns egentligen inga exempel och 
data att utgå från. Istället gjorde jag en genomgång av rapporter och 
den forskning som fanns om hur olika styrprinciper kan påverka 
kompetenssatsningar. De offentligt drivna och nationellt finansie-
rade kompetensprogrammen jämfördes med starka brukargruppers 
krav och principen om eget val. Den sociologiska analysen visar på 
värdet av att ha ett institutionellt perspektiv på kompetensutveck-
ling. De styrprinciper som analyseras innebär tydliga begräsningar 
för en brukarstyrd kompetensutveckling som tar hänsyn till perso-
nalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.  



Kapitel 4 – Resultat 

 
 

- 64 - 

Den tredje artikeln – som jag skrev tillsammans med två kolle-
gor – växte fram ur erfarenheterna från Kompetensstegen, där Lin-
köpings kommun var en av sex försökskommuner. Resultaten av 
utvärderingarna visade att kompetenssatsningarna ledde till kort-
siktiga resultat – men alltså inga långsiktiga effekter. Förklaringar 
på individ- och organisationsnivån var inte tillräckliga för att 
analysera dessa brister. I artikeln görs en interorganisatorisk analys, 
där bristen på jämlik och ömsesidiga relationer mellan utbildnings-
anordnarna och arbetsplatserna ses som en förklaring till avsakna-
den av effekter i verksamheterna. Den interorganisatoriska analys-
nivån är dåligt utvecklad i forskningen, hävdar jag. Praktiska 
konsekvenser av att organisera lärprocesser utifrån detta perspektiv 
diskuteras i artikeln. 

Ett fjärde bidrag i avhandlingen är ett bokkapitel som handlar 
om interaktiv forskning. Detta bokkapitel redovisas inte här utan 
berörs i metodkapitlet och i den avslutande diskussionen i kapitel 5. 

Sammanfattning av avhandlingens delstudier 

Artikel 1 Lärmiljön, lärstrategier och synen på 
kompetens i omsorgsarbete 

Syftet med artikeln är att undersöka hur lärmiljön och strategier för 
kompetensutveckling ser ut i ett antal verksamheter i äldreomsor-
gen och analysera om dessa faktorer påverkar omsorgspersonalens 
uppfattningar om kompetens. Analysen görs utifrån teorier kring 
omsorgskompetens (i form av sak-, relations- och förändringskom-
petens), lärmiljö och strategier för kompetensutveckling.  

Det empiriska materialet utgår från intervjuer, analysseminarier 
och enkäter. Intervjumaterialet omfattar 19 omsorgspersonal och 
tre verksamhetschefer fördelade på fyra olika verksamheter i 
kommunerna Linköping och Haninge. I Linköping deltog en 
hemtjänstverksamhet och ett vårdboende, i Haninge en hemtjänst-
verksamhet och ett vårdboende. Enkäterna riktade sig till 
omsorgspersonal (N=114, n=74) och gick ut till samtliga fyra verk-
samheter.  
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Det som skiljer verksamheterna åt är sätten att arbeta med 
kompetensutveckling för omsorgspersonalen. De båda verksamhe-
terna i Linköping har arbetat med kompetensutveckling utifrån en 
traditionell syn på hur omsorgspersonalen kan utveckla sin kom-
petens – externa eller interna kurser när det finns medel. I Haninge 
kommun har verksamheterna arbetat med kompetensutveckling för 
omsorgspersonalen utifrån en ambition att utveckla en integrerad 
lärstrategi – genom att kombinera, formella och icke-formella lär-
former och läraktiviteter. 

Det empiriska materialet visar att verksamhetstypen – vårdbo-
ende kontra hemtjänst – skiljer sig åt när det gäller förutsättningar 
för lärmiljön. Dessa skillnader är mer fundamentala än vad som 
tidigare framkommit i forskningen. Inom vårdboendena hade en 
större andel omsorgspersonal formell utbildning och de arbetade 
tillsammans, med större eget ansvar och utan gruppledare eller 
samordnare. Möjligheten till interaktion, gemensamt arbete och 
lärande är bättre, vilket också avspeglar sig i att omsorgspersonalen 
inom vårdboendena skattar arbetsplatsklimatet högre. Brukargrup-
pen är samtidigt annorlunda på vårdboendena jämfört med de 
brukare som bor i ordinärt boende. Brukarna på vårdboenden har 
oftast ett större omvårdnadsbehov och har mer medicinska insatser. 
Hemtjänstarbetet är ett självständigt ensamarbete hemma hos bru-
karen samtidigt som arbetet planerades av samordnare eller grupp-
chef. Interaktionen med medarbetare och de som planerar arbetet 
blir således begränsad i det dagliga arbetet. 

Resultatet av studien visar att det finns en koppling mellan hur 
omsorgspersonalen uppfattade stödet från ledningen och möjlighe-
ter till lärande i det dagliga arbetet. Behovet av stöd från ledningen 
var starkare uttalad av omsorgspersonal som arbetade inom hem-
tjänstverksamheterna än hos dem som arbetade i vårdboendena. Å 
ena sidan framhölls i den ena hemtjänstverksamheten att chefernas 
stöd varit viktig för att lära nytt och få gehör för nya idéer. Å andra 
sidan beskrev omsorgspersonalen i den andra hemtjänstverksam-
heten att chefsbytena varit återkommande och att dessa byten för-
ändrade förutsättningarna för lärmiljön i negativ riktning.  

Det empiriska materialet visar att lärstrategierna delvis skiljer 
sig mellan de studerade verksamheterna samtidigt som koppling-
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arna mellan organisations och arbetssätt och valet av lärstrategi inte 
var tydliga. Utifrån Kock & Ellströms (2011) terminologi var lär-
strategierna i de båda verksamheterna i Linköping i huvudsak for-
mella medan lärstrategierna inom verksamheterna i Haninge var 
mer integrerade (se även Döös 2004). De båda verksamheterna i 
Linköping satsade på kompetensutveckling för omsorgspersonalen 
när det fanns medel att söka, som exempelvis Kompetensstegen. I 
de här verksamheterna hade läraktiviteterna främst utgått från kur-
ser på och utanför arbetsplatsen som hade liten koppling till det 
dagliga arbetet. Men bilden var inte entydig. Några ur omsorgsper-
sonalen inom hemtjänstverksamheten hade deltagit i en kurs i 
handledning som gav insikter i hur problem som uppstår i vardags-
arbetet kan diskuteras och lösas genom gemensam reflektion. Om-
sorgspersonalens kunskaper kom dock inte verksamheten tillgodo, 
eftersom det inte organiserades för sådana lärtillfällen i vardagen. 
Cheferna hade trots allt sett resultat av de utbildningsinsatser som 
genomförts, till exempel ökade kunskaper i värdegrunder och ett 
förbättrat självförtroende hos omsorgspersonalen.  

I de två verksamheterna i Haninge hade all omsorgspersonal 
sedan tidigare validerats mot de yrkeskrav som arbetats fram inom 
Kravmärkt yrkesroll och sedan fortsatt med att yrkesprofilera sig 
inom olika områden – till exempel fallprevention, reflektions- och 
dialoghandlare samt kompetensstödjare. Inom dessa verksamheter 
betraktade cheferna lärandet som en viktig process som behöver 
stödjas, organiseras och leda till en utveckling av verksamheten. 
Olika läraktivitet hade kombinerats och omsorgspersonalen hade 
deltagit i förbättringsprojekt, erfarenhetsträffar, i kurser på och 
utanför arbetet. Enkätsvaren bekräftar bilden av de olika lärstrate-
gierna.  

När det gäller uppfattningar om kompetens visar analysen att 
relationskompetensen sågs som den viktigaste delkompetensen. 
Resultatet ligger alltså i linje med tidigare forskning (Wærness 
1983; Törnquist 2004). Så gott som alla de intervjuade beskrev att 
bemötandet, uppträdandet och lyhördhet gentemot brukaren var det 
viktigaste att kunna. I de båda verksamheterna i Linköping betona-
des relationskompetensen i högre grad i termer av bemötande jäm-
fört med de båda verksamheterna i Haninge.  
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Något annat som framhölls var förändringskompetensen. Det 
kan ses som en följd av det starka förändringstryck som finns inom 
äldreomsorgen. I Linköping framhölls förändringskompetensen när 
omsorgspersonalen fick beskriva duktiga medarbetare och då i 
form av att kunna prioritera och ta initiativ i arbetet. Inom de två 
verksamheterna i Haninge beskrev omsorgspersonalen relations-
kompetensen på ett mer nyanserat sätt och i samspel med föränd-
ringskompetensen. Att kunna samarbeta och kommunicera med 
både brukare och medarbetare framhölls som centralt för att göra 
ett bra jobb. Här beskrevs vikten av att kunna prioritera, effektivi-
sera och utveckla arbetet för att frigöra mer tid för brukarna. I det 
här fallet exemplifierade omsorgspersonalen med vad de själva 
behövde kunna – direkt och med exempel på vad duktiga medar-
betare kunde, det vill säga indirekt. Exemplet från dessa båda verk-
samheter visar att uppfattningar om kompetens kan utvecklas när 
lärandet blir en viktig del i verksamheten, det vill säga när det finns 
mer av en integrerad lärstrategi och när ledningen stödjer lärandet.  

Enkätsvaren visar att omsorgspersonalen inom de båda vårdbo-
endena värderade de tre delkompetenserna, det vill säga sak-, rela-
tions- och förändringskompetensen högre än inom hemtjänstverk-
samheterna. En förklaring till att delkompetenserna värderas högre 
kan vara att det fanns mer av utvecklad lärmiljö på vårdboendena, 
att brukargruppen har ett större omvårdnadsbehov och att de medi-
cinska kunskaperna är mer avgörande här. Samtidigt var andelen 
med formell utbildning högre än inom hemtjänstverksamheterna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att typen av verksamhet, organi-
sation och ledning utgör viktiga förutsättningar för vilka lärproces-
ser som kan drivas och därmed hur kompetens kan utvecklas. Där-
emot är det svårare att se tydliga kopplingar mellan lärmiljö, lär-
strategier och uppfattningar om kompetens. Å ena sidan är verk-
samhetstyperna av central betydelse för hur en lärmiljö kan ut-
vecklas. Å andra sidan går det inte att direkt koppla samman lär-
strategierna i de studerade verksamheterna med lärmiljön eller 
verksamhetstypen. Däremot tycks stöd från ledning, en mer inte-
grerad lärstrategi och uppfattningar om kompetens ha en koppling, 
om än en svag sådan. Centralt i omsorgsarbetet är dock arbetet med 
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brukarna och resultatet visar att det är relationskompetensen som är 
den viktigaste delkompetensen.  

Artikel 2 Kompetensutveckling ur ett  
styrningsperspektiv – exemplet omsorgen 

Syftet med artikeln är att analysera och diskutera på vilket sätt tre 
olika styrprinciper påverkar kompetensutveckling för omsorgsper-
sonalen. Styrprinciperna är: 
 

• Äldreomsorg i en traditionell offentlig regi  
• Kollektivt och organiserat brukarinflytande och  
• Individuellt brukarinflytande i form av kundval 

 
Det empiriska materialet bygger på två underlag. Det första under-
laget utgår från utvärderingar och rapporter på både lokal och na-
tionell nivå och är genomförda under år 2007. Det andra underlaget 
är en nordisk forskningsöversikt som berör brukarinflytande inom 
handikapp- och äldreomsorgen. Forskningsöversikten bygger på 
7 artiklar och 4 avhandlingar, 4 rapporter och 4 bokkapitel. Det 
empiriska materialet analyseras utifrån teorier om brukarinflytande, 
kompetens och lärande.  

I artikeln framkommer att många av de krav som ställts på äld-
reomsorgspersonalens kompetens kommer från nationell myndig-
hetsnivå, det vill säga utifrån en traditionell offentlig styrning av 
social omsorg. I den offentligt styrda och organiserade omsorgen 
har kompetenssatsningar för personalen varit en huvudsaklig stra-
tegi för att öka kvaliteten och utveckla verksamheten. Kompetens-
stegen är ett sådant exempel som hade en stor omfattning (cirka 
1 miljard kronor, 287 av 290 kommuner deltog och 101 000 om-
sorgspersonal tog del av satsningen). Ett grundläggande syfte var 
att öka brukarnas och omsorgspersonalens möjlighet till delaktighet 
och inflytande över arbetets utformning och innehåll. Det 
empiriska materialet visar att ytterst få av kommunerna arbetat 
efter denna målsättning. Några få (nio) kommuner satsade dock på 
att genomföra kompetensutvecklingssatsningar i etik och värde-
grundsarbete. Bakgrunden till dessa satsningar var den kritik som 
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brukare och deras anhöriga riktat mot omsorgspersonalens sätt att 
bemöta brukarna.  

Från de lokala studierna – tre försöksverksamheter inom ramen 
för Kompetensstegen – framkommer att den omsorgspersonal som 
utbildats till handledare hade varit ett stort stöd för övriga utbild-
ningsdeltagare men däremot hade de inte kunnat påverka innehållet 
eller delge sina erfarenheter i den utsträckning som de önskat. 
Något annat som saknats i försöksverksamheterna är system för att 
involvera brukare och deras anhöriga i utvecklingsarbetet. Flera 
studier visar dessutom att brukarna inte ställer några krav på 
omsorgspersonalens kompetens. Istället handlar önskemålen om att 
kunna skapa tillitsfulla relationer, personalkontinuitet, tid och 
flexibilitet, det vill säga att insatserna inte är så hårt reglerade. De 
önskemål brukarna har handlar oftast om de organisatoriska 
förutsättningarna snarare än vilken kompetens omsorgspersonalen 
har. Den traditionellt organiserade äldreomsorgen bygger således 
på problemformuleringar från experter och lösningen blir ofta 
kompetenssatsningar genom formell utbildning. Hade man frågat 
brukarna hade satsningen kanske blivit annorlunda.  

Det finns emellertid brukargrupper som inte accepterar att na-
tionella myndigheter och experter formulerar kompetenskrav på 
omsorgspersonal. Vissa brukargrupper – framförallt fysiskt och 
psykiskt funktionshindrade – inom handikappomsorgen har själva 
organiserat sig för att få igenom sina krav och önskemål på om-
sorgsarbetets innehåll och omsorgspersonalens kompetens. Denna 
organiserade kamp för att påverka omsorgen har lett till föränd-
ringar i lagstiftningen Lagen om personlig service för vissa funk-
tionshindrade (LSS/LASS). Ledord inom denna rörelse – till exem-
pel Independent Living (IL) – har varit individuell valfrihet och 
egenkontroll. De kompetenskrav som efterfrågas av brukare inom 
handikappomsorgen är till största del praktisk. Omsorgspersonalen 
ska agera brukarens armar och händer samt ha en social och rela-
tionell kompetens. Det centrala är dock omsorgspersonalens 
anpassning till brukarens behov där brukarens dagsform är avgör-
ande. Kompetensutveckling för omsorgspersonalen förefaller alltså 
inte vara lika viktig när brukarna själva får bestämma som när det 
offentliga driver utvecklings- och kvalitetsarbete. Inom vissa bru-
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karrörelser, till exempel IL, är man skeptisk till formell kompetens 
hos omsorgspersonalen, eftersom myndigheter och professionella 
inom välfärdsstaten betraktas som viktiga aktörer i en förtryckar-
process.  

Individuell valfrihet är något som även har kommit att åter-
spegla sig på äldreomsorgen men här i form av kundval. Som ett 
resultat av de förändringar som äldreomsorgen genomgått under de 
senaste decennierna har ett ökat inslag av marknadsinfluerade or-
ganisationer – New Public Management (NPM) – fått genomslag 
inom offentlig vård och omsorg. Några centrala aspekter av NPM 
är konkurrensutsättning i form av entreprenader och kundval. Äld-
reomsorgens kundvalssystem har dock inte utvecklats genom bru-
karnas engagemang och krav. Istället är det ideologiska och poli-
tiska förtecken som varit centrala för utvecklingen och år 2009 
trädde Lagen om Valfrihet (LOV) i kraft. I förarbetet till 
lagförslaget har kompetensaspekter tagits i beaktande och där 
poängteras att omsorgspersonalen ska ha rätt utbildning och 
kompetens och att detta är av central betydelse för kvaliteten. Vilka 
kompetenser som krävs för omsorgspersonalen utreds inte i 
lagförslaget utan det poängteras att brukaren ska bemötas med 
empati och kunnighet. Forskningen visar dock att brukare som 
väljer utförare inte skiljer sig nämnvärt från de brukare som har 
tilldelats traditionell offentligt styrd omsorg. Som brukare betonar 
man frågor som ligger inom ramen för organisatoriska betingelser 
snarare än kompetensfrågor för omsorgspersonalen. Som brukare 
vill man hellre välja omsorgspersonal och insatser än vilken 
utförare som genomför insatserna.  

I artikeln diskuteras några slutsatser som kan dras av den forsk-
ningsöversikt jag sammanställt. En paradoxal slutsats är att ju mer 
inflytande omsorgens brukare har desto mindre är kraven på en 
bred formell kompetens hos omsorgspersonalen. Detta samband 
gäller framförallt fysiskt funktionshindrade brukare. Kundvals-
modellen kan leda till en liknande utveckling eftersom kvalitets-
bedömningen är beroende av brukarens förväntningar och krav 
utifrån egna och kortsiktiga vårdbehov. En annan slutsats som jag 
drar är att man från nationell myndighetsnivå inte har insett på 
vilket sätt brukarna kan involveras i ett utvecklings- och 
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kvalitetsarbete, trots att arbetet sägs utgå från brukarnas önskemål 
och behov. Bristerna i de offentligt styrda utvecklingsprogrammen 
kan därför få som konsekvens att brukarna istället stöder krav på 
egenorganisering – som inom handikappomsorgen – eller eget val. 
Det kan särskilt tänkas gälla för de brukare som får serviceinsatser. 
Det individuella kundvalet kan därmed bidra till att brukaren kan 
välja bort den omsorgspersonal som inte passar den enskilde 
brukaren, istället för att förorda personalutveckling genom kompe-
tensinsatser.  

Jag pekar i artikeln på några möjliga lösningar för att undvika 
de risker som finns med att brukarna helt får styra över omsorgs-
personalens villkor och kompetenskraven. Ett sätt kan vara att det 
offentligt drivna kvalitets- och utvecklingsarbetet på ett helt annat 
sätt genomförs i samverkan med brukarna och deras organisationer 
– på både central och lokal nivå. Det offentliga som finansierar 
verksamheten behöver samtidigt ställa tydligare krav på utförarna 
är det gäller kvalitets- och kompetensfrågor. Behovet av kompe-
tensutveckling och lärande för omsorgspersonalen behöver dess-
utom åskådliggöras som en del av det dagliga arbetet och i mötet 
med brukaren snarare än att bara formuleras från myndighetsnivå. 
Ett sätt att överbrygga gapet mellan – å ena sidan ett dominerande 
brukarinflytande och å andra sidan omsorgspersonalens behov av 
generell kompetens – är att partnerskap utvecklas mellan brukare, 
omsorgspersonal, chefer och utbildningsanordnare. Partnerskap kan 
ses som ett sätt att överskrida begräsningar med både en renodlad 
utbuds- respektive efterfrågestyrd utveckling av äldreomsorgen. 

Artikel 3  Organising workplace learning:  
an inter-organisational perspective 

I artikeln analyseras förutsättningarna för arbetsplatslärande utifrån 
ett interorganisatoriskt perspektiv. Fokus ligger på en analys av 
relationen mellan utbuds- och efterfrågestyrd kompetensutveckling. 
Utbudsstyrd kompetensutveckling utgår från utbildningsanordnare 
och fokuserar på teoretisk kunskap. Efterfrågestyrd kompetensut-
veckling utgår från arbetsplatserna med betoning på praktisk kun-
skap. Utbildningsanordnare har dominerat när det gäller att organi-
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sera för lärande i arbetslivet. Arbetsplatserna – särskilt små och 
medelstora företag – har sällan erfarenhet eller makten att definiera 
innehållet eller formerna för lärandet. Obalansen mellan de två 
systemen (utbildningsanordnare och arbetsplatserna) har bland an-
nat att göra med att teoretisk kunskap dominerar över praktisk. 
Utbildningsanordnare – som utgår från teoretisk kunskap – inklude-
rar sällan ett kund- eller brukarperspektiv när de planerar sin utbild-
ning som bygger på att en kursplan följs. När det omvända äger 
rum, det vill säga att arbetsplatssystemet ensidigt bestämmer över 
kompetensutveckling, sker det oftast genom att konsultera utbild-
ningsanordnare som utgår från arbetsplatsens omedelbara behov. 
Risken är därmed stor att utbildningen blir för instrumentell och 
inte ger deltagarna en anställningsbarhet. Det handlar framförallt 
om ett anpassningsinriktat lärande, där omedelbara problem står i 
fokus. Bristen på ett utvecklingsinriktat lärande gör att deltagarna 
inte utvecklar ett teoretiskt och kritiskt tänkande. Den naturliga 
frågan är därför hur relationen mellan utbildningsanordnare och 
arbetsplatser kan bli mer jämlika när det gäller att organisera för 
kompetensutveckling. 

I artikeln används sociologisk teori i termer av resurser, ömse-
sidighet, delaktighet och förtroende för att analysera relationen 
mellan utbildningsanordnare och arbetsplatsen. Tidigare forskning 
har försökt förklara bristerna i utbildningen med pedagogisk teori, 
förhållanden på arbetsplatsen, individuella egenskaper hos delta-
garna. Förhållanden och maktrelationen mellan utbildningsanord-
nare och arbetsplatsen har sällan analyserats som en förklaring till 
bristerna i genomförandet och till det dåliga utfallet. 

Det empiriska materialet utgår från flera utvärderingar av två 
nationella kompetensutvecklingsprogram vars syfte var att utveckla 
ett arbetsplatsnära lärande. Det ena programmet (AVET) genom-
fördes inom den mansdominerade sprängmedelsindustrin och det 
andra programmet (Kompetensstegen) inom den kvinnodominerade 
och offentligt finansierade äldreomsorgen.  

Min del i artikeln utgörs av beskrivningen och analysen av 
Kompetensstegen. Den teoretiska utgångspunkten är reflekterat 
lärande, det vill säga en kombination av formellt och informellt 
lärande. Kompetensstegssatsningen var en miljardsatsning som ini-
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tierades av den socialdemokratiska regeringen och genomfördes 
mellan åren 2005–2008.  

Merparten av de som deltog i programmet – totalt cirka 
120 000 eller 60 procent av de anställda – var omsorgspersonal 
utan formell utbildning och så gott som alla deltagare var kvinnor. 
Kompetensstegen hade som ambition att ändra fokus – från en ut-
budsbaserad kompetensutvecklingssatsning baserad på formell ut-
bildning – till ett efterfrågestyrt arbetsplatsnära perspektiv.   

Sex försökskommuner utsågs och fick – inom ramen för Kom-
petensstegen – möjlighet att experimentera med olika läraktiviteter 
och lärformer. Det empiriska materialet utgår från tre av de sex 
försökskommunerna och bygger på 27 intervjuer, analysseminarier 
med totalt 90 deltagare samt informella möten mellan projektansva-
riga, utvärderare och andra berörda. 

Inom de tre försökskommunerna fanns ambitionen att utveckla 
en ömsesidig och förtroendefull relation mellan utbildningsanord-
naren och arbetsplatserna. För att skapa en sådan relation krävdes 
organisatoriska förändringar och att arbetsplatsen skapade resurser, 
såg till att det fanns stöd från ledningen och att det fanns utbildade 
handledare. Flera av omsorgspersonalen fick möjlighet att delta i en 
högskolebaserad kurs som ledde till en ny funktion – som handle-
dare för arbetsplatslärande. I kursen deltog även chefer från arbets-
platserna och lärare från utbildningsanordnare.  

Resultatet av studien pekar på arbetsplatsen kan fungera som en 
arena för reflekterat lärande, det vill säga möjligheten att kombine-
ra formellt och informellt lärande. Omsorgsarbetet kunde bäst 
förstås och lärandet ske i en praktisk kontext där det fanns tid för 
reflektion och dialog. När ”tyst kunskap” skulle bli artikulerad och 
synliggjord behövde lärprocessen ha stöd av formella läraktiviter 
som inkluderade teoretisk och generaliserad kunskap. De teoretiska 
elementen i lärprocessen hjälpte omsorgspersonalen att beskriva 
vad de faktiskt gjorde genom att, tillsammans med medarbetare, 
reflektera över dilemman och problem som de stötte på i sitt dag-
liga arbete.  

I artikeln diskuteras nödvändigheten av att involvera ledning 
och handledarna när det gäller det att organisera lärandet för att på 
så sätt koppla det till det dagliga arbetet. Resultatet i studien pekade 
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på att den största utmaningen inom Kompetensstegssatsningen inte 
var av intraorganisatoriskt slag – det vill säga problem som fanns 
inom utbildnings– eller arbetsplatssystemet. Istället fann vi att det 
var den interorganisatoriska nivån som var den stora utmaningen. 
Samverkan och samarbetet mellan utbildnings- och arbetsplats-
systemet karaktäriserades sällan av en jämlik, ömsesidig och för-
troendefull relation. När ledningen, vilket skedde på några arbets-
platser, hade ett nära samarbete med utbildningsanordnare så blev 
resultatet bättre. Det mer jämlika samarbetet hade då lett till att 
utbildningsanordnaren utvecklade specifika kurser som låg i linje 
med arbetsplatsernas behov av kompetensutveckling. Samarbetet 
ledde i dessa fall till att arbetsplatslärandet blev mer flexibelt, ef-
fektivt och användbart för deltagarna. Denna mera ömsesidiga och 
jämlika relationen mellan utbildnings- och arbetsplatssystemet 
gjorde det enklare att kombinera informellt och formellt lärande på 
arbetsplatserna. Resultatet av lärandet blev då ökad kompetens som 
byggde på ett reflekterat lärande där praktiska och teoretiska kun-
skaper kunde kombineras.  

Utifrån det empiriska materialet och analysen pekar vi i artikeln 
på ett alternativ och en tredje väg – som inte utgår från att antingen 
stärka utbildningssystemet eller arbetsplatssystemet. Lösningen är 
inte en rent utbudsdriven kompetensutveckling men inte heller en 
rent efterfrågestyrd. Resultatet av studien visar i stället att rela-
tionen mellan de två systemen behöver förändras i grunden. Det 
kräver i sin tur att arbetsplatserna blir bättre på att samarbeta med 
utbildningssystemet. Kompetensutvecklingen bör bygga på ett 
kombinerat lednings-, medarbetar- och brukarperspektiv. Utbild-
ningssystemet måste samtidigt bli bättre på att samarbeta med 
arbetsplatserna och göra utbildningen mer flexibel, problembaserad 
och tillgänglig för arbetsplatserna.  

Den tredje vägen innebär att frågor som berör lärande och 
kompetensutveckling bör lösas genom ett utvecklat samarbete eller 
till och med ett partnerskap mellan utbildningsanordnare och ar-
betsplatser. Båda partnerna behöver göra förändringar för att hitta 
nya former för kompetensutveckling. Utbildningsanordnaren är i 
behov av att utveckla pedagogik, arbetsformer, innehåll, examina-
tioner med mera. Arbetsplatssystemet behöver samtidigt förändra 
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och mer systematiskt investera för kompetensutveckling ur ett lång-
siktigt perspektiv som kombinerar utveckling av individer och 
verksamheten. Inom äldreomsorgen skulle till exempel brukarnas 
erfarenheter kunna vara en viktig utgångspunkt när man planerar 
för kompetensutveckling för omsorgspersonalen. Samtidigt – när 
det gäller stora nationella kompetensutvecklingsprogram som är 
skattefinansierade – bör det finnas en stark politisk förankring och 
strategi som tar fasta på reflekterat lärande som en väsentlig del av 
de anställdas dagliga arbete. Problemet med Kompetensstegen var 
nämligen att den var en tillfällig satsning som inte följdes upp. 
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5 Analys och diskussion 

Syftet med avhandlingen är att studera och analysera omsorgsper-
sonalens syn på kompetens samt om denna syn är relaterad till lär-
miljön och strategier för kompetensutveckling. Analys av kompe-
tensfrågor görs även ur ett samhälleligt perspektiv – där frågor om 
styrprinciper, nationella utvecklingsprogram och brukarinflytande 
är centrala. En interorganisatorisk analys görs av relationen mellan 
utbildnings- och arbetsplatssystemet baserat på de brister som kon-
stateras i nationella utvecklingsprogram. Analysen görs alltså ut-
ifrån olika nivåer, enligt en kritisk realistisk terminologi, det vill 
säga en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. Praktiska 
slutsatser dras och behovet av fortsatt forskning berörs. De teman 
som kommer att behandlas är följande:  

 
• Uppfattningar om kompetens – ett individuellt perspektiv 
• Lärande i ett organisatoriskt perspektiv 
• Lärande i ett interorganisatoriskt perspektiv 
• Mekanismer på samhällsnivån 

Uppfattningar om kompetens 
Det individuella perspektivet handlar om hur omsorgspersonal och 
chefer ser på omsorgskompetens och olika lärformer. Anledningen 
till att jag lyft in detta annorlunda perspektiv i en sociologisk ana-
lys är att det oftast saknas i organisationsteorier och en samhälls-
analys. Syftet är dock inte att i detalj studera uppfattningar utan 
mer att försöka förstå hur de är relaterade till organisatoriska 
fenomen i första hand, men kopplingar görs även till samhälls-
nivån.  

Både omsorgspersonal och verksamhetschefer i min studie be-
tonade att det mest centrala i omsorgsarbetet var att kunna bemöta 
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brukaren på ett korrekt och värdigt sätt. Dessa beskrivningar var 
särskilt vanliga i de verksamheter som deltagit i utbildningsinsatser 
som handlade om etik, bemötande och värdegrunder och som ge-
nomförts inom ramen för Kompetensstegen. Men begreppet bemö-
tande var sällan fyllt med ett tydligt innehåll eller ens diskuterat 
inom verksamheterna.  

Inom omvårdnadsforskningen är dock begreppet bemötande 
fyllt med ett tydligt innehåll, framförallt när det gäller äldre brukare 
med demenssjukdom. Demenssjukdom leder till allvarliga minnes-
störningar och personlighetsförändringar (Melin-Emilsson 1998). 
Med utgångspunkt från omvårdnadsforskningen har metoder och 
handlingsstrategier utvecklats när det gäller förhållningssätt och 
bemötande gentemot denna brukargrupp (Skovdahl 2004).  

Diskussionen om bemötande som något allmängiltigt kan vara 
uttryck för att en omvårdnadsideologisk norm kommit att dominera 
äldreomsorgen och de nationella utbildningsinsatserna. Flera fors-
kare problematiserar utbildningsinsatser som bygger på en om-
vårdnadsideologisk grund. Omvårdnadsideologier framstår oftast 
som abstrakta och generella, vilket har visat sig svårt att omsätta i 
praktiken (Barker m.fl. 1995; Eraut 2003; Fejes & Nicoll 2010). 
Sandberg (2010) riktar kritik mot hur ett valideringsprojekt – inom 
ramen för Kompetensstegen – genomfördes eftersom det grundades 
på en omvårdnadsideologisk grund där frågor om makt, kön och 
klass osynliggjordes. Valideringsprojektet handlade snarare om att 
prioritera relationer till läraren samt de övriga deltagarna än att ge 
omsorgspersonalen tillfälle att problematisera eller reflektera över 
omsorgsarbetets komplexa karaktär.  

Mitt material visar alltså att den vanligaste uppfattningen var 
att omsorgspersonalen behöver en relationskompetens. Resultatet 
ligger i linje med tidigare studier (Christensen 1997; Wærness 
1983; Törnqvist 2004). Samtidigt bygger relationsarbete till stor del 
på anpassning, lyhördhet och förmåga att ”hålla masken”, vilket 
kräver iscensättning av specifika känslouttryck (Hochschild 1983; 
Sörensdotter 2005). En fråga som sällan är diskuterad i det här 
sammanhanget är omsorgspersonalens förmåga att sätta gränser 
gentemot brukaren på ett respektfullt och kompetent sätt. Frågan 
om gränssättning mot äldreomsorgens brukare finns varken uttalad 
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i policydokument eller från nationell myndighetsnivå trots att 
gränssättning är vanligt förekommande i relationsarbete (Astvik 
2003; Ingvad 2003). Det här kan leda till konsekvenser för både 
brukare och omsorgspersonal där gränssättningen tar sig andra, mer 
problematiska uttryck. Egger de Campo (2007) visar till exempel 
att viljestarka brukare som inte var samarbetsvilliga fick mindre 
hjälp än de brukare som omsorgspersonalen hade lättare att utveck-
la relationer till.  

Relationskompetensen ses alltså av de intervjuade – personal 
och chefer – som avgörande för en god kvalitet i äldreomsorgen. 
Problemet med denna syn på omsorgskompetens är att den in-
skränks till en individuell nivå – ett förhållningssätt – snarare än att 
ses som ett organisatoriskt fenomen som hänger samman med sam-
hälleliga förhållanden. Frågor om makt, resurser, tid och annat 
kommer lätt i skymundan med en alltför snäv syn på relationskom-
petens. Om relationskompetensen kombineras med förändrings-
kompetens – i mer kollektiva termer – så kan en bättre balans upp-
nås mellan de olika delkompetenserna. Att omsorgspersonalen 
behöver utökade kunskaper om fenomen av mer social karaktär – 
till exempel mångkultur, ensamhet och isolering, missbruks- och 
psykiska problem, samarbete, samverkan, förändring och organi-
sation – diskuteras sällan på nationell myndighetsnivå. Men kanske 
är det just de sociala kunskaperna som omsorgspersonalen behöver 
utveckla, särskilt som de arbetar i en verksamhet som genomgår 
stora demografiska förändringar – både när det gäller brukarsam-
mansättningen och omsorgspersonalen samt omorganiseringar och 
införandet av nya styrprinciper 

Lärandet i ett organisatoriskt perspektiv 
Min forskning visar tydligt att förhållanden på en organisatorisk 
nivå är grundläggande för att förstå hur kompetens kan utvecklas. 
Kompetensen finns hos en individ, men fokus på handlingsförmåga 
leder direkt över till frågor om organisation, samverkan och 
ledarskap (Döös 2004). I analysen av det empiriska materialet har 
jag använt mig av begrepp som lärmiljö och lärstrategier, vilket har 
visat sig vara fruktbart. Mitt resultat visar att arbetsplatsklimat, hur 
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arbetet är organiserat och hur stöd från ledningen ser ut har be-
tydelse för om utbildningsinsatser leder till utveckling av kompe-
tens (Kock 2010). Vilken lärstrategi som används visar sig vara 
centralt för om satsningar på kompetensutveckling leder till höjning 
av kompetensen hos deltagarna. Särskilt tydligt blev denna relation 
i några av verksamheterna med en formell lärstrategi, där omsorgs-
personalen till exempel inte uppfattade att utbildningsinsatserna 
hade någon koppling till det vardagliga arbetet.  

Mina resultat visar samtidigt på en grundläggande organisato-
risk skillnad mellan vårdboenden och hemtjänstverksamheter, som 
är mer fundamental än vad som tidigare framkommit i forskningen. 
Denna organisatoriska skillnad bestämmer hur relationen till med-
arbetare, ledning och organiseringen av arbetet ser ut, till exempel i 
vilken mån omsorgspersonalen har inflytande över hur arbetet pla-
neras, om de arbetar tillsammans eller i större utsträckning en-
samma. I det här sammanhanget tycks stöd från ledningen vara av 
central betydelse för omsorgspersonal inom hemtjänstverksamhe-
ter. Resultatet är inte förvånande om man ser till arbetets karaktär. 
Hemtjänstarbetet är till stora delar ett självständigt ensamarbete, 
arbetet är planerat av någon annan medan omsorgspersonalen inom 
vårdboenden arbetar mer tillsammans och också har en större när-
het till chefen. Inom hemtjänstverksamheten tycks verksamhetsche-
fen – som kompetensbärande relation – vara avgörande för vilken 
kompetens omsorgspersonalen utvecklar (Döös 2004).  

Lärande i ett interorganisatoriskt perspektiv 
Forskning om lärande i arbetslivet har fokuserat på interna lärpro-
cesser i organisationer, men mer sällan på relationer till externa 
aktörer – som utbildningsanordnare, högskolor, valideringsinstitut 
etcetera. Det interorganisatoriska perspektivet är dåligt utvecklat – 
särskilt när det gäller makt, inflytande, grunder för handledning, 
vägledning, validering och certifiering. Tidigare forskning har 
framförallt försökt förklara brister i pedagogisk teori, förhållanden 
på arbetsplatser samt individuella egenskaper hos deltagarna.  

I vårt resultat – som delvis bygger på studier från Kompetens-
stegen – pekar vi på att utbildningsanordnare dominerar över 
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arbetsplatssystemet när det gäller att organisera för utbildningsin-
satser. Det kanske inte är så konstigt. Det är utbildningsanordnaren 
som utformar kursplaner, har den teoretiska kunskapen och som 
dessutom har heltidsanställda professionella lärare. Inom arbets-
platssystemet finns den praktiska kunskapen men deltagarna intar 
ofta en underordnad elevroll. Möjligheten för deltagarna att kombi-
nera utbildningsinsatser med praktisk tillämpning i det vardagliga 
arbetet är oftast begränsad. Vi hävdar i artikeln att den obalans som 
råder mellan båda dessa system – utbildningssystemet och arbets-
platssystemet – bidrar till att lärandet blir kortsiktigt och inte håll-
bart. Ett sätt att göra maktrelationen mer jämlik är att de båda sy-
stemen samverkar på en interorganisatorisk nivå. Det handlar såle-
des inte om att stärka det ena eller andra systemet. En modell som 
istället bygger på en samverkan – mellan lärare, handledare eller 
kompetensstödjare, chef och deltagare från arbetsplatsen – kan bi-
dra till att utbildningsinsatserna blir mer långsiktiga och hållbara. I 
de fall där en interorganisatorisk samverkan utvecklades, inom ra-
men för Kompetensstegen, kunde det formella och informella lä-
randet lättare integreras. Utbildningsinsatserna blev mer anpassade 
till arbetsplatsens förutsättningar samtidigt som läraren såg till att 
utbildningen skedde inom ramen för kursplanen.  

När samverkan blev mer jämlik mellan de båda systemen var 
det lättare att skapa ett engagemang på arbetsplatsen. I modellen 
för samverkan, som bygger på partnerskap, behöver även brukare 
involveras på ett mer tydligt sätt än vad som hitintills varit fallet. 
Det är nämligen brukarna som i slutändan ger utbildningsinsatserna 
legitimitet (Ahnlund & Johansson 2006). Min forskning kan bidra 
till att skapa förståelse för hur en integrerad lärstrategi kan 
organiseras genom ett jämlikt och ömsesidigt samspel mellan 
utbildnings- och arbetsplatssystemet. 

Mekanismer på samhällsnivå 
Avhandlingen är sociologisk. Den bygger på teorier om mekanis-
mer på en samhällelig nivå som viktiga för att förklara aktiviteter 
på en organisatorisk nivå. Det organisatoriska perspektivet är vik-
tigt för att förstå kompetensutveckling på en arbetsplats, där lär-
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miljöer och valet av lärstrategier är i fokus. Men denna analysnivå 
räcker inte för att analysera förutsättningar och drivkrafter för ett 
hållbart utvecklingsarbete (Brulin & Svensson 2011). Mina studier 
har visat på viktiga mekanismer på samhällsnivå som får stor bety-
delse på arbetsplatsnivå, bland annat följande: 
 

• En politisk styrning av äldreomsorgen genom ”eget val”. 
• Managementstrategier som bygger på konkurrensutsättning, 

uppdelning i köp- och säljsystem m.m. 
• Nationella insatser för kompetensutveckling – typ Kompe-

tensstegen. 
 
När det gäller frågor som berör brukarinflytande förs dessa reso-
nemang oftast på nationell myndighetsnivå och har under de se-
naste åren framförts i relation till valmöjligheter för brukarna. 
Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” kan ses som ett uttryck för 
denna ambition. Utmärkande för kundstyrningspraktiker som riktas 
till brukare är att de begränsas till några väldefinierade dimensio-
ner, nämligen tillgänglighet och bemötande. Men enkäter frågar 
sällan om brukaren vill ha någon annan hjälp, mer hjälp eller hur 
denna ska ges (Bejerot 2008). I de öppna jämförelserna redogörs 
visserligen för andelen omsorgspersonal med formell utbildning 
per enhet men jämförelserna används främst på förvaltnings- och 
kommunnivå, mer sällan av brukare för att bedöma kvaliteten i de 
olika verksamheterna.  

I min forskningsöversikt diskuterar jag de krav som brukare 
kan komma att ställa på omsorgspersonalens kompetens – till ex-
empel genom kundval. Dessa krav på omsorgspersonalen kan kom-
ma att gå på tvärs mot kompetenskraven på omsorgspersonalen 
som ställs från nationell myndighetsnivå. Samtidigt finns det en 
medvetenhet från nationell myndighetsnivå att det inte är helt 
problemfritt att låta brukarna bli alltför tongivande så att de tillåts 
styra över kompetenskraven. Problemet med att låta brukarens 
kortsiktiga krav styra valet av utförare och personalrekrytering är 
att mer långsiktiga mål som ställs upp för verksamheten – där kom-
petensutveckling kan vara en strategisk del – kommer i skymundan. 
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Mitt material visar att frågor som berör kundval, brukarinflytande 
och självbestämmande inte är diskuterad inom verksamheterna och 
att några kunskaper eller handlingsstrategier inte utvecklats för att 
bemöta dessa frågor (se även Wikström 2005). Det finns inte heller 
någon uttalad ambition bland ansvariga – varken lokalt eller cen-
tralt – att koppla samman frågor som berör brukarinflytande och 
frågor som rör omsorgspersonalens kompetens och arbetsvillkor.  
Dessa frågor – omsorgspersonalens kompetens och införandet av 
till exempel kundval – är alltså två parallella spår som inte kopplas 
samman. 

En utgångspunkt för att skapa långsiktiga lärprocesser är att 
något nytt behöver utvecklas. Lär- och utvecklingsprocesser bör 
organiseras på lång sikt och de kräver kontinuitet och stöd från 
ledning för att bli framgångsrika (Döös 2004). I forskning och ut-
värderingar av Kompetensstegen synliggörs att just Lagen om of-
fentlig upphandling – i form av anbudskonkurrens där lägsta pris 
varit styrande, byte av utförare och chefsrörlighet – varit ett hinder 
för ett långsiktigt och praktiknära lärande inom verksamheterna 
(Schultz 2009; Löfström 2010; Brulin & Svensson 2011). I fallet 
med Kompetensstegen fanns samtidigt ett syfte att aktiviteterna 
skulle utgå från brukarnas perspektiv men denna målsättning har 
endast funnits i policydokument, inte i genomförandet (Larsson 
2007).  

Vilka praktiska slutsatser kan man dra av min forskning? Den 
viktigaste slutsatsen är att kompetensutveckling inom äldreomsor-
gen är en komplex, svårbestämbar och krävande process. De kort-
siktiga och nationella satsningar som görs har egentligen små förut-
sättningar att lyckas eftersom fokus sällan ligger på att kombinera 
individuellt och organisatoriskt lärande så att kvaliteten och verk-
samheten utvecklas på ett hållbart sätt. Istället har satsningarna 
inriktats på tillfälliga – oftast omfattande och kostsamma – natio-
nella program, där formell utbildning dominerat. Perspektivet är 
kortsiktigt och individinriktat. Tillfälliga resursförstärkningar leder 
inte till att frågan om kompetensutveckling prioriteras och att nöd-
vändiga resurser kommer att avsättas lokalt.  

Om en stödjande lärmiljö saknas i en organisation blir resultatet 
begränsat till en individuell nivå och verksamheten blir relativt 
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opåverkad av lärprocesser. Ensidiga – ofta formella – lärstrategier 
räcker inte för att stärka och utveckla den kompetens som finns i 
omsorgen, där förtrogenhetskunskap är en viktig del (Josefson 
1991). Mina resultat visar hur svårt det är att genomföra kompe-
tensutveckling så att den leder till förbättringar i verksamheten.  
Kompetensutveckling ur ett långsiktigt perspektiv kräver en mer 
integrerad lärstrategi, där erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap 
kompletterar varandra genom olika lärstrategier. Det behöver 
vidare finnas ett aktivt stöd från ledning och politiker så att resurser 
garanteras långsiktigt.  

Relationen mellan utbildningsanordnare och arbetsplatser är 
ofta byggd på en kundrelation, inte ett partnerskap för jämlik sam-
verkan, vilket krävs för att skapa öppna och långsiktiga lärpro-
cesser. Följden blir att ett integrerat lärande försvåras och effek-
terna på verksamhetsnivå uteblir.  

Vad kan ansvariga göra för att inom omsorgen skapa 
förutsättningar för lärprocesser som leder till långsiktiga effekter 
trots olika hinder på skilda nivåer? Det är inte lätt att besvara en 
sådan fråga. Analysen i min avhandling pekar på komplexiteten 
och vikten av en helhetssyn, snarare än enkla metoder och färdiga 
lösningar. Om man verkligen tar kravet på relationskompetens på 
allvar får det stora konsekvenser för lärprocesser på olika nivåer. 
Fokus i en hållbar strategi för kompetensutveckling handlar bland 
annat om följande: 

 

• Kompetensutveckling bör bli en strategisk och prioriterad 
fråga både på arbetsplatsnivå och på nationell politisk nivå. 
Nationella projekt kan behövas för att göra experiment och 
skapa generella lärdomar, men de får inte bli en ersättning 
för lokala och långsiktiga egenfinansierade satsningar. 
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• Samverkan mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare 
måste bli bättre och mer jämlik, så att olika lärformer kan 
kombineras. Arbetsplatserna behöver utveckla en stödjande 
lärmiljö och tillämpa en integrerad lärstrategi, som utveck-
lar sak-, relations- och förändringskompetensen. Det är först 
med en integrerad strategi som formella utbildningsinsatser 
kan bli en grund för organisatoriskt lärande och verksam-
hetsutveckling. En organisering genom en stödjande struk-
tur på arbetsplatsen – med handledare, validering, lärande 
möten, chefsstöd m.m. – är nödvändigt om arbetsplatsen 
ska kunna fungera som en arena för lärande och kravställare 
på utbildningssystemet.  

 
• Individernas uppfattningar och önskemål kan inte ensidigt 

styra kompetensinsatser – vare sig när det gäller brukare 
eller omsorgspersonal. Tanken att följa upp kundtillfreds-
ställelse – som är en viktig del i New Public Management 
och systemet med öppna jämförelser – är ett otillräckligt 
instrument för politisk styrning av äldreomsorgen. En efter-
frågestyrning är inte det samma sak som en behovsstyrning. 
Däremot är det viktigt att skapa en dialog och reflektion 
bland berörda om kompetens och verksamhetsutveckling så 
att uppfattningar och krav kan utvecklas på en mer saklig 
grund kopplat till politiska mål för äldreomsorgen. 

	  
• En allmän slutsats är att kompetensfrågor behöver kopplas 

till materiella villkor – som arbetsvillkor, bemanning, inhyr-
ning av arbetskraft, kvalitetskrav vid upphandling m.m. 
Kompetent personal som inte har tid, ork eller trygghet i sin 
anställning kan inte ta till sig eller omsätta kunskaper i 
verksamheten. Vikten av att ha en sådan helhetssyn på 
kompetensfrågan bekräftas i studier av brukares önskemål 
där krav på kontinuitet, tid och resurser är starkast (Edebalk 
m.fl. 1995; Wikström 2005).  
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Lärdomar av en interaktiv forskningsansats 
Forskningen som sker inom Helix är interaktiv och bygger på 
gemensamt lärande med deltagare. Det finns dock dilemman in-
byggda i denna forskningsansats som jag resonerar kring (Bennich 
2012). Den interaktiva forskningen har tidigare i huvudsak utgått 
från samverkan mellan forskare och välorganiserade grupper på 
arbetsmarknaden. Kunder eller brukare är sällan involverade i det 
gemensamma lärandet. Jag har haft ambitionen att arbeta interak-
tivt med brukarna i min forskningsprocess trots att äldreomsorgens 
brukare inte var representerade i Helix partnerskap eller var min 
huvudsakliga målgrupp.  

Det visade sig vara mer problematiskt än jag först trodde. 
Frågor som rör brukarinflytande ligger oftast på en retorisk nivå 
inom verksamheterna och är svåra att omsätta i praktiken. Äldre-
omsorgens brukare är sällan organiserade för att driva frågor som 
berör önskemål om omsorgspersonalens kompetens eller hur om-
sorgsarbetet ska vara organiserat. Flera brukare var villiga att låta 
sig blir intervjuade men den övervägande delen av brukarna var 
ambivalenta och tveksamma till att delta i gemensamma analysse-
minarier – som är en central del i den interaktiva forskningen. De 
kom inte heller att delta vid de analysseminarier som genomfördes 
(se kapitel 3).  

I mitt bidrag diskuterar jag vidare att den interaktiva forsk-
ningsansatsen är krävande. Interaktiviteten kräver engagemang, in-
tresse och tid inte bara av forskaren utan också från deltagarnas 
sida. Lärprocessen handlar om att forska med, inte för eller åt delta-
garna. I det här sammanhanget bidrog organisatoriska förändringar 
– som till exempel upphandlingsprocesser och chefsrörlighet – till 
försämrade förutsättningarna för omsorgspersonalens medverkan. 
Lärprocessen kräver nämligen ett visst mått av kontinuitet. De för-
sämrade förutsättningarna för gemensamt lärande med deltagarna 
bidrog samtidigt till att jag som forskare fick lägga mycket tid och 
engagemang på att organisera för de gemensamma lärtillfällena. 
Det blev alltså mer av att forska åt och på, inte med i det här 
sammanhanget. I de verksamheter där ledning och omsorgspersonal 
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tog tid och resurser i anspråk för den gemensamma lärprocessen 
behövde jag inte arbeta med förberedelserna inför till exempel 
analysseminariet. Organiseringen inför detta lärtillfälle stod delta-
garna själva för. Vid detta analysseminarium diskuterades omsorgs-
personalens kompetens i relation till det förändringstryck som finns 
på äldreomsorgen samt mer strategiska frågor som berörde framtida 
kompetensutveckling och rekrytering av omsorgspersonal.  

En slutsats av mina svårigheter med att organisera interaktiv 
forskning är alltså att det är viktigt att välja verksamheter och akti-
viteter där det är möjligt att genomföra ett gemensamt lärande – när 
det gäller tid, resurser och engagemang.  

Användbarheten och nyttan med forskningsresultaten är viktig 
och en dialog omkring forskningsresultaten har skett med berörda 
och beslutsfattare på olika nivåer.  

Den avgörande frågan i det här sammanhanget är dock vilka 
vetenskapliga resultat som min forskning har lett fram till. I det föl-
jande avsnittet ska jag lyfta fram några mer generella slutsatser och 
peka på behovet av fortsatt forskning inom områden. 

Några teoretiska slutsatser 
Mycket av forskningen kring kompetensinsatser har tidigare haft ett 
individperspektiv och genomförts med pedagogiska förtecken 
(Sandberg 2000; Döös m.fl. 2001). På senare tid har forskningen 
alltmer fokuserat på organisatoriska förutsättningar och lärproces-
ser (se exempelvis Ellström m.fl. 2008; Kock & Ellström 2011; 
Evans m.fl. 2011). Vikten av att analysera lärmiljön har lyfts fram i 
organisatoriska ansatser. Mina resultat bekräftar fruktbarheten i 
dessa teorier och analysmodeller. Faktorer som gäller arbetsplats-
klimat, möjlighet till problemlösning, organisering av arbetet, stöd 
av ledning, samverkan med mera är avgörande för att kunskap ska 
bli till kompetens, det vill säga att lärande ska bidra till verksam-
hetsutveckling. Det finns även mycket forskning om ledningens 
betydelse för kompetensutveckling (Döös 2004; Wolmesjö 2005; 
Ellström m.fl. 2008; Larsson 2008; Wallo 2009) ett samband som 
mina resultat bekräftar.  
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Mitt bidrag till analysen på organisationsnivån handlar om att 
verksamhetstypen är en grundläggande förutsättning för lärmiljön. 
Organisationen i form av vårdboenden skiljer sig från arbetet i 
hemtjänsten i flera avseenden. Det gäller förutsättning för samar-
bete med kollegor, självständigheten, ansvarstagandet, brukargrup-
pens sammansättning, närheten till arbetsledningen med mera. 
Dessa förhållanden kan ses som avgörande villkor för lärande och 
de kan inte kompenseras med ett öppet arbetsplatsklimat eller för-
ändrade rumsliga förutsättningar. Det visade sig också att andelen 
omsorgspersonal med formell utbildning var större på vårdboen-
dena, vilket gjorde att intresset för kompetensfrågor var större här. 
Samspelet mellan individfaktorer och organisatoriska villkor var 
alltså tydligt.  

Vikten av att studera olika typer av lärformer (formellt, icke-
formellt och informellt) och hur de kan kombineras har lyfts fram i 
forskningen (Svensson m.fl. 2004). Svårigheten är inte att förstå 
detta samspel, utan utmaningen för forskningen ligger mer i hur en 
integrerad lärstrategi kan organiseras på ett praktiskt sätt. Här har 
min forskning bidragit till att lyfta fram interorganisatoriska förut-
sättningar – det vill säga relationen mellan arbetsplats- och utbild-
ningssystemet. Fokus i min analys ligger på vilka traditioner för 
lärande som finns i utbildnings- och arbetsplatssystemet, maktrela-
tioner (mellan professionella grupper och omsorgspersonal), synen 
på och värderingen av teoretisk kontra praktisk kunskap, samver-
kan med externa aktörer – typ Kravmärkt yrkesroll. Min forskning 
behandlar alltså mer hur-frågan än vad-frågan. 

Den organisatoriska analysen behöver inte nödvändigtvis ske 
med sociologiska analysverktyg, utan här finns många discipliner 
som studerar detta fält – till exempel pedagogik eller företagseko-
nomi. Sociologin är däremot särskilt viktig när det gäller att förstå 
hur samhälleliga förutsättningar och drivkrafter påverkar organisa-
toriska villkor för lärandet. Här har min forskning bidragit till att 
belysa viktiga förhållanden på samhällsnivån – fenomen som kund-
val, konkurrensutsättning, New Public Management, fokus på ytlig 
mätning av uppfattningar om verksamheten, risker med köp/ 
säljsystem, otillräckligheten i nationella kompetenssatsningar med 
mera. Forskning om dessa inslag i en nationell styrstrategi finns 



Kapitel 5 – Analys och diskussion 

 
 

- 89 - 

belyst i ekonomisk och statsvetenskaplig forskning (se exempelvis 
Premfors m.fl. 2003;Sahlin-Andersson 2006; Hasselblad m.fl. 
2008), men analysen kopplas inte tydligt ihop med organisatoriska 
lärprocesser.  

Uppfattningar om kompetens och lärande är dåligt utforskade, 
både när det gäller personal och brukare. Här kom jag inte så långt i 
min forskning, vilket kan förklaras med att dessa uppfattningar inte 
har efterfrågats eller varit en del av en reflekterad lärprocess i 
organisationerna. Inom Kravmärkt yrkesroll kan man ändå spåra att 
delaktighet och involvering leder till en mer artikulerad syn på 
kompetens och lärprocesser, även om involveringen av brukare 
saknas här liksom i större nationella utvecklingsprojekt. Mitt bidrag 
till forskning handlar alltså om följande: 

 
• Om omsorgspersonalens och ledningens syn på omsorgs-

kompetens och lärande; 
 

• Hur lärprocesser inom äldreomsorgen kan utformas och 
vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att skapa 
en stödjande lärmiljö och en integrerad lärstrategi; 

 

• Samhälleliga förutsättningar och mekanismer som påverkar 
organisationer och individen i dessa frågor. 

 
En rad frågor behöver belysas närmare i fortsatt forskning, bland 
annat: 

 
• Hur samhälleliga styrsystem – i form av eget val, konkur-

rensutsättning, krav vid upphandling, uppföljningssystem 
m.m. – påverkar förutsättningar för kompetensutveckling på 
en organisatorisk nivå. 

 

• Hur individers uppfattningar – både bland personal och 
brukare – om kompetens och lärande kan utvecklas genom 
delaktighet i beslut om och genomförande av kompetens-
insatser. I detta arbete kan en interaktiv forskning spela en 
viktig roll. 
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• Hur integrerade lärstrategier kan utvecklas baserade på en 
mer jämlik samverkan mellan arbetslivs- och utbildnings-
system. Frågor om hur handledning, vägledning, validering 
och teknikstöd kan bli en del av en stödstruktur för ett 
arbetsplatsbaserat lärande är viktiga i en framtida forskning. 

 

• Frågor om genus och etnicitet är inte utvecklade i min av-
handling. Genus är en aspekt som borde inkluderas i alla 
frågeställningar. Besluten tas allt mer utifrån modeller som 
är hämtade från New Public Management, där en teknisk 
och ekonomisk rationalitet (en ”manligt” färgad målrationa-
litet) dominerar över omsorgsrationaliteten (en ”kvinnligt” 
färgad handlingsrationalitet). Frågor som berör förändringar 
i den etniska sammansättningen – bland både brukare och 
omsorgspersonal – borde lyftas fram mer när det gäller frå-
gor som berör brukarinflytande och omsorgspersonalens 
kompetens och lärande. 
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Summary 

Competence and competence development in care work  
 

Approaches to competence and learning in elder care 
 – in the field of tension between societal requirements and 

organisational conditions 

Introduction 
Issues relating to competence and competence development when 
caring for the elder are central to this dissertation. Such matters 
need to be contextualised and analysed from an organisational and 
a social perspective. Elder care is presently the largest vocational 
group in the Swedish public sector and one of Sweden’s major 
employers. It is also the largest vocational group for women in 
Sweden (Ahnlund 2008). Elder care is the largest vocational group 
in the public sector in Sweden and, in this dissertation, matters 
relating to the competence and competence development of care 
staff are in focus. As a vocational group, care staff add up to 
around 180 000, of which 93 percent are women (The National 
Board of Health and Welfare). In 2009, the number of people 
receiving home-help services amounted to 148 000, while 95 400 
received care in care institutions.  

In recent decades, care for the elderly in Sweden has undergone 
major changes. For example, new forms of governance – influen-
ced by New Public Management – have been introduced, where 
competitiveness, efficiency and user-influence in terms of client 
choice have been central governing principles (Szebehely 2011). At 
the same time, the organisational conditions and requirements for 
the carrying out of care work have changed (Johansson 2006). 



Summary 

 
 

- 92 - 

There has been a gradual downsizing in the number of staff, and 
the time-per-user ratio of care work has diminished (Andersson 
2007). Home-help services have also been reduced to the extent 
that only those in real need are eligible for help from the 
municipality. More elderly people with dementia are now receiving 
help in their own homes (Szebehely 2000; Thorslund 2002). In 
general, the work that care staff do in the homes of users is that of 
an everyday nature, but which the older person is unable to do him- 
or herself, e.g. having a shower, doing the shopping, cleaning, 
cooking or taking medication. As the care work is practical in 
nature, and also relation-based, it is important that care staff 
develop personal relations with the user. This so-called relation 
competence is vital in order to maintain the quality of care work. 

Today, most municipalities require care workers to have formal 
qualifications in order to be employed on a permanent basis 
(Törnquist 2004). However, as many municipalities find it difficult 
to recruit and keep qualified care staff, and the service needs to be 
fully staffed, it is possible to be employed without formal quali-
fications (The National Board of Health and Welfare 2001). There 
are also concerns about future recruitment levels due to demo-
graphic changes in the form of more care staff retiring, changes in 
the ethnic composition, more older people needing care and a re-
duced interest in heath care and care programmes at upper second-
ary school level (Ahnlund 2008; Ahnlund & Johansson 2011). Du-
ring the past decade, one way of dealing with changed conditions 
and requirements in elder care has been to focus on competence 
development for care staff. Examples of such initiatives are the 
Kompetensstegen [Steps for Skill] at national level and Kravmärkt 
yrkesroll [Demand-based Professionalisation] at local level.  

The Steps for Skill Programme was a major national venture 
that was carried out from 2005–2008. The aim of the venture was 
to improve the quality of care, and the idea was that competence 
development should be linked to the workplace and take place in 
collaboration with educational institutions. The programme was 
largely oriented towards care staff with no formal qualifications. 
Members of staff were given the opportunity to validate their 
knowledge against the care programme’s curricula, which resulted 



Summary 

 
 

- 93 - 

in nationally recognised certification. Within the framework of the 
Steps for Skill Programme, six smaller municipalities were selected 
for pilot work that included combining and creating prerequisites 
for collaboration and learning between two different, traditional 
systems: the educational system and the workplace system (SOU 
2007:88; Brulin & Svensson 2011).  

Demand-based Professionalisation was a local project. It began 
in 2005 and led to the development of new methods and tools for 
learning in the workplace, with the aim of improving the quality of 
the activities carried out there. A model was also developed for 
testing, acknowledging and validating professional requirements 
and employees’ experience-based knowledge. The validation is 
unique in that it does not lead to certification or course objectives, 
but to work-related requirements that are locally defined (Brulin & 
Svensson 2011). A question that can be asked is how these two 
ventures influenced the improvement of competence for care staff.  

Aims and research questions 
The main features of the dissertation is to study and analyse 
learning and competence development in four elder care institu-
tions. Here, the care staff’s and managers’ views of competence 
and competence development are central. In parallel with this, I 
have chosen to analyse and discuss competence development from 
an inter-organisational and social perspective. Central points of 
departure for this analysis are national development programmes, 
different governing principles and user-influence. The following 
three questions are central to the dissertation: 
 

• What are the care staff’s views of and approaches to com-
petence and are these related to learning environments and 
strategies for competence development? (Article 1) 

 

• Do governing principles, such as customer choice and user-
influence within elderly health care, affect the kind of 
competence that care staff need? (Article 2) 
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• What are the prerequisites (obstacles and possibilities) for 
collaboration between the workplace- and the education 
system with regard to organising competence development 
for care staff? (Article 3) 

 
The two initiatives that I have studied – the Steps for Skill Pro-
gramme and Demand-based Professionalisation – have a broader 
perspective in terms of how competence is acquired and how this is 
linked to workplace development. An important question here is 
whether and how such ventures can lead to potential change in a 
situation where strong social mechanisms influence the outcome.  

Method and material 
The dissertation consists of three studies and four articles. Article 1 
is based on a local study comprising 22 interviews and 74 question-
naires. The study was conducted in two municipalities, Linköping 
and Haninge, and involved four different institutions – two care 
homes and two home-help units. Among the respondents, 19 were 
care staff and 3 were managers. The questionnaires (N=114, n=74) 
were only oriented towards care staff. My data – with the exception 
of the analysis of the questionnaires – has been discussed and 
validated together with care staff and other personnel who took part 
in the research process in three separate analysis seminars.  

At the same time, I wanted to explore how competence issues 
relating to care staff were studied in a Nordic context from diff- 
erent governing principles. This study resulted in article 2 and 
builds on two specific sets of data: evaluations and reports at local 
and national level for 2007 and a Nordic research review 
concerning user-influence in disabled- and elderly care. In order to 
complete the picture of skills development for care staff, I analysed 
the reports and evaluations from the national Steps for Skill Pro-
gramme. This analysis formed the point of departure for article 3.  

The ontological and epistemological points of departure are in-
spired by pragmatism and critical realism. In pragmatism, the focus 
is on people as acting beings (Dewey 1929; Pierce 1958; James 
2003). Pragmatism highlights action as an expression of experience 
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and knowledge of everyday events and responses, although we also 
need to be able to explain basic structures and mechanisms that 
affect this action. Here, critical realism constitutes an alternative 
that can complement the action-theoretical starting points of prag-
matism. Critical realism is based on the supposition that reality is 
largely hidden from us, but that it can to some extent be identified 
and conceptualised. By studying the mechanisms and effects of this 
reality, we can capture parts of this objective reality. Accordingly, 
reality is not just socially constructed by the actors (Bashkar 1978; 
Danemark et al. 2003). 

Throughout the dissertation work I have been inspired by the 
interactive research approach (Svensson et al. 2002; Aagaard Niel-
sen & Svensson 2006). This approach is based on the idea of prac-
tical and theoretical knowledge as a reciprocal process. The inter-
active research approach requires the organisation of joint learning 
opportunities – so-called analysis seminars – preparations for these 
and follow-up work in the shape of reports for further feedback and 
interpretations from the participants. The dissertation’s fourth 
article is based on these experiences – the obstacles and possibili-
ties that I have identified during the research process.  

The articles 
Article 1 examines what learning environments and strategies for 
competence development look like in four specific areas of elder 
care, and analyses whether these factors influence the care staff’s 
perceptions of competence. The analysis is based on theories 
related to care competence (in the form of factual-, relationship- 
and change competence), learning environments and strategies for 
competence development. That which differentiated the activities 
was the way of working with competence development. In the two 
studied activities in Linköping – a care home and a home-help unit 
– competence development work was based on a traditional view of 
how care staff could develop their competence. In the traditional 
view of competence development the emphasis is on formal lear-
ning activities, i.e. internal or external courses as and when econo-
mic resources are available. In Haninge, the care home and the 
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home-help unit had organised competence development training for 
care staff with the ambition of developing an integrated learning 
strategy, i.e. by combining formal and informal learning activities. 
The results of the study show that the conditions for learning 
environments differ depending on the type of work carried out. In 
the case of home-help services, the support and involvement of 
management was more central for competence development that in 
the care homes. At the same time, the results show that where there 
was a more developed learning environment and an integrated 
strategy for competence development, ideas about competence 
were much more advanced. Here the focus was on developing com-
petence as well as changing the way of working. What was com-
mon to both activities was the idea that care staff need to develop 
relations with the users. 

Article 2 analyses and discusses how the three different gover-
ning principles influence competence development for care staff. 
These governing principles are: elder care in a traditional public 
sphere, collective and organised user-influence and individual user-
influence in the form of customer choice. The empirical material is 
based on evaluations and reports from the Steps for Skill 
Programme as well as a research review of 7 articles, 4 disserta-
tions, 4 reports and 4 book chapters, and is analysed using theories 
related to user-influence, competence and learning. The analysis of 
the pilot activities in the Steps for Skill Programme show that what 
is missing is a system that involves users and their relatives in the 
development work. The users of traditional, public, elder care do 
not make any demands for specific care staff competence either. 
Instead, the main focus is on time, continuity and flexibility.  

When it comes to care for persons with disabilities, users have 
a different view of the competence of care staff. Some user-groups 
– especially persons with physically and mentally disabilities – 
have organised themselves with a view to making their demands 
and wishes for the content of care work and the competence of care 
staff known. The competences in demand are largely practical 
ones. For example, the Independent Living Movement is sceptical 
of formal qualifications for care staff because government agencies 
and professionals within the welfare state are regarded as important 
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actors in a repressive process. The analysis shows that within elder 
care, customer choice does not lead to users requesting any 
particular competence on the part of the care staff. Users generally 
prefer to choose the care staff and their care efforts, rather than the 
performers of the work. A paradoxical conclusion is that the more 
influence care users have – as in care for persons with disabilities – 
the less emphasis they put on care staff’s formal qualifications. 
Another conclusion is that within elder care, individual customer 
choice can contribute to the user rejecting care staff not providing 
what the individual user wants, rather than developing staff through 
competence development initiatives.  

Article 3 analyses the prerequisites – within the framework of 
the Steps for Skill Programme – for workplace learning from an 
inter-organisational perspective. The focus is on an analysis bet-
ween supply- and demand-related competence development. In the 
article, sociological theories in terms of resources, reciprocity, par-
ticipation and confidence are used to analyse the relation between 
educational institutions and workplaces. Six pilot municipalities 
were selected and, within the framework of the Steps for Skill 
Programme, asked to experiment with different learning activities 
and teaching forms. The empirical material consists of 27 inter-
views, analysis seminars with a total of 90 participants and in-
formal meetings between the project managers, evaluators and 
other concerned actors from three of the pilot municipalities. The 
analysis shows a lack of interaction and equal relations between the 
workplaces and the educational institutions. This deficiency had 
implications for the success of the competence development ven-
ture. In the activities in which the workplace- and education system 
collaborated, this interplay contributed to workplace learning 
becoming more flexible, efficient and serviceable for the partici-
pants. In the article we point to a “third path” with regard to 
learning and competence development, where both the workplace- 
and education system need to make changes in order to find new 
forms of competence development. Among other things, users’ 
experiences could be an important point of departure when plan-
ning competence development for care staff.  
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In article 4, I discuss my experiences of the interactive research 
process. Previously, interactive research has mainly been based on 
collaboration between researchers and well-organised groups in the 
labour market. Customers or users are seldom involved in joint 
learning. Here my ambition was to work interactively with the 
users in my research process, despite the fact that elder care users 
were not represented in the Helix partnership.11 This turned out to 
be more difficult than I first imagined. Questions that concern user-
influence often lie at a rhetoric level, but are difficult to convert 
into practice. Elder care users are seldom organised enough to 
pursue matters relating to how competent care staff should be or 
how the care work is organised. Some of the users were willing to 
be interviewed, although the majority were ambivalent and reluc-
tant to take part in joint analysis seminars – which are an important 
part of the analysis process – and did not come to them. I also 
argue that the interactive research approach is demanding, not just 
for the researcher, but that the interactivity itself requires 
involvement, interest and time on the part of the participants. The 
learning process is about researching with, not for or to the partici-
pants. In this context, organisational changes, e.g. procurement 
processes and management mobility, contributed to poorer condi-
tions for the interactive learning process. The learning process 
actually requires a certain amount of continuity. One conclusion is 
that it is important to choose work and activities that are possible to 
carry out with regard to time, resources and involvement. However, 
the usefulness and use of the research results are important and a 
dialogue has taken place with those concerned and decision-makers 
at different levels.  

Analysis and discussion 
The analysis has been conducted at different levels and according 
to critical realistic terminology, i.e. an individual, organisational 
                                                
11 The Helix Vinn Excellence Centre is based on a Triple Helix logic (Etzkowitz 
2003) and is organised on the basis of regional partnerships between research, 
enterprises and activities in the public sector. For more information, see 
www.http://liu.se/helix. 
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and societal level. The following themes have been dealt with: 
perceptions about competence, learning in an organisational per-
spective, learning in an inter-organisational perspective and mecha-
nisms at societal level.  

Perceptions about competence 
Both the care staff and the managers in my studies emphasised that 
the most important aspect of care work was to be able to treat the 
user in a correct and dignified way. These descriptions were parti-
cularly common in activities undertaken in educational initiatives 
relating to ethics, treatment and values that were carried out within 
the framework of the Competence Development Programme. But 
the concept of treatment was seldom expanded on or even dis-
cussed in the programme. The discourse on treatment as something 
universal could indicate that an ideological care norm now domi-
nates elder care. Educational initiatives that are based on ideologi-
cal grounds are somewhat problematic, because they are often 
abstract and difficult to put into practice (Barker et al.1995; Eraut 
2003; Sandberg 2010). However, my material shows that percep-
tions about competence were not clearly formulated and clear-cut. 
In the activities that were carried out in a more developed learning 
environment and with an integrated learning strategy, the ability to 
change had a much stronger emphasis.  

The organisational level 
My research shows that, at an organisational level, the analysis is 
central to an understanding of how competence can be developed 
and that theoretical concept like learning environment and learning 
strategies have proved fruitful. Which learning strategy is used 
appears to affect whether the competence development initiatives 
actually lead to an improved competence among the participants 
(Kock 2010). My results also show that there is a basic organisa-
tional difference between care homes and home-help services that 
is much more fundamental than research has so far revealed. In this 
context, support from the management is of central importance 
within the home-help services. According to Döös’ (2004) termino-
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logy on competence-based relations, the manager’s competence is 
central when it comes to competence development among care 
staff.   

The inter-organisational level 
Research into work-based learning has focused on internal learning 
processes in organisations but rarely on relations with external 
actors – such as educational institutions, universities, validation 
institutes etc. The inter-organisational perspective has not been 
very well developed, especially with regard to power, influence and 
the grounds for validation and certification. Previous research has 
mainly tried to explain the deficiencies in pedagogic theory, 
relations in the workplace and the individual qualities of the parti-
cipants. In my results – which are partly based on studies of the 
Steps for Skill Programme – I point out that educational institutions 
dominate over the workplace system when it comes to organising 
educational ventures. There is a lot of practical knowledge in the 
workplace system, but the participants often assume a subordinate 
role. The imbalance that prevails between both these systems – the 
educational system and the workplace system – contributes to the 
learning being short-term and not very sustainable.  

Mechanisms at societal level 
My studies have revealed important mechanisms at societal level 
that have great significance at the workplace level, including: a 
political control of elder care through free choice, management 
strategies that build on exposure to competition, divisions into buy-
ing and selling systems and so on and national competence deve-
lopment ventures – such as the Steps for Skill Programme. With 
regard to questions concerning user-influence, these discussions are 
often conducted at national, government agency level. Characte-
ristic for customer governance practices that are directed towards 
users is that they are limited to a few well-defined dimensions, 
namely accessibility and treatment. At the same time, there is 
awareness at national government agency level that transferring 
responsibility to the user and allowing his or her expectations to 
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lead the way is not entirely without problems. The danger with 
allowing the user’s short-term requirements to govern the choice of 
care provider and staff recruitment is that more long-term goals – 
where e.g. competence development could be a strategic part – are 
neglected. My material shows that there is no expressed ambition 
to connect issues relating to user-influence and those relating to the 
competence of care staff and competence development initiatives.  

Practical conclusions 
The most important conclusion is that, in the field of elder care, 
competence development is a complex, difficult to define and 
demanding process. The work that has been carried out has very 
little chance of succeeding, especially if the requirement is to com-
bine individual and organisational learning so that both the quality 
and the activities are developed in a sustainable way. Today the 
focus is often on short-term – often large and costly – national 
programmes where formal education dominates. The injection of 
occasional resources does not lead to issues like competence deve-
lopment and necessary resources being allocated locally. Carrying 
out competence development is also problematic. If an organisation 
does not have a supportive learning environment, the results will be 
limited to an individual level and the activities will be relatively 
unaffected by the learning processes. One-sided – often formal – 
learning strategies are not enough to strengthen and develop the 
competence that exists in the care sector, where experience-based 
knowledge is an important part. Instead, an integrated learning 
strategy is required, where experience-based and theoretical know-
ledge can complement each other through different learning 
strategies.  

Theoretical conclusions 
The importance of analysing learning environments and the signi-
ficance of management have been highlighted in the organisational 
approach. My results confirm the fruitfulness of these theories. My 
contribution in the analysis at organisational level is that the type of 
work or activity that is carried out is a basic prerequisite for 
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learning environments. The organisation in the form of a care home 
differs from the work carried out by the home-help services in 
several respects. This applies to prerequisites for cooperation with 
colleagues, independence, taking responsibility, proximity to mana-
gement etc. These relations can be seen as essential conditions for 
learning and cannot be compensated for by an open working 
atmosphere or changed spatial prerequisites. It was also apparent 
that the proportion of care staff with formal qualifications was 
greater in the care homes, which meant that interest in competence 
issues was greater there. My research has contributed to the high-
lighting of inter-organisational prerequisites, i.e. the relation bet-
ween the workplace- and the education system. In my analysis the 
focus is on the learning traditions that exist, power relations 
(between professional groups and care staff), the approach to and 
evaluation of theoretical vs. practical knowledge and the collabora-
tion between external actors, e.g. Demand-based Professionalisa-
tion. My research has also helped to highlight important relations at 
societal level – phenomena like customer choice, exposure to 
competition, New Public Management, focus on superficial mea-
surements of perceptions of the work, national competence initia-
tives etc. Although these elements of a national governance stra-
tegy are highlighted in economic and political science research 
(Premfors et al. 2003; Sahlin-Andersson 2006; Hasselblad et al. 
2008), the analyses are not clearly connected to organisational 
learning processes.  

Perceptions about competence and learning have not been very 
well researched, both in terms of staff and users. Here I have not 
made much progress in my research, perhaps because these 
perceptions have either not been requested or have not been part of 
a reflected learning process in the organisation. In Demand-based 
Professionalisation, participation and involvement can be traced to 
a more articulated view of competence and learning processes, 
even if the involvement of users is lacking here, as in larger natio-
nal development projects.   
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Till	  anhöriga,	  boende	  och	  omsorgspersonal	  
	  
Jag	  heter	  Maria	  Bennich	  och	  är	  doktorand	  på	  Linköpings	  
universitet.	  
	  
Mitt	  forskningsprojekt	  och	  intresse	  har	  inriktningen	  
brukarinflytande	  och	  omsorgspersonals	  kompetens.	  Jag	  är	  
intresserad	  av	  att	  intervjua	  både	  boende	  och	  omsorgspersonal	  
och	  kommer	  att	  finnas	  hos	  er	  för	  intervjuer	  under	  våren.	  Alla	  
intervjuer	  kommer	  att	  vara	  konfidentiella,	  dvs.	  vem	  som	  sagt	  
vad	  är	  anonymt.	  	  
	  
Dessutom	  genomförs	  allt	  på	  frivillig	  basis	  från	  er.	  Om	  ni	  har	  
frågor	  kontakta	  mig:	  
	  
Maria	  Bennich	  
Linköpings	  universitet	  
Tel:	  013-‐28	  44	  03	  
E-‐post:	  maria.bennich@liu.se	  
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Till	  dej	  som	  kan	  tänka	  dej	  att	  bli	  intervjuad	  
I intervjun, som är frivillig, kommer vi att samtala kring frågor som 
är viktiga för Dig som har med Din situation att göra. Under inter-
vjun kommer jag att använda en vanlig bandspelare, om det går 
bra. 

Intervjun är anonym och ingen kommer att kunna utpeka Dig i 
intervjuundersökningen. Som forskare från universitetet måste jag 
hålla på etiska principer som anonymitet, respekt och att den inter-
vjuade ska ge sitt medgivande.  

Om du ångrar Dig kan Du alltid avsluta Din medverkan. Här	  
nedan	  kommer	  de	  frågor	  som	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  samtala	  
med	  dej	  om:	  
 
 
 

Om	  hjälpen	  och	  självbestämmande	  
 

Kan du berätta hur länge du haft hjälp från hemtjänsten/bott på 
särskilda boendet? Har hjälpen sett likadan ut hela tiden? Vilken 
hjälp har du idag? Kan du berätta? 
 

Är du nöjd med den hjälp du har? 
Om	  ja:	  Vad	  är	  du	  nöjd	  med?	  	  
Om	  nej:	  På	  vilket	  sätt?	  
 

Vad får du själv bestämma kring din hjälp? Kan du berätta? 
 

Finns det något du vill bestämma över själv men inte kan eller får 
idag? 
Vad för något? Har du försökt? Finns det hinder och/eller möjlig-
heter?  
 

Får du hjälp och stöd av någon annan (vän eller anhörig)?  
Vem? I så fall med vad? Brukar ni prata om den hjälp du har? 
Pratar du med dem hur du har det? Har du fått hjälp av dem att 
påverka någon gång? 
 



 

 
 
 

Är du delaktig inom något enhetsråd, samverkansgrupp eller 
liknande? 
 
 
 

Om	  personalen	  och	  kunskaper	  och	  kompetens	  
 

Kan du berätta vad en riktigt bra och duktig personal ska kunna? 
 

Finns det någon i personalen som du tycker kan det? 
Kan du berätta om henne/honom? Hur tror du hon/han har lärt sig 
detta?  
 

Kan du berätta om vilka skillnader du uppfattar finns mellan olika 
personal som sköter om dig? Är det några som du tycker inte är 
lika duktiga i sitt arbete? Vad skulle de behöva lära sig? 
 

Vad tycker du man ska tänka på när man anställer personal inom 
äldreomsorgen?  
Vad ska de kunna?  
 

Skulle du själv vilja bestämma över vem som ska jobba hos dig? 
 
 

Med vänlig hälsning Maria Bennich, doktorand 
Linköpings universitet. Tel 013-28 44 03, 070-302 61 97 
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Intervjuguide omsorgspersonal 

Bakgrundsfrågor: 
Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 
 

Hur kom det sig att du började arbeta inom äldreomsorgen? 
 

Vilken utbildning har du? 
 

Har du deltagit i Kompetensstegen/Kravmärkt yrkesroll? I så fall, 
vilka/vilken utbildning har du deltagit i? 
 

Kan du beskriva vad du lärt dig på utbildningarna? 
 

När det gäller äldreomsorgen använder man olika uttryck som 
vårdtagaren, kund, brukare, boende för dem som man tar hand om. 
Vad använder du för uttryck i ditt arbete?  

Det dagliga arbetet: 
Kan du beskriva en vanlig arbetsdag och dina arbetsuppgifter med 
brukare? 
 

Kan du berätta hur du planerar och bestämmer i ditt dagliga arbete 
med brukaren? 
 

Om du inte planerar, vem är det då som planerar?  Hur går det till? 
Kan du ge exempel?  
 

Har ni regler och rutiner för hur ni arbetar med brukare? Kan du 
beskriva?  
Hur tycker du dessa fungerar? Kan du beskriva?  
 

Det talas idag mycket om kvalitetssäkring inom omsorgsarbetet. 
Vad innebär det för dig i ditt dagliga arbete? Kan du ge exempel?  
 

Lär du dig nya saker i ditt dagliga arbete med brukaren? Kan du ge 
exempel?  
Hur ofta förekommer det? 
 
 



 

 
 
 

Brukarens självbestämmande och önskemål 
Idag talas det mycket om brukarens självbestämmande och 
brukarinflytande inom äldreomsorgen, vad innebär det för dig? Kan 
du ge exempel? 
 

Talar ni om brukarens självbestämmande och brukarinflytande 
inom personalgruppen? 
Kan du ge exempel? När, var och hur? 
 

Händer det att du inte kan tillmötesgå brukares önskemål?  
Kan du berätta om en sådan situation? Vad berodde det på? 

Kunskap och kompetens 
Vad är det viktigaste att kunna som undersköterska/vårdbiträde 
inom äldreomsorgen? Kan du ge exempel? Hur får man dessa 
kunskaper? 
 

Är det någon medarbetare som du tycker är duktig i sitt jobb med 
brukare? 
 

Kan du beskriva? Vad tror du det beror på? Hur har denna person 
fått sin kompetens? Finns det något du saknar när du arbetar med 
brukarna/boenden.  
 

Händer det att personal inom äldreomsorgen sinsemellan utbyter 
erfarenheter och kunskaper som ni utvecklat i det dagliga arbetet? 
Kan du ge exempel? Hur sker utbytet? I vilka sammanhang och 
forum? Vilka hinder finns för utbytet? Vad beror det på? 
 

Stöttar du andra kollegor i det dagliga med de kunskaper du har? 
Kan du ge exempel? 
 

I början av intervjun talade vi om Kompetensstegen/Kravmärkt 
yrkesroll, tycker du att kurserna givit dig nya kunskaper som du 
kan använda dig av i ditt dagliga arbete med brukaren? Kan du ge 
exempel?  
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Intervjuguide verksamhetschefer 
 
 

När det gäller omsorgsarbetet, har ni någon speciell policy som ni 
arbetar efter? Kan du beskriva?  
 

Finns det regler och rutiner som stöd för medarbetarna? 
Vilka/Hur används de? 
 

Vad tycker du kännetecknar en bra undersköterska/vårdbiträde 
inom äldreomsorgen? Kan du ge exempel? 
Hur skaffar man sig bäst denna kompetens? 
 

När du rekryterar en undersköterska/vårdbiträde, vad tittar du då 
på? 
Formell kompetens, erfarenhet, personlig lämplighet, annat? 
 

Kan du ge exempel på någon undersköterska/vårdbiträde (ej namn) 
som du tycker är väldigt kompetent, kan du beskriva hur den 
personen arbetar och klarar sin uppgift? Hur har den personen blivit 
så yrkesskicklig?  
 

Det talas mycket om brukarinflytande och brukarens självbestäm-
mande, vad innebär det för dig i omsorgsarbetet?  
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Hej! 
 
Jag, Maria Bennich, doktorand från HELIX Linköpings universitet, 
undersöker hur äldreomsorgsverksamheter organiserar för lärande 
och kompetensutveckling för omsorgspersonalen. Jag har tidigare 
varit på din arbetsplats och genomfört intervjuer med några av dina 
medarbetare.  
 

Den här enkäten handlar frågor som berör Din uppfattning om vilka 
förmågor Du behöver i Ditt arbete samt möjligheten till lärande och 
kompetensutveckling på Din arbetsplats. Det insamlade materialet 
kommer att utgöra underlag för mitt avhandlingsarbete.  
 

Dina synpunkter och åsikter är mycket värdefulla. Jag är därför 
väldigt tacksam om Du svarar på denna enkät.  Jag uppskattar att 
enkäten tar ungefär 10 minuter att besvara. Besvara frågorna så 
uppriktigt Du kan. Om inget annat anges skall Du besvara frågorna 
med ett svar per fråga. Markera det svar som bäst överensstämmer 
med vad Du tycker. Skulle Du råka sätta kryss i en ruta som inte 
överensstämmer med din uppfattning, rätta till det genom att stryka 
över hela rutan. 
 

Dina svar kommer att behandlas med största konfidentialitet; 
information om Ditt namn eller Din arbetsplats kommer inte att 
finnas tillgänglig för någon. En av Dina medarbetare kommer att 
hjälpa till med insamlingen av enkäterna i form av att pricka av på 
en lista med enkätnummer. Längst upp i högra hörnet på enkäten är 
numret angivet. Lägg den ifyllda enkäten i det medföljande svars-
kuvertet på utgående post på din verksamhet. 
 

Tack för din medverkan 
 
 

Maria Bennich 
HELIX, Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
Tel: 013-28 44 03 
Mobil: 070-302 61 97 
maria.bennich@liu.se 
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ALLMÄNNA FRÅGOR 
 
2. Hur länge har du arbetat inom det här äldreboendet/hemtjänstområdet? 
 
 …………………………….år 
 
3.  Hur många år har du arbetat totalt inom äldreomsorgen? ………………år  
 
4. Vad har du för högsta utbildning? 
 
Grundskola ☐	 

Gymnasieutbildning, omvårdnadsprogrammet ☐	 

Annan gymnasieutbildning ☐	 

Vårdbiträdesutbildning ☐	 

Sjukvårdsbiträdesutbildning ☐	 

Högskoleutbildning ☐	 

 
Annat:  ……………………………………………………………………………………. 
 

FRÅGOR OM DITT ARBETE 
 
5. Nuvarande yrkestitel  ………………………………………………………………. 
 
6. Vilken är Din huvudsakliga anställningsform? 
 
Fast anställning ☐	 

Vikarie ☐	 

Timanställd ☐	 
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7. Arbetar du regelbundet tillsammans med följande yrkesgrupper? 
 
 Ja Nej 
Socialsekreterare ☐	 ☐	 

Arbetsterapeut ☐	 ☐	 

Sjukgymnast ☐	 ☐	 

Allmänläkare ☐	 ☐	 

Specialistläkare ☐	 ☐	 

Geriatriker ☐	 ☐	 

Distriktssköterska ☐	 ☐	 

Sjuksköterska ☐	 ☐	 

Dietist ☐	 ☐	 

Nutritionist ☐	 ☐	 

Fotvårdare ☐	 ☐	 

  
Annan:…………………………………………………… 
 
 
8. Hur ofta har du möjlighet att diskutera ditt arbete inom äldreomsorgen  

med kollegor? 
 

 Dag- 
ligen 

Varje 
vecka 

Någon 
gång 
varje 
månad 

Några 
gånger 
per år 

Någon 
gång om 
året 

En gång 
om året 

Aldrig 

Med personal från 
den egna 
arbetsplatsen 
 

☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

Med personal från 
andra vårdboenden 
 

☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

Med personal från 
andra 
hemtjänstdistrikt 
 

☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

Med lokala politiker 
 

☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

Med personal från 
sjukhus och andra 
vårdinstitutioner 
 

	 

☐	 

	 

☐	 

	 

☐	 

	 

☐	 

	 

☐	 

	 

☐	 

	 

☐	 

Med min 
arbetsledare/chef 

☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 
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9. Hur viktiga tycker du att följande förmågor är för att du ska kunna utföra
 omsorgsarbetet på ett bra sätt? 
 
 Mycket 

viktig 
Ganska  
viktig 

Varken 
eller 

Mindre 
viktig 

Inte viktigt 
alls 

a) Att jag kan utföra 
praktiska vardags-
sysslor  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Att jag kan utföra 
medicinska insatser 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Att jag har kunskaper 
om äldres sjukdomar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Att jag har förståelse 
för beteendeföränd-
ringar hos brukaren 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Att jag kan visa 
förståelse för brukarens 
behov  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Att jag kan trösta 
brukaren vid behov 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Att jag kan 
kommunicera med 
brukaren 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h) Att jag kan samarbe-
ta med medarbetare 
och andra kollegor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i) Att jag kan förändra 
mitt bemötande gent-
emot olika brukare och 
anhöriga 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

j) Att jag kan organisera 
och prioritera mellan 
olika arbetsuppgifter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

k) Att jag kan vara med 
och utveckla bättre 
arbetssätt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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I0. I vilken grad har kraven på din yrkeskompetens påverkats under 

det senaste året vad gäller följande:  
 
 Har ökat Är oförändrade Har minskat 

a) Att jag kan utföra praktiska 
vardagssysslor 

☐	 ☐	 ☐	 

b) Att jag kan utföra 
medicinska insatser 

☐	 ☐	 ☐	 

c) Att jag har kunskaper om 
äldres sjukdomar 

☐	 ☐	 ☐	 

d) Att jag har förståelse för 
beteendeförändringar hos 
brukaren 

☐	 ☐	 ☐	 

e) Att jag kan visa förståelse 
för brukarens behov 

☐	 ☐	 ☐	 

f) Att jag kan trösta brukaren 
vid behov 

☐ ☐ ☐ 

g) Att jag kan kommunicera 
med brukaren 

☐ ☐ ☐ 

h) Att jag kan samarbeta med 
medarbetare och andra 
kollegor 

☐ ☐ ☐ 

i) Att jag kan förändra mitt 
bemötande mot olika brukare 
och anhöriga 

☐ ☐ ☐ 

j) Att jag kan organisera och 
prioritera mellan olika 
arbetsuppgifter 

☐ ☐ ☐ 

k) Att jag kan delta i 
utvecklingsarbete 

☐ ☐ ☐ 
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11. I vilken grad är du intresserad av att lära mer i ditt arbete när det gäller att: 
 
 I mycket 

hög grad 
I ganska 
hög grad 

Varken 
eller 

I ganska 
liten grad 

I mycket 
liten grad 

a) utföra praktiska 
vardagssysslor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) utföra medicinska insatser ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) öka mina kunskaper om 
äldres sjukdomar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) öka förståelsen för beteende-
förändringar hos brukaren 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) öka min förståelse för 
brukarens behov 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) kunna trösta brukaren vid 
behov 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) kunna kommunicera med 
brukaren 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h) kunna samarbeta med med-
arbetare och andra kollegor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i) kunna förändra mitt 
bemötande mot olika brukare 
och anhöriga 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

j) kunna organisera och prioritera 
mellan olika arbetsuppgifter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

k) kunna delta i utvecklings-
arbete 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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FRÅGOR OM DIN ARBETSPLATS 
 

12. I vilken grad används följande på din arbetsplats?  
 

 I hög grad I någon grad Inte alls 

a) Återkoppling på och 
bedömning av utfört arbete 

☐ ☐ ☐ 

b) Planerad arbetsrotation 
(t.ex. byte av arbetsuppgifter) 

☐ ☐ ☐ 

c) Arbetet planeras i grupper ☐ ☐ ☐ 

d) Vi arbetar på ”tvärs” över 
avdelningar och grupper 

☐ ☐ ☐ 

e) Ledningen delegerar ansvar 
nedåt 

☐ ☐ ☐ 

f) Mer kvalificerade arbets-
uppgifter i takt med att 
kompetensen ökar 

☐ ☐ ☐ 
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13. Nedan följer några påståenden om din arbetsplats. Välj det alternativ som 
stämmer bäst för din del när det gäller din arbetsgrupp.  

 

 Instäm-
mer helt 

Instämmer i 
hög grad 

Varken 
eller 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
inte alls 

a) Vi har en ”vi-känsla” ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Vi håller oss 
uppdaterade angående 
arbetsrelaterade frågor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Jag känner mig 
förstådd och accepterad 
av medarbetare 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Vi tar inte vara på 
varandras idéer för att 
åstadkomma bästa 
möjliga resultat 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Vi samarbetar för att 
hjälpas åt att utveckla 
och tillämpa nya idéer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Om vi gör fel lär vi 
oss inte av misstagen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Jag kan lita på mina 
medarbetare 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h) Vi kan lita på vår chef ☐ ☐ ☐ ☐   ☐ 

 
 

14. Hur ser möjligheterna till lärande ut i det dagliga arbetet ut för dig?  

 
a) Mycket stora  ☐ 
b) Ganska stora  ☐ 
c) Varken eller   ☐ 
d) Ganska små  ☐ 
e) Mycket små ☐ 
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15. I vilken grad stödjer ledningen din kompetensutveckling? (Med stöd 
avses uppmuntran och stimulans till lärande och kompetensutveckling) 

 
a) I mycket hög grad    ☐ 
b) I ganska hög grad    ☐ 
c) Varken eller   ☐ 
d) I ganska låg grad   ☐ 
e) I mycket låg grad   ☐ 
 
 
16. I vilken utsträckning har följande metoder använts det senaste året för 

kompetensutveckling på din arbetsplats?  
 
 I mycket 

hög 
utsträck-
ning 

I ganska 
hög ut-
sträck-
ning 

I någon 
utsträck-
ning 

I ganska 
låg ut-
sträck-
ning 

I mycket 
låg 
utsträck-
ning 

a) Kurser anordnade på 
arbetsstället 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Kurser anordnade utanför 
arbetsstället, t.ex. hos 
kursanordnare 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Återkommande möten med 
utbildningsinslag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Studiebesök vid 
annat/andra arbetsställen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Handledning /mentorskap ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Erfarenhetsträffar t.ex. 
handledarträffar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Arbete i projekt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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17. Har du deltagit i någon av följande aktiviteter det senaste året? 
 (Om du svarat ja, fyll i antal dagar eller tillfällen) 
 

 

 
 
18. Om du svarat ja på något av alternativen i fråga 17,  

vad är din uppfattning om dessa utbildningar och läraktiviteter?  
 
 Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

a) Kurser anordnade på 
arbetsstället 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Kurser anordnade 
utanför arbetsstället 
t.ex. hos kursanordnare 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Återkommande 
möten med 
utbildningsinslag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Studiebesök vid 
annat/andra 
arbetsställen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Handledning 
/mentorskap 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Erfarenhetsträffar  
t.ex. handledarträffar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Arbete i projekt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 Ja Nej Antal dagar 

a) Kurser anordnade på arbetsstället ☐ ☐ .................. 

b) Kurser anordnade 
utanför arbetsstället t.ex. hos 
kursanordnare 

☐ ☐ ……………. 

   Antal tillfällen 

c) Återkommande  
möten med utbildningsinslag 

☐ ☐ .……........ 

d) Studiebesök vid annat/andra 
arbetsställen 

☐ ☐ ……………. 

e) Handledning/mentorskap ☐ ☐ ……………. 

f) Erfarenhetsträffar 
 t.ex. handledarträffar 

☐ ☐ ……………. 

g) Arbete i projekt ☐ ☐ ……………. 
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19. Nedan följer ett antal påståenden om varför utbildningar och läraktiviteter är 
viktigt för dig. Välj de alternativ som du tycker stämmer för din del. 

  
 Instämmer 

absolut 
Instämmer  
i hög grad 

Varken 
eller 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
inte alls 

a) Att jag utvecklats 
i mitt yrke 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Att jag fått utbyta 
erfarenheter med 
kollegor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Att jag får ta del 
av nya kunskaper 
inom yrkesområdet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Att jag förbättrat 
mina meriter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Att jag fått 
förbättrad 
helhetsbild av 
verksamheten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Att jag fått komma 
bort 
från arbetsplatsen 
ett tag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Att jag fått ökat 
intresse för att lära 
nytt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h) Att jag fått ökad 
tillit till den egna 
förmågan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

i) Att jag upptäckt 
dold kompetens hos 
mig själv 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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20  I vilken grad har utbildning eller läraktivitet lett till att du har fått dessa 

resultat? 
 (Om du ej deltagit i någon läraktivitet eller utbildning, kryssa i svarsalternativ längst  

till höger) 
 
  

 
 

I hög grad 

 
 
 

I någon 
grad 

 
 
 

Inte alls 

Jag har inte 
deltagit i någon 
utbildning eller 

läraktivitet 

a) Kurser anordnade på 
arbetsstället 

☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Kurser anordnade utanför 
arbetsstället t.ex. hos 
kursanordnare 

☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Återkommande möten 
med utbildningsinslag 

☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Studiebesök vid 
annat/andra arbetsställen 

☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Handledning/ 
mentorskap 

☐ ☐ ☐ ☐ 

f) Erfarenhetsträffar t.ex. 
handledarträffar 

☐ ☐ ☐ ☐ 

g) Arbete i projekt ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
21. Är det några kunskaper du anser att du saknar i ditt arbete? (Om ja, ange på 

raden) 
 
 
      Nej   ☐ 
      Ja     ☐    Nämligen:……………………………………………………………. 
 
 
                                       ………………………………………………… 
 
 





BILAGA 7 
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Enkäterna – externt och internt bortfall 

I denna bilaga redogör jag för enkäterna och det externa och interna 
bortfallet. Jag redovisar även de variabler jag använt och skapat 
index av.  
 
Externt bortfall 

Av totalt 114 utlämnade enkäter, fick jag sammanlagt tillbaka 74 
stycken, vilket är en 65 procentig svarsfrekvens. Bortfallet är stort 
men samtidigt har det sett olika ut på verksamheterna. Eftersom 
enkäterna delades ut till en omsorgspersonal – som tog på sig an-
svaret att samla in enkäterna – hade jag liten eller ingen möjlighet 
att påverka insamlingen. Det går således inte att dra några slutsatser 
om vilka bakgrundsfaktorer – såsom t.ex. utbildningsnivå – som 
påverkat huruvida man velat besvara enkäten eller ej. Ett antagande 
är emellertid att urvalsgruppen är relativt homogen.  
 

Konstateras kan dock att inom en verksamhet återkom 92 procent 
av de utlämnade enkäterna. Inom just denna verksamhet – hem-
tjänstverksamheten i Haninge – träffade jag ansvarig omsorgs-
personal och verksamhetschef och vi planerade tillsammans hur 
utlämningen och insamlingen bäst kunde genomföras. Både verk-
samhetschefen och ansvarig omsorgspersonal skulle tillsammans se 
till att så många som möjligt besvarade enkäten. Ett sådant tillfälle 
gavs inte vid de andra verksamheterna. I de övriga tre verksam-
heterna diskuterade jag med verksamhetscheferna först och sedan 
med den omsorgspersonal som ansvarade för enkäterna. Jag läm-
nade därefter ut enkäterna direkt till omsorgspersonalen. Den lägre 
svarsfrekvensen på de andra verksamheterna kan vara ett uttryck 
för att utlämningen av enkäten inte var helt förankrad hos både 
verksamhetschefen och omsorgspersonalen. I tabell 1 redogör jag 
för utlämnade och inkomna enkäter och bakgrundsfaktorer 
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Tabell 1 Utlämnade och inlämnade enkäter  
samt bakgrundsdata 

 
 Linköping Haninge 

Enkäterna Hemtjänst Vårdboende Hemtjänst Vårdboende 

Utlämnade 28 30 26 30 

Inkomna 14 20 24 16 

Svarsfrekvens i procent 50 66 92 53 

Medelålder 35 47 47 47 

Anställd, antal år inom 
verksamheten 

5 6 13,5 6,5 

Undersköterskeutbildning 6 19 12 11 

 
Jag redogör nedan för enkäten, analysen och det interna bortfallet. 
 

Internt bortfall 

Enkäten (se bilaga 6) bygger på 21 frågeställningar med olika typer 
av svarsalternativ. 
 

Fråga 1–4 utgår från bakgrundsfrågor såsom ålder, arbetat tid inom 
äldreomsorgen, nuvarande arbetsplats samt utbildning. 
 

Fråga 5–8 behandlar yrkestitel, anställningsform, vilka grupper 
som omsorgspersonalen regelbundet samarbetar med samt hur ofta 
man har möjligheter att diskutera arbetet med kollegor inom egen 
och andras verksamheter, politiker, chefer etc.  
 

Fråga 9–11 behandlar vad omsorgspersonalen uppfattar vara det 
viktigaste att kunna i arbetet, förändrade yrkeskrav och i vilken 
grad de är intresserade av att lära sig mer av det som är viktigt att 
kunna.  
 

Fråga 12 berör frågor som är relaterade till arbetsplatsen i form av 
vilka arbetsmetoder som används. 
 

Fråga 13 utgår från påståenden om klimatet på arbetsplatsen. 
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Fråga 14–16 utgår från möjlighet till lärande i det vardagliga 
arbetet, stöd från ledningen samt i vilken utsträckning olika 
metoder används för kompetensutveckling. 
 

Fråga 17–21 berör frågor som behandlar olika läraktiviteter, vilken 
uppfattning om de olika läraktiviteterna, varför läraktiviteter är 
viktiga, i vilken grad olika läraktiviteter lett till resultat samt om det 
var några kunskaper som omsorgspersonalen uppfattade att de 
saknade.  

 
Vid inkodningen av enkäterna visade det sig att det fanns ett internt 
bortfall för flera av frågorna. Särskilt gällde det från och med fråga 
17 och framåt.  
 

Fråga 17 visade sig vara felkonstruerad och svårförståelig för de 
svarande. Endast 29 personer hade besvarat frågan fullständigt. 
Flera hade hoppat över denna fråga och efterföljande frågor. 
Eftersom fråga 17 hängde samman med fråga 18 var bortfallet stort 
även där. Det förefaller som att följande frågor 19 till 21 ”drogs 
med” i bortfallet. Jag använde mig således inte av dessa frågor i 
min analys. Jag har inte heller använt mig av fråga 10 och 11, efter-
som där inte framkom några skillnader mellan verksamheterna.  
I analysen har jag använt mig av fråga 9, 12, 13, 14, 15 och 16.  
I tabell 2, 3, 4, 5 och 6 redogör jag för vilka variabler som ingått i 
de olika indexen och de enskilda variabler som använts i analysen. 
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Tabell 2 Redogörelse för variabler (items) i index 
 

INDEX 
 

Fråga 9. Frågeställning: ”Hur viktiga tycker du att följande förmågor är för att  
du ska kunna utföra omsorgsarbetet på ett bra sätt?” Värde: 5≈ Mycket viktig,  
4= Ganska viktig, 3= Varken eller, 2= Mindre viktig, 1= Inte viktig alls 

 
 
Sakkompetens 

a) Att jag kan utföra praktiska vardagssysslor 
b) Att jag kan utföra medicinska insatser 
c) Att jag har kunskaper om äldres sjukdomar 
d) Att jag har förståelse för beteendeförändringar 
hos brukaren 

 
 
Cronbach’s- 
Alfa= ,736 

 
 
Relationskompetens 

e) Att jag kan visa förståelse för brukarens 
behov 
f) Att jag kan trösta brukaren vid behov 
g) Att jag kan kommunicera med brukaren 
h) Att jag kan samarbeta med medarbetare och 
andra kollegor 

 
 
Cronbach’s- 
Alfa= ,785 

 
 
Förändringskompetens 

 

i) Att jag kan förändra mitt bemötande gentemot 
olika brukare och anhöriga 
j) Att jag kan organisera och prioritera mellan 
olika arbetsuppgifter 
k) Att jag kan vara med och utveckla bättre 
arbetssätt 

 
 
Cronbach’s- 
Alfa = ,837 

 
 
 
Tabell 3 Redogörelse för variabler (items) i index 
 

INDEX 
 

Fråga 12. Frågeställning:  ”I vilken grad används följande på din arbetsplats?”  
Värde: 3= I hög grad, 2=I någon grad, 1= Inte alls 

 
 
 
Arbetssätt som 
främjar lärande 

a) Återkoppling på och bedömning av utfört arbete 
b) Planerad arbetsrotation (t.ex. byte av arbetsuppgifter 
c) Arbetet planeras i grupper 
d) Vi arbetar på ”tvärs” över avdelningar och grupper 
e) Ledningen delegerar ansvar nedåt 
f) Mer kvalificerade arbetsuppgifter i takt med att 
kompetensen ökar 

 
 
Cronbach’s- 
Alfa = ,676 
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Tabell 4 Redogörelse för variabler (items) i index 
 

INDEX 
 

Fråga 13. Frågeställning: ”Här följer några påståenden om din arbetsplats. Välj det alternativ som 
stämmer bäst för din del” Värde: 5= Instämmer helt, 4= Instämmer i hög grad, 3= Varken eller, 2= 
Instämmer knappast, 1= Instämmer inte alls.  
*För variabel d) och f) gäller omvänd ordning 
 
 
 
 
Arbetsplatsklimat 

a) Vi har en vi-känsla 
b) Vi håller oss uppdaterade angående arbetsrelaterade 
frågor 
c) Jag känner mig förstådd och accepterad av 
medarbetare 
d)*Vi tar inte vara på varandras idéer för att åstadkomma 
bästa möjliga resultat 
e) Vi samarbetar för att hjälpas åt att utveckla och 
tillämpa nya idéer. 
f)* Om vi gör fel lär vi oss inte av misstagen 
g) Jag kan lita på mina medarbetare 
h) Vi kan lita på vår chef  

 
 
 
 
Cronbach’s-
Alfa= ,707 

 
 
Tabell 5 Redogörelse för variabler (items) i index 
 

INDEX 
 

Fråga 16. Frågeställning: ”I vilken utsträckning har följande metoder använts det senaste året för 
kompetensutveckling på din arbetsplats?” Värde: 5= I mycket hög utsträckning, 4= I ganska hög 
utsträckning, 3= Varken eller, 2= I ganska låg utsträckning, 1= I mycket låg utsträckning.  

 
 
Strategier för kompetens- 
utveckling 

 

a)Kurser anordnade på arbetsstället 
b) Kurser anordnade utanför arbetsstället 
c) Återkommande möten med utbildningsinslag 
d) Studiebesök vid annat/andra arbetsställen 
e) Handledning/mentorskap 
f) Erfarenhetsträffar t.ex. handledarträffar 
g) Arbete i projekt 

 
 
Cronbach’s- 
Alfa= ,874 

 
Tabell 6 Enstaka variabler 

 
Fråga 14. Frågeställning: ”Hur ser möjligheterna till lärande ut i det dagliga arbetet för dig?” 
Värde: 5= Mycket stora, 4≈Ganska stora, 3= Varken eller, 2= Ganska små, 1= Mycket små. 

Fråga 15. Frågeställning: ”I vilken grad stödjer ledningen din kompetensutveckling?” 
Värde: 5= I mycket hög grad, 4= I ganska hög grad, 3= Varken eller, 2= I ganska låg grad, 1= I 
mycket låg grad. 

 





BILAGA 8 
 

Ytterligare data och resultat 

Det empiriska materialet är stort och jag har fått prioritera vilket 
material som ska få ta plats i artikeln – som bygger på material från 
fyra verksamheter inom äldreomsorgen. Två av de fyra verksam-
heterna – ett vårdboende och en hemtjänstverksamhet – är belägna i 
Linköpings kommun. De andra två verksamheterna – ett vårdbo-
ende och en hemtjänstverksamhet – finns i Haninge kommun. I 
denna bilaga redogörs för delar av sådant som funnits med i de rap-
porter som återförts till verksamheterna. Jag har valt att presentera 
verksamheternas organisering samt bakgrundsdata om omsorgsper-
sonalen. Dessutom redogör jag för i vilken regi verksamheterna 
drivs samt vilka styrprinciper som omgärdar dem. Därefter redogör 
jag för arbetets innehåll, hur arbetet är organiserat och avslutar med 
en beskrivning av de två kompetenssatsningar som genomförts i de 
båda kommunerna och även för satsningarnas innehåll. 

Linköping 
Hemtjänstverksamheten drivs i privat regi sedan mitten av 1990-
talet och är belägen inom ett servicehus. Verksamheten ingår i en 
av Sveriges största vårdkoncerner. På central nivå har vårdkoncer-
nen arbetat fram policydokument som är vägledande för verksam-
heterna. Tanken med policydokumentet är att ”allt ska utgå från 
kunden”. För att tydliggöra policyn har tydliga riktlinjer och rutiner 
införts i olika ämnesområden som inflyttning, omsorg, måltider, 
aktiviteter samt vård i livets slutskede. 

Omsorgspersonalen arbetar i ett ute- respektive innelag. Bru-
karna – som av personalen antingen benämns som kunder eller 
vårdtagare – får hjälp i sina lägenheter i servicehuset och i ordinärt 
boende i närområdet. Bostadsområdet är homogent i sin etniska 
sammansättning och de allra flesta som bor där har sitt ursprung i 
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Sverige. Ingen av brukarna är utlandsfödda. I Linköping är inte 
hemtjänstinsatserna biståndsbedömda utan brukaren och utföraren 
tecknar ett servcieavtal – även kallad ”Linköpingsmodellen”, Bi-
ståndprövning ska dock ske om det finns osäkerhet kring brukarens 
behov av stöd. Omsorgspersonalen går eller cyklar till brukarna 
som bor i närområdet. För varje arbetslag planerar en gruppchef det 
dagliga arbetet dagen före. Planeringen skrivs ut som ett schema, 
vilket omsorgspersonalen arbetar utifrån. Dagsschemat visar, vilka 
hjälpinsatser brukaren ska ha, på vilket sätt de ska utföras samt hur 
lång tid varje hjälpinsats får ta. Det är främst till gruppcheferna 
omsorgspersonalen ska vända sig när det gäller olika frågor som 
berör omsorgsarbetet, i andra hand till verksamhetschefen.  

All tillsvidareanställd personal har genomgått en internutbild-
ning, som utgår från de ämnesområden i policydokumentet som är 
vägledande inom vårdkoncernen. Omsorgspersonalens kunskaper 
checkas av med jämna mellanrum genom ett rent kunskapstest. 
Omsorgspersonalen deltar i olika typer av möten – morgonmöten 
varje dag, arbetsplatsträffar (APT) som återkommer var fjärde 
vecka samt vårdlagsträffar var fjortonde dag där även sjuksköters-
kor deltar. Av totalt 28 tillsvidareanställd omsorgspersonal har 14 
undersköterskeutbildning. Tre av omsorgspersonalen är utlands-
födda, varav en från ett utomeuropeiskt land.  

Inom ramen för Kompetensstegen genomgick två personer ur 
omsorgspersonalen handledarutbildning. Andra kurser inom Kom-
petensstegen behandlade etik och värdegrunder. Nära 80 procent av 
omsorgspersonalen genomgick någon form av kompetensutveck-
ling inom ramen för Kompetensstegen. Medelåldern för de inter-
vjuade är 41 år och anställningstiden (medel) är nio år. Medel-
åldern för dem som besvarat enkäterna är 35 år och anställningsti-
den (medel) 5 år. Den verksamhetschef som initialt deltog i forsk-
ningsprocessen slutade och en ny verksamhetschef har lett verk-
samheten sedan år 2009. Verksamhetschefen leder samtidigt ett 
annat, mindre servicehus i närheten, men huvuddelen av lednings-
arbetet genomförs inom den studerade verksamheten. När verk-
samhetschefen arbetar på det andra servicehuset finns hon hela ti-
den tillgänglig på telefon. Verksamheten är konkurrensutsatt enligt 
LOU samt LOV. De avtal som denna verksamhet tecknat med 



 3 

kommunen har varierat mellan tre- och femårskontrakt. År 2011 
slöts ett avtal med kommunen som gäller fem år framåt.  

 
Vårdboendet drivs i kommunal regi och består av fyra avdelningar 
– en demensavdelning, två ålderdomsavdelningar samt en korttids-
avdelning. Vårdboendet startades upp år 2005 och verksamhetsche-
fen, som varit med sedan uppstarten, hade stort handlingsutrymme 
vid rekryteringsprocessen. De som rekryterades hade i de allra 
flesta fall formell undersköterskeutbildning och flerårig arbetslivs-
erfarenhet från äldreomsorgen. Antalet undersköterskor är 28 av 
totalt 30 omsorgspersonal. Av omsorgspersonalen är fyra utlands-
födda, varav tre från utomeuropeiska länder. Personalomsättningen 
har varit förhållandevis låg sedan starten och endast en omsorgs-
personal har slutat. Omsorgspersonalen arbetar i avdelningsteam 
och respektive team planerar sina arbetsscheman. Inom vårdboen-
det arbetar även en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjuk-
gymnast. Omsorgspersonalen har varje morgon ett gemensamt 
möte, där de går igenom dagens arbete, ett stormöte (alla avdel-
ningar) var tredje månad, avdelningsöverskridande teammöten en 
gång i månaden samt omvårdnadsmöten med sjuksköterska två 
gånger i månaden. Det är omsorgspersonalen, på respektive avdel-
ning, som har hand om vikariebokning vid personalbortfall. Verk-
samhetschefen har sitt arbetsrum beläget på bottenplanet i huset 
och går varje dag runt på avdelningarna och stämmer av ”läget” 
med omsorgspersonalen.  Fokus inom denna verksamhet är att om-
sorgspersonalen arbetar utifrån så kallade ”omsorgsgemensamma 
rutiner”, det vill säga att personalen genomför omsorgsinsatserna 
på ett likartat sätt. En annan inriktning på detta vårdboende är att 
göra måltiderna till en social aktivitet för brukarna.  

Brukarna får hjälp med det mesta av allmän daglig livsföring 
(ADL) som till största del utförs i brukarens rum. Många av de 
brukare som kommer till vårdboendet har tidigare prövat med 
hemtjänst men har så stora omvårdnadsbehov så de inte kan tillgo-
doses i ordinärt boende. Brukarnas boende och insatser är bistånds-
bedömda. Man kan betrakta vårdboendet som en ”slutstation” i 
livet för brukarna. Samtliga brukare har svenskt ursprung. Vid be-
hov finns möjlighet till handledning för omsorgspersonal från ut-
bildade handledare som arbetar inom kommunens kompetenscen-
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ter. Inom ramen för Kompetensstegen genomgick personalen kur-
ser som behandlade demenssjukdomar och värdegrundsarbete. Me-
delåldern för de intervjuade är 46 år och samtliga har arbetat där 
sedan starten år 2005. Medelåldern för de som besvarat enkäterna 
är 47 år. Verksamheten är konkurrensutsatt enligt LOU och övergår 
år 2012 till att bedrivas i privat regi. Vid övergången slutar verk-
samhetschefen och ungefär hälften av omsorgspersonalen.  

Haninge 
Hemtjänstverksamheten drivs i kommunal regi och omsorgsperso-
nalen arbetar i fem arbetslag. Det geografiska området för hem-
tjänstverksamheten är stort och omsorgspersonalen använder ofta 
tjänstebilar för att ta sig till brukarnas hem. Mellan 5–10 procent av 
brukarna är utlandsfödda. Av totalt 26 tillsvidareanställd omsorgs-
personal har 12 undersköterskeutbildning. Av omsorgspersonalen 
är 9 utlandsfödda, varav 5 av utomeuropeisk härkomst. Arbetet 
planeras av två samordnare dagen före och precis som med hem-
tjänsten i Linköping (se ovan) utgår omsorgspersonalens arbete 
från ett liknande dagsschema. För frågor som berör planering av 
insatser kan omsorgspersonalen vända sig till samordnarna, andra 
mer principiella frågor diskuteras direkt med verksamhetschefen. 
Verksamhetschefen har sitt arbetsrum beläget i hemtjänstlokalen 
och arbetar med ”öppen dörr”. Hon finns oftast på plats och är till-
gänglig för omsorgspersonalen på daglig basis. Vid de tillfällen 
verksamhetschefen inte är på plats finns hon tillgänglig på telefon.  

Omsorgspersonalen deltar i flera olika möten och träffar – 
morgonmöten, APT två gånger i månaden, omvårdnadsmöte var-
annan vecka tillsammans med sjuksköterska (som kan göras om till 
dialogmöte vid behov), de som är handledare för elev/praktikant 
deltar i handledarträffar över verksamhetsgränser två gånger per 
termin. All omsorgspersonal har genomgått Kravmärkt yrkesroll 
(se kapitel 1) och några har fortsatt att specialisera sig till att hand-
leda handledare till elev/praktikant samt fallprevention. När det 
gäller samverkan med utbildningsanordnare samarbetar verksam-
heten med en FoU-verksamhet (Nestor) och Kravmärkt yrkesroll. 
Verksamhetschefen har tecknat ett abonnemang hos FoU-Äldre-
centrum i Stockholm, för att personal ska kunna delta i föreläs-
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ningar, seminarium samt ta del av den forskning som bedrivs på 
centret. Flera ur omsorgspersonalen har deltagit i förändringspro-
jekt och internt organiserade utbildningar som till exempel före-
byggande brandskydd, hjärt- och lungräddning. Medelåldern för 
intervjuad omsorgspersonal är 40 år och anställningstiden (medel) 
är 17 år. Medelåldern för dem som besvarat enkäterna är 47 år och 
anställningstiden (medel) 13,5 år. Verksamhetschefen har lett verk-
samheten i cirka fem år. Verksamheten är konkurrensutsatt enligt 
LOV.  

 
Vårdboendet drivs i kommunal regi och består av fem avdelningar 
– tre demensavdelningar och två ålderdomsavdelningar. Samtliga 
brukare har svenskt ursprung förutom två som är födda i Finland. 
Omsorgspersonalen arbetar i avdelningslag och planerar på daglig 
basis tillsammans sitt arbete. Av totalt 42 tillsvidareanställd om-
sorgspersonal är 28 undersköterskor. Av omsorgspersonalen är 13 
personer utlandsfödda, varav fyra av utomeuropeiskt ursprung. 
Inom vårdboendet arbetar två sjuksköterskor, en arbetsterapeut 
samt två sjukgymnaster. De tre yrkesgrupperna har en viktig hand-
ledande funktion för omsorgspersonalen och de arbetar ofta ute på 
avdelningarna tillsammans med avdelningslagen. Omsorgsperso-
nalen deltar i APT och avdelningsmöte en gång i månaden, om-
vårdnadsmöten tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast en gång i månaden. Verksamhetschefen finns till-
gänglig för omsorgspersonalen på sitt arbetsrum och arbetar utifrån 
principen att dörren alltid, förutom vid medarbetarsamtal, ska vara 
öppen. Denna verksamhetschef har arbetat där sedan år 2005.  

Några ur omsorgspersonalen har viss tid avsatt som handledare 
och deltar i handledarträffar några gånger per termin. Vid dessa 
möten deltar andra handledare från olika verksamheter och ibland 
närvarar även representanter från omvårdnadsutbildningarna i 
kommunen. Dessa handledare handleder i sin tur den omsorgsper-
sonal som tar emot elever och praktikanter. När det gäller samver-
kan med utbildningsanordnare har verksamheten, precis som hem-
tjänstverksamheten i Haninge, ett samarbete med en FoU-verksam-
het (Nestor) och Kravmärkt yrkesroll. Av omsorgspersonalen har 
några deltagit i förändringsprojekt. All omsorgspersonal har ge-
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nomgått Kravmärkt yrkesroll. Verksamheten är inte konkurrensut-
satt enligt LOU eller LOV.  

 
Efter ovanstående redogörelse fortsätter jag att beskriva arbetets 
innehåll mer ingående. Dessa beskrivningar utgår från de arbets-
platsstudier jag gjorde i Linköping år 2008, studier av olika policy-
dokument i, intervjumaterialet och analysseminarierna i båda 
kommunerna.  

Arbetets innehåll och organisering 
En arbetsdag inom hemtjänstverksamheten börjar med att arbetsla-
gen får sina grundplaneringar, tidsscheman, tilldelade. De är plane-
rade av gruppchefen/samordnaren dagen innan och beskriver vilken 
brukare, vilken insats som ska ges och vilken tid insatsen ska ta. 
Inom ramen för denna planering kan omsorgspersonalen göra 
mindre justeringar och byta tider sinsemellan. Det är dock svårt att 
göra några större rockader i planeringen, enligt omsorgspersonalen. 
I konkreta ordalag hjälper omsorgspersonalen brukaren på morgo-
nen upp ur sängen, bäddar, lagar frukost och ger medicin och utför 
vissa medicinska insatser. Omsorgspersonalen hjälper till med 
städning, handling, tvätt, levererar matkorgar till de brukare som 
beställt detta och hämtar också brukare från närområdet till servi-
cehuset för att äta lunch som serveras i matsal. Om behov uppstår – 
till exempel att brukaren behöver en mer avancerad medicinsk be-
dömning – kontaktar omsorgspersonalen distriktsköterskan. Bru-
karna kan ibland ha insatser i form av social samvaro där brukaren 
själv bestämmer vad som ska ske. Omsorgspersonalen kan då sitta 
och prata med brukaren eller hjälpa till med mindre ärenden. I 
Haninge förkommer dock inte insatser i form av social samvaro 
med brukaren men insatsen kan föreskriva att omsorgspersonalen 
exempelvis ska närvara under måltider.  

Omsorgspersonalen går runt till brukare och tittar till dem – så 
kallad tillsyn – utan att egentligen utföra någon syssla. Vissa ar-
betsuppgifter innehåller rehabiliterande träning, särskilt för brukare 
som haft stroke eller en höftfraktur. Varje brukare har en kontakt-
person i omsorgspersonalen. Kontaktpersonens ansvar är att se till 
att brukaren får rätt insatser om så behövs samt diskutera den så 
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kallade genomförandeplanen tillsammans med brukaren. Beslut om 
förändring i insatsen rapporteras till gruppchefen som tar beslut om 
insatsen. I Haninge ser det annorlunda ut där kontaktar omsorgs-
personalen biståndsbedömare om förändringar i omsorgsinsatser. 
Därefter vidareförmedlar biståndsbedömaren förändring av beslut 
till samordnarna, som skriver in dem i planeringen. När omsorgs-
personalen kommer in från sina besök hemma hos brukaren signe-
rar de medicin- och avcheckningslistor.  

På vårdboendet är arbetet teambaserat och en arbetsdag börjar 
med att avdelningsteamet träffas på morgonen och tillsammans går 
genom dagens planering. Inom ramen för planeringen har om-
sorgspersonalen relativt stort handlingsutrymme och kan byta sins-
emellan. Efter mötet går omsorgspersonalen och tar upp de boende 
som inte klarar detta själva och serverar sedan frukost. Arbetet 
består under förmiddagen av städning eller att gå ut på promenad 
med de boende som har sådan inplanerad. Därefter blir det förbere-
delser för lunch, hämtning av brukare till matbordet och sedan av-
dukning. Många av de boende får efter lunchen hjälp att gå och 
lägga sig. Ibland förekommer aktiviteter såsom till exempel bingo. 
De som vilat på lunchen får sedan hjälp att komma upp, gå på toa-
letten och får eftermiddagskaffe. Andra viktiga hållpunkter för da-
gen är medicindelning. Till skillnad mot hemtjänstverksamheten 
har omsorgspersonalen på vårdboendet delegation att ge insulin, 
byta avföringspåse och ta blodsockerprov. Alla medicinska insatser 
signeras på checklistor.  

 
I det avslutande avsnittet redogör jag för de kompetenssatsningar 
som genomförts inom kommunerna.  

Kompetenssatsningar som genomförts  
i de två kommunerna 
I Linköping hade omsorgspersonalen genomgått olika kurser inom 
ramen för Kompetensstegen.  Linköpings kommun var dessutom en 
– av totalt sex försöksverksamheter som arbetade efter verksam-
hetsnära utbildningsmodeller med tre nyckelfunktioner. En 
nyckelfunktion var cheferna inom de verksamheter där 
utbildningen ägde rum. En annan nyckelfunktion hade de lärare 
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som hade det övergripande ansvaret för utbildningen. Den tredje 
nyckelfunktionen var pedagogiska handledare. Utbildningen 
Handledning och Lärande samtal (7,5 hp) genomfördes av 
lärarhögskolan i Stockholm. Inom respektive kommun utsågs 
omsorgspersonal som ansågs inneha lämpliga kompetenser för att 
fungera som pedagogiska handledare. Syftet med utbildningen var 
främst att ge deltagarna handfasta kunskaper om hur ett 
problemorienterat lärande utformas och hur deltagarna kan ta aktiv 
del i att formulera innehållet. Andra exempel på kurser inom ramen 
för kompetenssatsningen var kurser i etik, bemötande och demens. 

Inom kommunens vårdboende hade man framförallt fokuserat 
på demensutbildningar. En projektansvarig hade, inom ramen för 
satsningen, sammanställt ett ”utbildningspaket” som var uppdelat i 
tre steg: demens 1, 2 och 3.  De kurser som arrangerats inom ramen 
för Kompetensstegen i hemtjänstverksamheten i Linköping 
handlade om etik, värdegrunder och ovan nämnda handledar-
utbildning. 

I Haninge har samtlig omsorgspersonal validerat mot yrkes-
kraven i Kravmärkt yrkesroll (se kapitel 1). Valideringsprocessen 
mot yrkeskraven sker i flera steg och inleds med kreativa läromöten 
i gruppform, ledda av utbildad omsorgspersonal som samtalsledare. 
Vid kreativa läromöten får omsorgspersonalen – med brukarens 
behov i fokus – diskutera vilka kunskaper de har, vilka kunskaper 
de behöver i sitt arbete och vilka kunskaper de uppfattar sig behöva 
i framtiden. Valideringen mot yrkeskraven genomförs sedan till-
sammans med två yrkesbedömare genom praktiska övningar, 
muntlig och skriftlig reflektion kring svåra omvårdnadssituationer. 
Yrkeskraven är uppdelade i sex olika kunskapsområden: Kontakt 
och samspel, aktivitet och relationsskapande, servicegivande, häl-
sofrämjande, planering och administration samt aktivt deltagande i 
utveckling av arbetsplatsen. 

Efter valideringen genomförs ett trepartssamtal där omsorgs-
personal, chef och yrkesbedömare tillsammans diskuterar valide-
ringsresultatet och eventuella kompletteringar. Vid trepartssamtalet 
upprättas en kompetensutvecklingsplan där omsorgspersonalens 
önskemål om fortsatt kompetensutveckling inkluderas. Diskussio-
nen om yrkeskraven är en återkommande punkt vid de årliga med-
arbetar- och lönesamtalet. 
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