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Denna studie handlar om att vi vill se hur kompetensutveckling 
påverkar medarbetarnas syn på arbetet och om det går att urskilja 
några positiva respektive negativa faktorer som påverkar 
medarbetarna när man kompetensutvecklar. Studien är kvalitativ 
där semistrukturerade intervjuer genomförs av sex olika 
intervjupersoner som alla arbetar inom medie- och 
kommunikationsbranschen. Resultatet från studien visar att 
kompetensen hos medarbetare är central för hur de trivs på sin 
arbetsplats. Otillräcklig kompetens är förknippat med känslor som 
otrygghet, osäkerhet och stress. Finns kompetensen hos 
medarbetarna upplever de en trygghet på arbetsplatsen. 
Medarbetarna vågar därmed ta ut svängarna, ta mer utrymme och 
detta leder till ett bättre arbetsresultat. Med tillräcklig kompetens 
känner medarbetarna att arbetet blir roligare, det ökar motivationen 
och engagemanget hos medarbetarna. Slutsatsen av detta arbete är 
att kompetensutveckling är viktigt för medarbetaren för att trivas på 
sitt arbete. Man kan arbeta på olika sätt med kompetensutveckling 
och resultatet är beroende på situation, arbetsplats och den 
individuella medarbetaren. 
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INTRODUKTION  

Inledning 
Medarbetarna är för arbetsgivaren en viktig resurs för att driva förändringsprocesser. För 
att uppnå det arbetsgivaren strävar efter i dessa processer krävs att medarbetarna är med 
och vill samarbeta. Arbetsgivaren behöver forma strategier för att utveckla medarbetarna, 
som i sin tur ska bidra till arbetsgivaren. Det är därför intressant att se hur 
kompetensutveckling kan användas som ett sätt att skapa motivation hos medarbetarna. 
Motivation hos medarbetarna kan bidra till många olika positiva faktorer såsom högre 
effektivitet och produktivitet, man blir mer lojal gentemot sin arbetsgivare och mer 
benägen att stanna kvar på sin arbetsplats. Om medarbetarna inte är motiverade till sitt 
arbete blir det svårt att driva utvecklings- och förändringsarbeten på arbetsplatsen. Det är 
därför också intressant att undersöka om kompetensutveckling kan upplevas negativt hos 
medarbetarna och vilka faktorer som kan leda till detta. När vi påbörjar detta arbete finns 
en förförståelse hos oss som är baserat på tidigare utbildning och erfarenheter i arbeten. 
Vi har en tanke om att medarbetarna antingen sporras av kompetensutveckling och ser 
det som ett sätt att utvecklas, eller så kan det leda till osäkerhet hos medarbetaren. Att det 
gör att ens arbetsidentitet ifrågasätts, man känner oro eller frågar sig själv om man 
egentligen räcker till.  
Samhället är ständigt i rörelse och i arbetslivet behöver hela tiden anpassa sig till 
omvärldens förändringar. När företag/organisationer anpassar arbetsplatser sker 
förändringar och ofta behöver medarbetarna också lära sig nytt. Det kan göra att det krävs 
annan och ny kompetens än vad som behövts tidigare. Det kan till exempel vara om det 
sker en digitalisering på ett företag, man behöver ändra hur man arbetar med olika former 
av verktyg, grundläggande kunskaper kan vara detsamma men utförandet blir annorlunda 
mot vad det varit tidigare. 

Bakgrund 
Kompetensutveckling beskriver Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson (2018) som en 
planerad aktivitet för att utveckla medarbetarnas kompetens på arbetsplatsen. Det är 
viktigt för arbetsgivaren att rätt kompetens finns och för resultatet att man 
kompetensutvecklar på ett fördelaktigt sätt. Man behöver hela tiden arbeta med 
medarbetarnas kompetens så att den hålls uppdaterad och aktuell och så att 
företaget/organisationen kan uppfylla sina mål. Det ses som ett samspel mellan 
arbetsgivaren som aktivt försöker påverka genom att komma med 
utvecklingserbjudanden och individen med ett utvecklingsengagemang, och detta har som 
mål att medarbetaren utvecklar sin kompetens. Kompetensutveckling är den formella 
delen av arbetsplatslärande, det är uttalat att lärande ska ske. Lärande som sker utöver det 
uttalade lärandet hör till den andra delen som kallas det informella lärandet. De skriver 
också att andra definitioner görs av vad kompetensutveckling innebär och att det är 
beroende på situation och egen uppfattning. I vår tolkning av 
kompetensutvecklingsbegreppet ser vi mer att det handlar om arbetsplatslärandet i stort. 
Uppfattningen om att det formella och informella lärandet är svårt att skilja på och att i 
dagens samhälle är båda så pass viktiga att arbetsgivaren måste ta hänsyn till båda dessa 
för att ha en fungerande verksamhet. Som arbetsgivare är det av yttersta vikt att också 
strategiskt se över hur man arbetar för att det informella lärandet ska ske. Att man även 
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internt, som ofta det informella lärandet handlar om, ser till att man som arbetsgivare 
utnyttjar den kompetens som organisationen besitter utifrån dess medarbetare.  
En medarbetare som är motiverad är viktig för arbetsgivaren av flera anledningar. Vi 
tänker att det kan bidra med effektivitet, ökar produktiviteten och kvaliteten. Dels genom 
att ta till sig och lära ny kunskap som gör att medarbetaren får de verktyg som behövs, 
men också motivation i form av att vilja utnyttja den nya kunskapen och implementera i 
arbetet är en minst lika stor faktor. Finns inte viljan att använda sina förmågor så bidrar 
de heller inte. Kompetensutveckling tänker vi också kan få medarbetarna att känna en 
större lojalitet till sin arbetsgivare och att kompetensutveckling därmed också kan få 
medarbetare att stanna kvar. Medarbetaren känner att arbetsgivaren har investerat och 
satsat på en och vill då ge tillbaka. En motiverad medarbetare kan även sprida positiv 
energi till andra medarbetare och bidra till en ökad motivation även hos sina kollegor, det 
sociala klimatet på arbetsplatsen blir bättre och arbetsplatslärandet gynnas.  

Vi tänker att det kan finnas risker när arbetsgivaren kompetensutvecklar mycket inom ett 
företag/organisation att viljan blir att medarbetarna ska vara så kompetent som möjligt, 
men att själva utbildningen inte hänger ihop med medarbetarnas arbetsuppgifter. Därför 
är det viktigt att medarbetarna får en förståelse för vad de har för användning av 
kunskapen och att det går att använda det i deras arbete, att det inte blir en överflödig 
kunskap. Det kan också vara bra att göra en uppföljning av vad utbildningen har medfört. 
Nilsson et al. (2018) skriver att det är viktigt att individen förstår varför de ska 
kompetensutvecklas och hur de kan ha användning för den nya kunskapen. Har 
medarbetaren erfarenheter av kompetensutveckling där man inte fått användning av den 
nya kunskapen kan det uppfattas onödigt och som bara ännu en jobbig förändring. Om 
medarbetaren är på en arbetsplats där det sker mycket förändringar och inte hinner landa 
innan det kommer nya saker som ska förändras är risken att det blir alltför instabilt. Att 
en osäkerhet på vad som faktiskt gäller skapas. Det kan också finnas en risk när man 
kompetensutvecklar att medarbetarna känner sig överkvalificerade till de arbetsuppgifter 
som de utför och tappar motivationen eftersom det inte får någon ny utmaning i sina 
arbetsuppgifter. Det kan i sin tur leda till att medarbetare som är kompetenta lockas av 
andra företag/organisationer som erbjuder andra förmåner än på den arbetsplats de 
befinner sig vilket kan leda till att de väljer att byta arbetsplats.  

Hur kompetensutveckling kan användas som ett sätt att motivera medarbetarna är en 
relevant pedagogisk fråga eftersom kompetensutveckling handlar om att lära sig nya eller 
förbättra sina kunskaper inom ett område. När man kompetensutvecklar bygger man på 
medarbetarnas utbildning. Motivationen kan också i sig kopplas till pedagogiken då det 
behövs motivation för att lära. I Svensson (2014) skriver han att pedagogiken är uppdelad 
i tre huvudsakliga delar där utbildning formar en av dessa delar tillsammans med 
uppfostran och undervisning. Pedagogik existerar på många olika sätt och handlar 
gemensamt i dessa fall om att det ger ett stöd till lärande. Vi tänker att en del av lärandet 
sker utan att vi egentligen har planerat det, medarbetare lär av varandra eller bygger på 
erfarenheter och så vidare. I det uttalade lärandet finns det en tanke och ett mål i det man 
gör och i grunden handlar det om att en medarbetare efter ett visst tillfälle ska vara mer 
kompetent. 
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Kompetens 
När det talas om kompetens är det viktigt att förstå att vad som anses som kompetens är 
beroende på vilken nivå, sammanhang och kontext man befinner sig. Kompetens är hur 
människor har förmågan att handla och reagera. Skillnaden mellan kvalifikationer och 
kompetens är att kvalifikationer är när man har en specifik kunskap, till exempel att man 
genomgått någon form av utbildning men som man sen bara ser hur man kan använda i 
sammanhang som påminner om lärsituationen man lärde sig i. Kompetens är när du får 
större förståelse och kan transferera den kunskap man har i andra ytterligare situationer 
(Illeris, 2013). Kompetensbegreppet är starkt relaterat till arbetslivet, hur man har 
förmågan att handla i relation till en viss arbetsuppgift. För att en individ ska anses 
kompetent behövs olika delar. Dessa kan vara att man rent tekniskt kan utföra något, 
handlaget, att man är problemlösande och har en förmåga att fatta beslut, har motivation, 
har självförtroende och självuppfattning samt förmåga att samarbeta, leda och 
kommunicera. Det finns även olika dimensioner av kompetens, formell och faktiskt 
kompetens. Formell kompetens är betyg, intyg och så vidare medan faktiskt kompetens 
är alla personens erfarenheter som går att användas i en arbetssituation. Mellan dessa två 
kan det bli en obalans, individen kanske har de intygen som behövs men inte kan utföra 
arbetsuppgifterna korrekt och tvärtom (Nilsson et al., 2018). 

Motivation 
Motivation kan beskrivas som de drivkrafter som får individer att handla. Kaufmann & 
Kaufmann (2016) beskriver att motivation handlar om de biologiska, psykologiska och 
sociala faktorer som startar, ger riktning åt och bevarar beteenden för att uppnå ett 
specifikt mål. De hävdar att eftersom motivation är ett komplext begrepp behövs en 
djupare uppfattning om vad som motiverar människor till att agera och prestera.  
Jenner (2004) beskriver att motivation omfattas av tre faktorer som samverkar med 
varandra, drivkraft, målsträvan och en ömsesidig påverkan mellan individens drivkraft 
och målsträvan. Detta förknippas med individens självförtroende och om målen som 
personen satt upp uppfylls eller inte. Drivkraften handlar om att det måste finnas något 
som kan starta en individs handlande eller beteende, den inre motivationen hos individen. 
Målsträvan handlar om yttre och inre mål i form av bland annat status, högre betyg, känsla 
av självförverkligande och glädje och dessa mål påverkar individens beteende. 
Drivkraften sätter igång ett beteende eller handling som riktas mot ett visst mål som 
individen har. Det blir en förändring och förstärkning i drivkraften om personen klarar 
målet som sattes upp eller inte. Om målet uppnås kan individens beteende leda till att 
intresset riktas mot något annat eller att individen blir inspirerad att testa på svårare 
uppgifter. Om målet inte uppnås för en individ som har ett lågt självförtroende kan det 
leda till att denne sänker ambitionsnivån, men däremot om personen har ett starkt 
självförtroende kan denne använda detta och klara av att försöka igen på samma nivå. 
Jenner (2004) anser även att motivationen påverkas av avståndet till målet individen har 
satt upp, om målet är långt borta så påverkas inte motivationen av att personen skulle 
känna sig misslyckad. Med att målet är långt borta menas att det inte är så troligt att det 
uppfylls, det skulle vara kul om det hände men det är ingenting som personen hoppas på 
för målet är så långt borta. Motivationen påverkas om man anser att målen är värda att 
uppnå, att personen förstår varför man ska lära sig något nytt och om det finns något att 
eftersträva. När man arbetar med motivation måste till exempel arbetsgivaren påbörja 
arbetet där individen befinner sig. Motivationen påverkas även beroende på hur stor risk 
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man uppskattar att det finns att misslyckas, till exempel ska man testa på den här 
utbildningen eller inte, kommer den hjälpa mig att uppnå mina mål och kommer jag att 
klara av den. Om individen anser att sannolikheten för att inte klara av målet är för stor 
kommer denna personen kanske inte testa eftersom det är för stor risk att misslyckas och 
på så sätt undvika att bli besviken.  

Kaufmann och Kaufmann (2016) skriver också om en teori utvecklad av Herzberg där 
han skiljer mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer har 
inverkan på individens nivå av arbetstillfredsställelse och stödjer trivsel på arbetsplatsen 
men faktorerna behöver inte leda till vantrivsel om de saknas utan leder till ett neutralt 
tillstånd.  Hygienfaktorer är sådant som inte ger direkt positiv tillfredsställelse men om 
dessa saknas eller är brist på kan det skapas missnöje eller vantrivsel på arbetsplatsen. 
Herzberg beskriver motivationsfaktorer som bland annat prestationer, uppskattning, 
ansvar och personlig utveckling och hygienfaktorer som fysiska och sociala 
arbetsförhållanden, lön, trygghet och ledning. En annan modell för motivation är skapad 
av Mitchell och Larsson där de skiljer mellan inre och yttre påverkansfaktorer som visar 
viktiga faktorer som påverkar individens beteende och hur detta har ett inflytande på 
prestationen. De inre faktorerna innefattar behov, förväntningar och utvärderingar medan 
de yttre faktorerna innefattar sociala faktorer och miljöfaktorer. Ett motiverat beteende är 
sammansatt av både inre och yttre faktorer som tillsammans ingår i ett invecklat samspel. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur kompetensutveckling uppfattas av medarbetare i relation till 
deras arbetsuppgifter och undersöka vad det finns för positiva respektive negativa 
faktorer som påverkar hur kompetensutvecklingsinsatser uppfattas av medarbetaren.  

Frågeställningar 
- Hur påverkar kompetensutveckling medarbetares syn på sitt arbete?  
- Vad kan urskiljas som positiva respektive negativa faktorer av 

kompetensutveckling? 

Tidigare forskning 

Engagemang, motivation och självförtroende  
Tidigare forskning har kommit fram till många likheter men också saker som skiljer sig 
åt vad gäller kompetensutveckling och dess påverkan på medarbetarna. Vilka effekter 
som blir på arbetsprestationer och på medarbetarnas upplevelser. Byström (2013) hävdar 
i sin avhandling att studien, som handlar om vilka möjligheter och hinder det finns inom 
sjukvårdsarbetet, resulterade i att kompetensutveckling bidrog till ett ökat 
yrkeskunnande, intresse för utbildning samt ett ökat självförtroende hos medarbetarna. 
Ledningen försökte förstärka medarbetarnas positiva upplevelse genom att ge 
uppmuntrande feedback. I och med kompetensutvecklingen tas ett exempel upp på en 
medarbetare som till följd fått ett utökat ansvarsområde, något som lett till att personen 
känt ett större engagemang till sitt arbete. Engagemang nämner också Lai (2011) i sin 
artikel där det centrala handlar om medarbetarnas uppfattning om möjligheterna att 
använda sin kompetens i sitt arbete. Hon skriver om hur detta påverkar effektiviteten hos 
medarbetarna, när man ser möjligheterna att utnyttja sin kompetens blir också 
prestationen bättre. När uppfattningen om sina möjligheter att få användning av sin 
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kompetens är hög påverkar det flera positiva faktorer hos medarbetarna nämligen inre 
motivation, ökat organisatoriskt engagemang och minskad intention att lämna 
företaget/organisationen. Haywood, Pain, Ryan och Adams (2012) skriver också om 
engagemang. Om medarbetarna är motiverade så reflekterar de över och utvecklar den 
kunskap de har och att detta tyder på engagemang från individen. Krav från arbetsgivaren 
att medarbetarna måste utvecklas och lära sig nytt kan leda till att medarbetaren blir 
motiverad och engagemanget ökar. För att detta ska ske behöver dock individen acceptera 
dessa krav. Studien visar också på hur kompetensutveckling kan ha en positiv påverkan 
på jobbtillfredställelse, rekrytering och bibehållande av medarbetare och minskade 
kostnader för arbetsgivaren.  
Man kan också diskutera huruvida kompetensutveckling påverkar andra faktorer som har 
intentionen att ge en positiv effekt på medarbetarna. Patall, Sylvester och Han (2014) 
skriver i sin artikel om kompetensutvecklingens påverkan på valmöjligheter för 
medarbetarna. Att göra medarbetarna mer delaktiga och låta dem bestämma och ta egna 
beslut nämns ofta som en positiv effekt och bidrar till att människor blir gladare. I sin 
studie undersöker de om detta stämmer, att valmöjligheter ökar medarbetarnas motivation 
och om det kan påverkas beroende på vilken kompetens medarbetarna besitter. I 
resultaten får de fram att valmöjligheter antingen har ingen eller positiv påverkan. Hur 
stor den positiva effekten blir på valmöjligheterna stämmer med deras hypotes, desto mer 
kompetenta medarbetare och deras känsla av att prestera framgångsrikt ju större blir den 
positiva påverkan av valmöjligheter. Utöver att medarbetarna är kompetenta påverkar 
också deras uppfattning om hur svår uppgiften kommer att vara, samt positiv feedback. 
De undersöker också om medarbetarnas motivation i sin tur kan leda till engagemang att 
lösa uppgifter och öka prestationer när man löser uppgifter, i studien fick dock detta 
samband ett tvetydigt resultat.  

Ellström (2008) skriver att han finner olika effekter av kompetensutveckling på 
individnivå. I studien går det att urskilja tre effektdimensioner som skapas när individen 
deltar i en utbildning. Den första effekten som skapas är motivation till fortsatt lärande, 
det vill säga att individen skapar ett ökat intresse för att fortsätta utbilda sig. Den andra 
effekten är att ett intresse skapas för möjligheter till befordran för individen. Den sista 
effekten som skapas av kompetensutveckling var möjligheter till en psykosocial 
utveckling som syftar på ökat självförtroende och självförverkligande. De skriver också 
om andra effekter som kan uppstå med hjälp av kompetensutveckling på individnivå. De 
effekter de fick fram av sin undersökning var att kompetensutveckling kunde leda till ökat 
yrkeskunnande, att man kunde klara sina nuvarande arbetsuppgifter bättre, att man kunde 
få en bättre helhetsbild och att man trivdes bättre på arbetet. Dessa två studier 
sammanfattar att kompetensutveckling inte enbart leder till ny kunskap och färdigheter 
utan även till motivation och ökat självförtroende och att dessa är minst lika betydelsefulla 
för individen och dess prestation.  

Arbetsgivarens ansvar, överkvalificerade medarbetare och 
karriärmöjligheter  
Akkermans, Schaufeli, Brenninkmeijer och Blonk (2013) undersöker hur unga 
medarbetare ser på karriärkompetens och hur detta kan leda till välbefinnande. De skriver 
att det är viktigt att man får den karriärkompetens som krävs samt att verktyg och redskap 
ska finnas tillhanda för medarbetaren för att denne ska må bra. De nämner också som 
många tidigare artiklar varit inne på att det är viktigt att individen förstår hur de kan 
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använda sin kompetens och att man kan uppnå detta genom att individen reflekterar och 
bygger upp en djupare förståelse för organisationen och sitt arbete. Karriärmöjligheter 
kan leda till karriärkompetens och det i sin tur kan leda till att unga medarbetare känner 
engagemang till sitt arbete. Studien fick inte stöd i att karriärkompetens skulle leda till 
utmattning hos de unga medarbetarna. Akkermans et al. (2013) tror att det beror på att 
unga medarbetare precis kommit in i arbetslivet och vill utvecklas och bygga en karriär, 
unga medarbetare är inte heller någon grupp som är trolig att drabbas av utmattning om 
man jämför med andra åldersgrupper då de är i början av sin karriär och inte arbetat någon 
längre period.  

Fertig, Zeitz och Blau (2009) menar på att för att kompetens ska bildas hos medarbetarna 
har arbetsgivaren en viktig roll i sammanhanget. Kompetensen skapas lättare om den 
känns meningsfull, det vill säga varför den är viktig och vad individen ska ha den till. 
Arbetsgivaren ska även försöka känna av medarbetarnas känslor och ge möjlighet att 
framföra feedback. Studien visar även att individen behöver ha så många val som möjligt 
när kompetens ska skapas. Detta hävdar även Patall et al. (2014) men de har även lagt till 
en faktor i deras undersökning, om valmöjligheterna är större påverkas även effekten på 
motivation.  

Russell, Ferris, Thompson och Sikora (2016) föreslår att medarbetare som egentligen är 
överkvalificerade för ett arbete kan vara betydelsefulla för företaget. Dessa besitter 
kunskap, färdigheter och förmågor som övriga medarbetare saknar. Om företaget ger 
möjligheter till utveckling i form av bland annat mer ansvar och andra arbetsuppgifter 
kan detta bidra till att företaget utvecklas framåt. Överkvalificerade medarbetare kan 
agera som mentorer för andra medarbetare och fungerar som informella ledare, med deras 
erfarenhet kan de bidra med utbildningsmöjligheter och ge vägledning till de övriga 
anställda och på så sätt överföra sin kunskap. Detta kan även leda till att de andra 
medarbetarna blir inspirerade av personen och följer i dennes fotsteg. 
Utvecklingsmöjligheterna kan öka den överkvalificerade medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse eftersom personen känner att den får större makt och kan se en 
karriärutveckling, detta kan leda till ett större engagemang och att man känner en större 
koppling till organisationen. 

Faktorer som kan minska kompetensutvecklingens effekter  
En artikel som skiljer sig en del från de andra är den som är skriven av Jönsson och 
Schölin (2016). I studien undersöker de hur kompetensutveckling ökar upplevelsen av 
själveffektivitet, lärande, engagemang och arbetstillfredsställelse. Resultaten visar att 
kompetensutvecklingen gav en negativ effekt på lärande, engagemang och 
arbetstillfredsställelse och ingen effekt visades på själveffektivitet. 
Kompetensutvecklingen bidrog alltså enbart till ingen effekt eller negativ effekt, något 
som skiljer sig mot de andra avhandlingarna och artiklarna som vi valt att diskutera kring. 
I deras studie skriver de att resultaten skiljer sig åt från den tidigare forskningen och i 
deras diskussion tar de också upp vilka som är anledningarna till detta. Dessa anledningar 
är till exempel att kompetensutvecklingen skedde utanför arbetstid och var obligatoriskt. 
Den var, enligt medarbetarna som tog del av kompetensutvecklingen, enformig och 
saknade meningsfullhet. En faktor till resultatet menar de på kan ha varit att medarbetarna 
som genomförde kompetensutvecklingen tillhörde de mer lågutbildade och att företaget 
befann sig i en turbulent fas, att detta kunde upplevas som instabilt för de anställda.  
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Haywood et al. (2012) beskriver att det är viktigt att arbetsgivaren går ut med information 
om kompetensutvecklingsinsatserna tidigt så att det ger medarbetarna förutsättningarna 
att förbereda sig ordentligt. Medarbetarna ska informeras om vilket deltagande som 
förväntas av dem och vilket syfte det har. I studien anses även att olika inlärningssätt kan 
ge positiva effekter. Ett sätt att jobba för att medarbetarnas ska bli mer motiverade är att 
jobba i mindre grupper eftersom då kan man diskutera med varandra, arbetsklimatet blir 
annorlunda samt att individerna kan ta del av de andra medarbetarnas kunskap.  

Kvalifikationer och kompetens 
Fertig et al. (2009) pratar om kvalifikationer och att det finns två olika perspektiv att se 
på det. En del människor vill ha kvalifikation för att, enligt deras begrepp, “being good” 
andra vill ha det för att “looking good”. Med “being good” menas att man behöver en viss 
kvalifikation för att minska stress och osäkerhet i arbetsuppgifterna och att fokuseringen 
ligger på att arbetet ska bli bättre. “Looking good” däremot syftar till att man går en 
utbildning för att få högre status och för att nå en högre position, med kvalifikationer ser 
personen bättre ut utåt. I artikeln beskrivs även två olika motivationer, inre och yttre 
motivation. Den yttre motivationen handlar om att man vill genomgå 
kompetensutveckling för att om man inte har en viss kvalifikation ser det inte bra ut utåt. 
Det är påtryckningar utifrån som får en att vilja genomgå utbildningen. Med inre 
motivation bildas engagemang och uppgiften känns rolig och det stimulerar aktiviteten. I 
studien kommer Fertig et al.  (2009) fram till att det är enbart den inre motivationen som 
påverkar resultatet och att kvaliteten blir bättre. Individerna behöver de grundläggande 
principerna för att kunna förstå arbetsgivaren och kunna transformera kunskapen. Det 
nämner även Lai (2011) i sin artikel eftersom hon påstår att när individen finner 
möjligheterna att utnyttja sin kompetens blir också prestationen bättre. 

Kock, Gill och Ellström (2007) hävdar även i sin artikel, som handlar om varför 
kompetensutveckling ska ske i små och medelstora företag, att effekterna på 
kompetensutveckling på en arbetsplats skapar bättre förmåga att hantera arbetsuppgifter. 
Det ger en förståelse för arbetet och organisationen samt ett intresse och ökad motivation 
för att utveckling av lärande ska ske. Som Fertig et al. (2009) beskriver den yttre och inre 
motivationen beskriver även artikeln skriven av Haywood et al. (2012) om detta på ett 
liknande sätt. De skriver dels om något de kallar etiska drivkrafter, till exempel att 
individen känner att kompetensutvecklingen bidrar till att den individuella professionella 
kompetensen bibehålls och dels om de relationsdrivna faktorerna, som grupptryck, den 
professionella rollen och att man kan avancera. Att detta bidrar till ens individuella karriär 
och finansiellt. De berättar även om hur viktigt det är att medarbetaren ser ens egna 
fördelar och att det påverkar motivationen negativt om man inte ser hur man kan använda 
den nya kompetensen.  
Ellström och Kock (2008) konstaterar att det behövs mer forskning av vilka effekter 
kompetensutveckling får. Inom kompetensutveckling behövs det ytterligare kunskap om 
vilka effekter som kan uppnås och detta gäller både på individ, grupp och 
organisationsnivå. Det är även viktigt att undersöka både de positiva och negativa 
effekterna som kan skapas genom kompetensutveckling. 
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Teoretiskt perspektiv 
Illeris (2015) nämner lärandets tre dimensioner som är innehåll, drivkraft och samspel. 
Han menar att dessa tre måste finnas för att lärande ska ske. I vårt arbete är ett stort fokus 
på innehåll och drivkraft och hur dessa är kopplade till varandra, hur kunskapen vi lär, 
mening och bemästrande, kan bidra till motivation, drivkraften. Det kan också kopplas 
till den tredje dimensionen, samspel, då det som nämnts tidigare finns en samhällelig 
koppling till kompetensutveckling och om hur det är nödvändigt i dagens samhälle att 
anpassa och hela tiden fortsätta utvecklas. Illeris (2015) utvecklar också 
innehållsdimensionen och menar på att när vi utökar våra kunskaper så stärker vi också 
vår funktionalitet. Detta är en teori som vi bär med oss in i denna studie, att 
kompetensutvecklingen bidrar positivt kan vara då det bidrar till att medarbetarna känner 
sig mer bekväma när de har tillräcklig kunskap. Känner vi som människor oss trygga i 
den roll vi har bidrar det till motivationen.  

Illeris (2015) nämner att innehållsdimensionen handlar om det personen lär sig och 
påverkar individens kunskap, förståelse, kompetens, färdighet och beteende. I 
innehållsdimensionen utvecklas det individen vet, förstår och kan. Drivkraftdimensionen 
inkluderar motivation, känslor och vilja och det är dessa delar som behövs för att 
individen ska lära. Samspelsdimensionen består av handling, kommunikation och 
samarbete och täcker både närliggande nivåer och globala nivån. Samspelet mellan de tre 
dimensionerna går till på sådant sätt att innehåll och drivkraftdimensionen sätts igång 
med hjälp av impulser från samspelsdimensionen mellan människan och dennes 
omgivning. För att se helhetens resultat av individens lärande måste förståelsen och hur 
individen ska tillämpa lärandet finnas med. 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Bryman (2018) skriver att den 
kvalitativa metoden har fokus på ord jämfört med den kvantitativa som fokuserar på 
siffror. Kvalitativa metoder kan vara till exempel fältstudier, diskurs- och 
samtalsanalyser, analys av texter och dokumentationer eller intervjuer. Med det material 
vi får in av dessa intervjuer vill vi jämföra med litteratur och forskning som finns sedan 
tidigare. Fejes och Thornberg (2019) påstår att det är ovanligt att forskaren har en helt 
induktiv eller deduktiv ansats utan det kommer inslag av den andra ansatsen med. Vid en 
induktiv ansats drar individen generella slutsatser från olika individuella händelser och 
genom att observera olika situationer och genom erfarenhet försöker individen hitta en 
slutsats. I en deduktiv ansats utgår forskaren från en teori och formar hypoteser ut efter 
denna. Hypoteserna testas sedan i verkligheten. Det vill säga att forskaren försöker förutse 
vad som kommer hända i en speciell situation genom att använda generella påståenden 
eller regler. Vår studie kommer vara mer åt det induktiva hållet. Vi kommer samla in 
material i form av tidigare forskning och genom våra intervjuer, utifrån detta kommer vi 
kunna dra olika slutsatser. Eftersom vi har läst om kompetensutveckling i vår utbildning 
har vi tidigare kunskap om detta. Det är därför möjligt att våra tidigare kunskaper 
omedvetet påverka våra tolkningar. Detta har vi försökt i bästa mån att undvika dels 
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genom att båda två har varit med på alla intervjuer. I och med att vi båda har olika 
bakgrund, och på så sätt olika erfarenheter, kan detta resulterat i att vi undvikit att göra 
tolkningar utifrån den individuella kunskapen. Eftersom vi intervjuar personer och de har 
olika erfarenheter så kommer det resultat vi får i studien inte kunna användas som en 
sanning i andra sammanhang eftersom man inte vet vad andra personer skulle svarat eller 
hur personerna skulle svarat i framtiden. Vår tanke från början när vi började detta arbete 
var att kompetensen är en viktig faktor för att medarbetaren ska trivas på sin arbetsplats 
och att bristande kompetens påverkar arbetet negativt. Att det handlar mycket om en 
social aspekt där man vill räcka till i jämförelse med sina kollegor. Får man rätt 
kompetens kommer det också leda till att man vågar ta mer plats och initiativ samtidigt 
som medarbetaren blir mer motiverad och engagerad till sitt arbete. För att 
kompetensutveckling ska fungera som en motivationsfaktor är relevansen viktig, att 
medarbetarna ser att de har användning för den i sitt dagliga arbete.  

Ingrid Westlund (2019) beskriver hermeneutiken som ett sätt att tolka, förstå och 
förmedla. Hermeneutiken är lämplig att använda när forskare är ute efter att förklara 
informanternas upplevelse. Det är ofta empiriskt material som tolkas och analyseras, till 
exempel intervjuutskrifter. När man går in och tolkar empiriskt material är det viktigt att 
man är medveten om att man bär med sig en förförståelse, att man dels försöker bortse 
från denna men också reflekterar hur den spelar in och påverkar oss när vi tolkar. Det är 
bra att i sin text redovisa för vad man har för bild av det man ska undersöka sedan så man 
också ger läsaren en möjlighet att tolka hur förförståelsen hos författaren spelar in. I och 
med att förförståelsen finns och att det finns så många olika sätt att ta sin an en studie är 
inte själva processen av arbetets gång eller analysen specificerad, det finns ingen uttalad 
början eller slut på hur man ska gå tillväga. Det finns däremot exempel på olika steg som 
gör att man gräver djupare i sin studie till exempel genom att reflektera kring sitt 
insamlade material, man kan här se huruvida ord fortsatt återkommer och kan ses som 
viktiga eller att man formulerar teman kring sitt material. Man kan också studera tidigare 
forskning. 

Planering och genomförande 

Urval 
Vi var valt att intervjua journalister som är anställda på någon form av redaktion, det vill 
säga inte frilansskribenter. Vi har valt att se till medie- och kommunikationsområdet och 
journalisters arbete, då vi innan studiens början har en uppfattning om att detta yrke har 
genomgått stora förändringar i och med digitaliseringen. Dels har stora förändringar skett 
över tid som till exempel att dagstidningar läses i mindre utsträckning och att mycket tas 
del av allmänheten genom internet och sociala medier. Det sker också mindre 
förändringar hela tiden i form av ny utrustning och utvecklande av den teknik man 
använder sig av. Vi har i vår studie valt att intervjua ett antal journalister som arbetar 
antingen genom att skriva i tidningar, webb eller prata i radio.  

När urvalet ska väljas ut i en studie så kan forskare välja att ha ett icke sannolikt eller ett 
sannolikt urval. Sannolikhetsurval kan beskrivas som att alla individer har lika stor chans 
att bli valda i studien, medans i icke sannolikhetsurval har alla individer inom området 
som ska undersökas inte lika stor chans att bli valda (Bryman 2018). När vi skulle hitta 
våra deltagare till studien valde vi att skriva till anställda på olika dagstidningar och 
radioverksamheter. Vi ville först utgå från geografisk närhet, detta eftersom vi ville ge 
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informanterna möjlighet att bli intervjuade på plats. Dock fick vi inte tillräckligt med svar 
så vi fick utvidga vårt geografiska område. Vi valde ut dagstidningar och 
radioverksamheter i det geografiska området och tog sedan ut ett namn i varje tidning och 
radioverksamhet och mailade ett missivbrev till personen. Vi gav dem några dagar att 
svara sedan valde vi ut ett annat namn att skicka missivbrev till. Detta resulterar i att vi 
har använt oss av ett icke sannolikhetsurval eftersom vi inte täckt alla olika tidningar och 
radioverksamheter samt att de namn på personerna som arbetar på en redaktion inte 
garanterat står med i tidningen eller på hemsidan och därför har inte alla lika stor chans 
att bli valda. 

I icke-sannolikhetsurval så finns det olika sorters metoder forskaren kan använda. Några 
metoder är bland annat lämplighets-, tillgänglighets- eller möjlighetsurval, kvoturval och 
snöbollsurval. Lämplighets-, tillgänglighets- eller möjlighetsurval handlar om att 
forskaren tar personer som finns tillgängliga att välja. Ett exempel på detta urvalet är att 
forskaren kan fråga människor på stan om de kan svara på några frågor. Kvoturval delar 
forskaren in fokusgruppen i mindre grupper och väljer sen ut redan förutbestämda 
egenskaper hos en population, det vill säga kvoter. Snöbollsurvalet används om urvalet 
är svårt att ta reda på, definiera. Personen väljer att kontakta en deltagare som sedan kan 
hjälpa till att få kontakt med andra som kan vara intressanta för studien (David och Sutton 
2018). När vi valt ut våra intervjupersoner har vi använt oss av ett urval som kan ses som 
en blandning mellan flera urval. Dels används lämplighets-, tillgänglighets- och 
möjlighetsurval eftersom vi velat ha personer som för oss är tillgängliga rent geografisk 
men samtidigt har vi inte vetat något om personerna innan. Vi har alltså valt att kontakta 
personer som vi vet arbetar i närheten av vart vi befinner oss så att möjligheten att ses blir 
större. Vi har valt en grupp som vi vill intervjua, i form av journalister, och inte enbart 
tagit ut slumpmässigt utvalda personer i en obestämd population. Kvoturvalet används i 
form att vi har försökt välja personer med olika inriktningar inom arbetslivet. Vi har dock 
inte tagit hänsyn till egenskaper såsom ålder och kön.  

När forskare ska välja urvalets storlek strävar de att hitta teoretisk mättnad, det vill säga 
att ingen ny information kan uppkomma. Storleken på urvalet spelar en viktig roll för den 
teoretiska mättnaden, ju fler jämförelser i urvalet som behövs desto fler intervjuer 
kommer forskaren behöva göra (Bryman 2018). Vi valde att börja med att intervjua sex 
personer, vi märkte att efter vi hade intervjuat dessa så fick vi inte fram någon utstickande 
ny information utan deras svar liknade varandra och vi ansåg att det kunde tyda på 
teoretisk mättnad. Vi ville även ha ett djup i våra frågor därför valde vi att istället fokusera 
på färre personer och få höra deras tankar om kompetensutveckling, vi valde kvalitet 
framför kvantitet. Eftersom vår studie utgår från deltagarnas egna erfarenheter så kan vi 
inte garantera att andra individer kommer svara på liknande sätt eftersom människor har 
upplevt och tolkat situationer olika. 

Instrument 
Det finns olika sorters intervjuer och dessa kan vara strukturerade i olika grad. David och 
Sutton (2016) beskriver att struktur handlar om i vilken ordning intervjuaren ställer sina 
frågor och hur identiska de är från gång till gång. I strukturerade intervjuer försöker man 
få individernas svar att vara upprepande och har frågor förberedda som man vill få svar 
på.  Bryman (2018) skriver att i nästan helt ostrukturerade intervjuer så ställer intervjuaren 
enbart någon enstaka fråga sedan får individen själv svara och prata fritt utefter den 
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frågan. Intervjupersonen flikar bara in om det behövs en följdfråga på något som 
individen har sagt. 
En annan sorts intervju är semistrukturerade intervjuer som är relativt ostrukturerade och 
på så sätt får deltagarna möjlighet att beskriva och få fram sina tankar om ämnet. Personen 
som intervjuar deltagarna har oftast med sig en intervjuguide i form av specifika teman 
eller öppna frågor och deltagarna har stort utrymme att utforma svaren som de själva vill, 
intervjuprocessen är flexibel. I semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren ställa 
följdfrågor och ändra ordningen på frågorna utifrån hur det passar med intervjun. David 
och Sutton (2016) hävdar att det är möjligt att göra en lista över centrala teman, listan 
bygger på bakgrundslitteratur och egna tolkningar som görs av det lästa materialet och 
sedan formas frågor utefter det.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. I vår intervjuguide (se bilaga 
1) valde vi att ha öppna frågor eftersom vi ville höra individens berättelse och deras syn 
på kompetensutveckling och för att få så mycket detaljer som möjligt men vi ville ändå 
styra till viss del för att få svar på våra huvudsakliga frågeställningar. Vi vill fokusera på 
att få ett djup och inte kvantifiera intervjupersonernas svar.  
David och Sutton (2016) anser att det finns olika sätt att genomföra intervjuer på, bland 
annat gruppintervjuer eller en-till-en intervju. Det finns för- och nackdelar med båda 
dessa sätt. Vi har valt att ha en-till-en intervju eftersom vi vill att personen inte ska utsättas 
för grupptryck eller inte våga framföra sin åsikt. Eftersom vi vill ha ett större djup i svaren 
anser vi att vi tjänar på att intervjua en person i taget eftersom vi kan ställa följdfrågor 
och personen får mer tid att svara. Intervjupersonen blir inte heller avbruten av någon 
annan medlem i gruppen vilket skulle kunnat ske om man valt att göra en gruppintervju. 
David och Sutton (2016) anser att gruppintervjuer kan leda till att man missbrukar de 
etiska ställningstagandena eftersom det inte går att att ge intervjupersonen samma grad 
av anonymitet. Detta vill vi undvika i största möjliga mån.  
Under våra intervjuer har vi spelat in vad informanterna säger. Bryman (2018) hävdar att 
kvalitativa intervjuer har två intresseområden. Det är både intressant att höra vad 
informanten säger men även hur de uttrycker sig. Om vi spelar in intervjuerna kan vi som 
intervjuar personen fokusera på hur personen svarar på frågorna och även ställa 
följdfrågor på det som sägs istället för att sitta och anteckna. 

Insamling 
När vi skulle samla in materialet till vårt resultat började vi med att skicka ut ett 
missivbrev (se bilaga 2) till medarbetare som arbetade på olika dagstidningar i 
närliggande geografiskt område. De som svarade att de ville vara med i studien och bli 
intervjuade hade vi fortsatt kontakt med och bestämde tid, plats och dag. En del intervjuer 
hölls på deltagarnas arbetsplats medan andra skedde i form av telefonintervju beroende 
på vad respondenterna önskade. Vi skapade en intervjuguide som skulle hjälpa oss att 
besvara våra två frågeställningar. När vi skapade frågorna var det viktigt för oss att få 
information om hur de intervjuade personerna upplevde ämnet och att det fanns en 
flexibilitet i frågorna, det vill säga inte bara ja och nej frågor utan frågor med mer fylliga 
svar. Vi var även beredda på att kunna ställa olika följdfrågor när vi ville ha mer 
uttömmande svar eller om intervjupersonen berättade något som var av intresse för 
studien. Frågorna i intervjuguiden var gjorda så att deltagarna kunde svara på ett öppet 
sätt och utifrån deras erfarenheter. Vi analyserade materialet efter hand som vi samlade 
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in det och när transkriberingen var klar började vi jämföra informationen och skapa ett 
resultat. 

Etiska överväganden 
När man gör en forskningsstudie är det viktigt att tänka på de forskningsetiska 
principerna. De fyra forskningsetiska principerna består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
om att forskaren som gör studien ska informera de deltagande individerna om deras 
betydelse i studien. Deltagaren ska även informeras om studiens syfte och att deltagandet 
är frivilligt, man får avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). När vi skapade vårt 
missivbrev har vi valt att berätta att vi utgått från de forskningsetiska kraven och 
presenterade kort studiens ämne. Innan vi startade intervjuerna berättade vi för deltagarna 
om studiens syfte, att det var frivilligt och att de fick välja att inte svara på frågor eller 
avbryta intervjun när de ville. I vårt Missivbrev valde vi att ha ett tydligt språk så att alla 
vi skickade ut brevet till förstod vad studien skulle handla om, vi hade även med våra och 
handledarens kontaktuppgifter om det var något de undrade över angående studien. 

Samtyckeskravet handlar om att få ett samtycke från individerna att delta, att de 
bestämmer över sin medverkan, de ska kunna avbryta när de vill utan att negativa 
konsekvenser ska uppstå (Vetenskapsrådet, 2002). När vi skickade ut vårt missivbrev bad 
vi deltagarna att svara på om de ville vara med i vår studie, så vi kunde få ett samtycke. 
Innan intervjuerna startade frågade vi ytterligare en gång om de samtyckte till att vara 
med i studien. Vi valde att ta kontakt med personer som vi inte hade någon relation till 
eftersom det hade kunnat leda till att personerna kanske inte vågar uttrycka sig så som de 
vill eftersom de har en koppling till oss och kanske berättar det som de tror att vi vill höra 
och inte vad de faktiskt tycker. 
Konfidentialitetskravet går ut på att individerna som deltar ska ges konfidentialitet och 
anonymitet så individerna inte ska kunna identifieras och att personuppgifter ska bevaras 
oåtkomligt för andra. Personerna som gör studien bör avtala tystnadsplikt för känsliga 
uppgifter om individer (Vetenskapsrådet, 2002). En av våra frågor handlade om 
medarbetaren hade upplevt obligatorisk kompetensutveckling som ansågs relevant, detta 
kan anses känsligt om arbetsgivaren får reda på att medarbetaren tycker utbildningar är 
onödiga. Likadant hade vi en fråga om medarbetaren själv hade tagit initiativ till någon 
kompetensutvecklingsinsats och hur det tyckte att det upplevdes av deras arbetsgivare. 
För att vi skulle få så ärliga svar som möjligt och inte riskera att någon medarbetare skulle 
hamna i kläm valde vi att skicka missivbrev till personernas egen mailadress och inte gå 
via arbetsgivaren. Under intervjun valde vi att spela in i samtycke med 
intervjupersonerna. Vi valde att inte använda oss av en mobiltelefon eftersom det kunde 
uppfattas som opålitligt att spela in på en mobil och därmed påverka svaren. Därför 
använde vi oss av en äldre Ipad som inte används längre för att få deltagarnas tillit, få så 
ärliga svar som möjligt och att material skulle förvaras oåtkomligt. Vi valde även i vårt 
resultat att beskriva intervjuperson (förkortat IP) 1, 2, 3 och så vidare… Likaså valde vi 
att inte skriva ut redaktionens namn.  

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om de personer som deltar inte får användas för 
något annat än denna studie. Likaså får inte personuppgifter användas som beslut som 
gör direkt inverkar på individen (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har resonerat kring 



 

13 

nyttjandekravet och kom fram till att genom att informera deltagarna att deras uppgifter 
och svar enbart kommer användas i denna studie har vi uppfyllt detta krav. 

Analysmetod 
Vi har i denna studie valt att analysera vårt material genom en tematisk analys. Det 
beskriver Bryman (2018) som ett sätt att koda sitt material genom att ställa olika fall mot 
varandra, jämföra och bilda olika grupper. Bland annat kan man se efter likheter och 
skillnader i materialet, vad som repeteras och tas upp många gånger samt teorirelaterat 
material. Vi har dels analyserat tematiskt den tidigare forskningen, hur de artiklar vi valt 
ut tar upp saker som liknar varandra, men också enskilda teman som vi funnit intressanta 
och viktiga samt i vårt material av de intervjuer som vi utfört. De intervjuer vi samlat in 
har vi sedan transkriberat dels för att förenkla genomgången av materialet noggrant samt 
för att kunna analysera i textform.  
När vi har transkriberat vårt inspelade material har vi valt att ta bort pauser och “eh” ljud 
eftersom vi inte ansåg att det inte skulle påverka svaren intervjupersonerna givit och för 
att det skulle bli lättare för oss att bearbeta materialet. Vi transkriberade varje intervju 
samma dag som den gjordes eller dagen efter för att inte få allt i slutet och för att vi skulle 
få en struktur på alla intervjuer så de inte blandades ihop. När vi var klara med 
transkriberingen började vi läsa igenom allt material noggrant och markera vad vi tyckte 
var intressant och som skulle kunna svara på våra frågeställningar. Vi båda läste igenom 
alla intervjutexter och markeradede det viktiga i texterna för att se om vi ansåg att samma 
saker hade relevans och om vi hade tolkat deltagarnas svar på samma sätt. Vi tog varje 
fråga för sig i vår intervjuguide och jämförde alla deltagarnas svar med varandra. En del 
svar liknade varandra medan andra skilde sig lite åt. Vi kollade även vad deltagarna 
upprepade för att se om vi kunde tyda några teman utifrån detta, som sedan vårt resultat 
kunde innehålla. När vi gick igenom alla frågor så skrev vi upp allt likt en “mindmap” för 
att få en helhet över alla svar som vi har fått genom intervjuerna. Vi kopplade olika frågor 
från vår intervjuguide till varandra, det vill säga de frågorna som tog upp liknande saker 
som till exempel hur det arbetades med kompetensutveckling på arbetsplatsen, var de 
obligatoriska kurser och utbildningar eller var det på individens egna initiativ att 
kompetensutvecklingen skedde. Vi drog sedan pilar för att koppla svaren till varandra, 
det vill säga både likheter och skillnader i svaren men även upprepande och 
återkommande ord och innehåll. Det ledde fram till olika teman som vi ansåg både kunde 
besvara våra frågeställningar men även tydligt speglade intervjupersonernas svar. 

 

RESULTAT 

Intervjuer 
I denna studie är sex stycken journalister från olika medieföretag intervjuade där det 
varierar vilka inriktningar de arbetar med, sportjournalister, familjeredaktör, 
webbredaktör och olika form av researchande reporterar. Vi har fått en variation på våra 
intervjuer vad gäller ålder på dem, kön samt tid i yrket som sträcker sig mellan ett och ett 
halvt år till 25 år. Arbetsuppgifterna skiljer sig också en del men gemensamt för de alla 
är att de är varierande och de utför mer heltäckande journalistikarbete och alla olika delar 
i en uppgift från start till färdigt resultat. De teman vi har fått fram är “förändringar i det 
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journalistiska arbetet”, “kompetensutvecklinginsatser”, “den individuella kompetensen” 
och “det ideala kompetensutvecklingsarbetet”.  

Förändringar i det journalistiska arbetet 
Alla journalister som vi intervjuade säger att det skett förändringar i form av förändrade 
arbetsuppgifter på deras arbetsplats från det att de började tills nu, oavsett om det arbetat 
länge eller nyligen kommit in på arbetsmarknaden. IP 6 utvecklar också och säger att 
själva grunden är densamma vilket också IP 3 tar upp, arbetet går ut på att ta reda på fakta 
på olika sätt. De tar upp vissa saker som skiljer sig i vad som förändrats men övergripande 
handlar största delen av intervjusvaren om digitalisering och hur man idag måste arbeta 
snabbare från att man börjar med en uppgift och att den ska nå läsaren. IP 6 väljer att ta 
upp vad denne anser som det mest centrala för att man ska klara av yrket, och det är att 
vara öppen för förändringar. 

Jag skulle säga ett ord som används inom mediebranschen och det är 
förändringsbenägenhet. Är du benägen att förändra dig hela tiden så 
kommer du platsa inte bara idag men även imorgon och längre fram 
(Intervjuperson 6). 

IP 2 tar upp ett ekonomiskt perspektiv, att det i en tid där papperstidningen inte är lika 
aktuell längre och man måste jobba med hur man får läsarna att köpa prenumeration av 
webben istället, så man får del av de så kallade pluslåsta nyheterna. IP 6 pratar också om 
hur man hela tiden behöver utmana sig själv och ha en tävlingsinstinkt, det syns tydligt 
vad som genererar i prenumeranter och på så sätt vad man behöver göra för att få resultat. 

Kompetensutvecklingsinsatser 
För att presentera på vilket sätt de intervjuade beskriver att de på sina arbetsplatser arbetar 
med kompetensutveckling har vi dels i våra frågor utgått från vilka 
kompetensutvecklingsinsatser arbetsgivaren erbjuder, dels i hur arbetsgivaren 
uppmuntrar sina medarbetare till att ta del av vissa utbildningar men också hur 
arbetsgivaren bemöter när de själva tar initiativ till att utveckla sig. Vi har också valt att 
fråga om arbetsgivaren har kompetensutvecklingsinsatser som är obligatoriska för 
medarbetaren och hur medarbetarna upplevt dessa som relevanta och användbara. De 
exempel som framkommer är dels att det finns möjligheter att genomgå utbildningar 
externt, det är ofta på medarbetarnas initiativ men arbetsgivaren uppmuntrar och fördelar 
ett eget ansvar för medarbetaren att se till att lärande sker. 

Det är också en del av jobbet, att ge sig själv förutsättningar att göra sitt 
jobb bra, och det kan man tycka att arbetsgivaren ska ge en 
förutsättningar, erbjuda utbildning, kanske ge bra stöd, men det är också 
på journalistens egna ansvar att se till att man har kompetens och kunskap 
kring ett område (Intervjuperson 2). 

IP 1 och 2 säger att det handlar mycket om eget ansvar att utveckla sin kompetens inom 
yrket om man vill bli bättre. IP 4 tar också upp eget ansvar och att man själv måste ta till 
sig den kunskapen som ges vid utbildningar. IP 5 beskriver det som att man själv måste 
se till att vara uppdaterad och förbättra sig själv. Att man ser till att kunna det som är 
nödvändigt. IP 6 säger att det handlar om att man måste ta tag i och utveckla sig själv. 
Det nämns också att man har medarbetarsamtal med sin arbetsgivare där man diskuterar 
tillsammans vilka insatser som man vill genomgå och också diskussioner med sina 



 

15 

kollegor hur man fördelar olika arbetsområden och vad man då kan behöva utveckla i sitt 
kunnande för att klara av det. Vissa av utbildningarna är även obligatoriska och det 
handlar ofta om att nya system eller arbetssätt ska implementeras. Dessa kan vara både 
externa och interna, till exempel att en konsult kommer och föreläser eller att en 
medarbetare förmedlar sin kunskap till andra. Både IP 4 och 6 nämner i intervjuerna att 
de har genomgått kompetensutvecklinginsatser som varit obligatoriska men att de inte 
gett dem någon ny kunskap. Att nivån på utbildningen var låg jämfört med vad de hade 
för kunskaper sedan tidigare. IP 6 beskriver också att denne själv tagit initiativ till 
förändring i arbetssättet och, med förtroende, drivit ett större förändringsarbete som 
utvecklat arbetsplatsen. 

Den individuella kompetensen 
Det framkom i intervjuerna att alla deltagare känner sig tillräckligt kompetenta och kan 
utföra sitt dagliga arbete, men det fanns också ett fokus på att vilja utvecklas och blir 
bättre på olika saker. Många tog upp att det är viktigt inom yrket att utveckla ny 
kompetens eftersom det finns så många olika delar som man behöver kunna. IP 1 tar upp 
att på sin arbetsplats, och dennes område, blir känslan automatiskt att den är kompetent 
eftersom ingen annan på företaget kan lika mycket som personen. Nivån är inte lika hög 
inom det området. IP 1 utvecklar också att kompetensen kanske inte skulle setts lika hög 
på en annan arbetsplats, att det inte gick att jämföra mellan olika arbetsplatser. IP 5 är 
också inne på att i sin bedömning, huruvida kompetensen är tillräcklig, att man jämför 
sig med de andra medarbetarna. Att denne bedömer i en viss arbetsuppgift att den ligger 
någonstans i mitten och att det då känns tillräckligt. IP 1 berättar att denne inte har 
kompetensen för alla områden. Vissa områden är andra bättre på och då får de personerna 
göra de delarna. De kompletterar varandra med sin kompetens på arbetsplatsen. IP 1 
beskriver även att om man jobbar med att känna sig kompetent så blir man också det, man 
blir bättre. 
På redaktionen IP 2 arbetar är idén att testa sig fram och lära av sina misstag. IP 3 berättar 
att i sitt nuvarande arbete känner personen sig riktigt kompetent men har inte alltid känt 
denna känsla utan det har kommit med erfarenhet. Detta hävdar även IP 6, kompetens 
hänger mycket på den erfarenhet som personen har skapat. I situationer som personen inte 
känner sig lika kompetent kan denne luta sig tillbaka på sin rutin som byggts upp under 
åren. IP 4 berättar att när nya saker ska testas finns ofta ingen utbildning och då kan man 
känna att kompetensen inte är tillräcklig. IP 4 beskriver även att redskapen påverkar hur 
resultatet kommer bli och om redskapen inte finns där blir inte resultatet lika bra som det 
kunde ha blivit, att man då blir tvungen att sänka sin ambitionsnivå till förutsättningarna 
som finns. Personen beskriver också att viljan att satsa på kvalitet behöver läggas åt sidan 
för att hinna med, att det upplevs som att det från arbetsgivarhåll talas mycket om att man 
ska kompetensutvecklas men att det varken ges tid eller rätt utbildning för det och inte 
heller rätt redskap att utnyttja den kompetens man besitter i alla lägen.  

Intervjupersonernas upplevelse, huruvida de känner sig kompetenta eller inte, beskrivs 
olika men de flesta känner sig med tillräcklig kompetens mer trygga på jobbet och med 
sina arbetsuppgifter. IP 1 beskriver att när denne känner sig trygg i sina arbetsuppgifter 
och i sitt arbete så leder det till att det tas mer initiativ, vågar ta mer beslut och komma 
med förslag på ideér på möten. Om medarbetaren däremot känner att osäkerhet finns i 
arbetet är personen lite tillbakadragen och tyst och vågar inte ta för sig lika mycket eller 
komma med idéer till arbetet. 
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Jag hatar att inte kunna. När jag kan då tar jag för mig och om jag inte kan 
tar jag inte för mig. Jag försöker vara ödmjuk, jag vet ju att det finns vissa 
områden jag inte kan. Men jag har blivit mycket bättre detta året, i början 
vågar man ju liksom inte, men nu har jag lite mer på fötterna för jag har 
fått mycket utbildning och kan mitt område mycket bättre än de andra 
(Intervjuperson 1). 

Ju mer kompetens personen besitter desto mer vågar medarbetaren ta för sig. När man 
känner sig kompetent och kan utföra arbetsuppgifterna eller kan hjälpa kollegorna känns 
jobbet mycket roligare likadant när personen får feedback och ser att resultatet blir bra. 
IP 2 beskriver att denne lär sig något nytt varje dag och att detta är utmanande, personen 
anser sig drivas av detta och tycker att det är det som är roligt. Utvecklingsmöjligheter 
gör att personen vill gå till jobbet. IP 2 berättar även att ibland är det mycket men istället 
för att bli rädd för en förändring måste man istället omfamna den. Känner individen inte 
sig rätt för en viss arbetsuppgift berättar denna detta och på så sätt har arbetsgivaren en 
möjlighet att välja en annan till den uppgiften. IP 3 beskriver brist på kompetens kan leda 
till negativa konsekvenser längre fram och att det påverkar både individen och 
arbetsgivaren i det långa loppet. 

Det är ju klart att ständigt befinna sig i ett arbete där man inte känner sig 
tillräckligt kompetent, det gör ju att man blir osäker och känner sig otrygg. 
Det på lång sikt kan ju leda till att man drabbas av utmattningstendenser 
och så, men det kan ju också ge ett sämre arbetsresultat därför att man 
våga inte ta ut svängarna (Intervjuperson 3). 

När personen var ny på arbetsplatsen, och hade andra arbetsuppgifter, var det jobbigt att 
gå till arbetet för det fanns en känsla av att om något gick snett hade medarbetaren inte 
känt säkerhet i hur detta skulle lösas. IP 4 sa att brist på kompetens ledde till en otrygghet 
i sig själv och att energi gick åt att tänka kring detta och skapar stress. Detta främst i nya 
arbetsuppgifter där man inte har koll på allt så ligger fokuset på att hålla det flytande, 
klarar av arbetsuppgiften och inte helheten. Efter hand blev man mer van och det blir inte 
samma stress som personen upplevde i början. Beroende på vilken förståelse man har för 
det man gör ju mer djup blir det, annars nuddar man bara på ytan. Detta resulterar i att 
man inte känner sig nöjd efteråt med resultatet.  

Personen berättar även att deras brist på redskap tenderar i att kompetensutvecklingen blir 
lidande, om individen hade haft redskapen skulle denne haft en annan bas och en annan 
trygghet för då kunde personen öva innan den gick ut i skarpt läge. Om rätt redskap finns 
så behöver inte dyrbar tid spillas utan läggas på att göra ett bra jobb. Personen berättar 
även att man får dåligt samvete om man åker iväg på en utbildning som tar av den tiden 
man istället skulle vara på arbetet eftersom man då inte producerar till redaktionen, arbetet 
blir lidande samtidigt som man behöver tänka på sig själv och sin egen utveckling. IP 5 
och 6 beskriver att brist på kompetens kan leda till att man blir stressad och inte hänger 
med, att man inte mår väl, kan få huvudvärk. IP 6 beskriver att i lite mer stressiga 
situationer eller när man inte känner sig som en expert på området så kompenserar rutinen 
personens bristande kunskap. Uppgifter som personen fick sitta och kämpa med i början 
är idag inga problem att utföra. Eftersom personen känner sig kompetent försöker 
individen fokusera på helheten på ett annat sätt än innan. Att försöka se hur man hittar de 
bra idéerna för just den situationen och hur man ska förändra innehållet. IP 6 känner att 
personen har en rutin och känner sig på så sätt trygg med att kunna komma med idéer, 
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höja rösten och berätta vad man tycker och driver igenom det, att erfarenhet är A och O. 
IP 1, som inte har någon fast anställning, beskriver att denne hela tiden känner att den 
måste utvecklas och bygga på sin kompetens för att få vara kvar, att man måste ha 
kompetens som arbetsgivaren känner att de inte kan vara utan och att detta såklart ibland 
kan vara stressande. 

Det ideala kompetensutvecklingsarbetet 
Det framkom i intervjuerna hur kompetensutveckling på intervjupersonernas arbetsplats 
ska fungera för att den, enligt dem, ska vara riktigt bra. Där valdes många olika 
perspektiv, bland annat beskriver IP 1 att ta in externt kan vara bra för att få in nytänkande, 
någon som ser på verksamheten på ett annat sätt. Denne upplever också att det finns 
svårigheter i att hitta fokus för en liten kurs som slängs in tillsammans med det dagliga 
arbetet, eller att man ska lära av varandra internt. Det dagliga arbetet ska hela tiden vara 
första prioritet och det finns inte mycket tid att ta till att hjälpa andra eller till reflektion 
av det nya man lärt sig. Att det där är en fördel att få åka iväg på utbildningar, för att bara 
ha det att fokusera på och inget dagligt flöde. IP 2 är nöjd med och känner sig trygg i att 
veta att det finns pengar avsatta om man vill gå någon utbildning men att det i nuläget 
inte behövs. Att man på arbetsplatsen jobbar tätt med sina kollegor och är det några 
funderingar löser man det tillsammans. Både IP 3 och 5 tar upp obligatorisk 
kompetensutveckling, IP 3 vill att dessa ska vara inriktade på inspirationen och att 
utveckla det kreativa. Denne upplever att det finns utbildningar som är faktabaserade och 
att man måste få en blandning av det och kreativitet. IP 5 vill att det ska uttalat avsättas 
tid till kompetensutveckling, både som man själv vill utvecklas inom samt som företaget 
vill. 

Jag vill jättegärna lära mig mer, men det blir ju att stressen och det här att 
få fram material och sköta det dagliga, kan man säga, det gör att jag skjuter 
vissa saker framför mig för de är inte riktigt lika nödvändiga, och då tyvärr 
hamnar det här med kompetensutveckling, det hamnar i det facket 
(Intervjuperson 5). 

Denne tar också upp att variationen i hur kompetensutveckling sker är viktigt. IP 6 säger 
att både externt och internt kan vara bra men att den egna upplevelsen är att den interna 
kompetensutvecklingen är viktigast. Det är den man har nytta av i långa loppet och 
ekonomiskt fördelaktig, man utnyttjar den kompetens som finns i huset. Att gå ihop och 
arbeta tillsammans, att man får bättre resultat genom att man väcker tankar genom att 
diskutera och gruppkänslan gör det roligare. IP 6 efterlyser också en form av mentorskap, 
att medarbetare hjälper nyexaminerade in på arbetet genom att de får en mer erfaren 
kollega som visar hur saker funkar, att den erfarna kollegan fungerar som ett bollplank. 

Jag hade en sån tur när jag kom in, det var en som gick i pension och som 
hade 35-40 år bakom sig här som tog mig under sina vingar lite, och lärde 
mig det han kunde och gav massa viktiga råd och tips precis i början, som 
än idag är helt ovärderligt (Intervjuperson 6). 

IP 4 vill att man delar in i utbildningsgrupper som speglar mer på vilken nivå man ligger 
på, och därmed gör den mer individanpassad. 
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ANALYS  

Teoretisk analys 
Innehåll 
Lärandets tre dimensioner är innehåll, drivkraft och samspel (Illeris, 2015). Det resultat 
som kommit fram av våra intervjuer kan på många sätt kopplas till dessa tre dimensioner. 
Innehåll, som handlar om kunskapen som finns, berörs på det sätt att det är av yttersta 
vikt att hela tiden lära nytt. I och med att hur man arbetar, vilka system och rutiner, hela 
tiden ändras måste medarbetarna kunna ta till sig nytt innehåll för att kunna arbeta. 
Kunskapen måste också finnas så pass omfattande hos medarbetaren så att man också 
lever upp till de nutida krav om hur snabbt det ska gå. När något händer måste allt sitta, 
individen har inte tid då att gå igenom någon ny kunskap. Det nämns också att det är 
medarbetarnas ansvar att hålla sig uppdaterade dels på egen hand och dels att ta till sig 
det som ges på utbildningarna, innehållet ska medarbetarna alltså till viss del hitta själva 
men får också del av utbildningar som tar upp det innehåll som arbetsgivaren anser att 
man behöver. 

Drivkraft 
Lärandets tre dimensioner hör samman och påverkar varandra. Det egna ansvaret kan bli 
till en drivkraft då medarbetaren vill utvecklas och bygga på sin kompetens. Drivkraften 
kan dels vara för att man gynnas av det individuellt, till exempel att man avancerar uppåt 
eller rent finansiellt belönas men också för att undvika de negativa känslor man får när 
kompetensen är otillräcklig. När kompetensen är otillräcklig kan det påverka drivkraften 
negativt, medarbetaren känner otrygghet och osäkerhet, medarbetaren blir motståndare 
till den nya kunskapen och försöker att hålla kvar i det gamla. Det kan också uppfattas 
som en jobbig situation för medarbetaren när man hela tiden behöver utvecklas och 
förändras, att kraven och förväntningarna hela tiden finns där.  

Det kan också vara drivkraft som handlar om hur individen presterar inom företaget, som 
vissa intervjupersoner gav exempel att försöka få fler prenumeranter. Det är viktigt att 
man som medarbetare ser hur man kan få användning av innehållet för att drivkraften ska 
finnas där att ta till sig kunskapen och reflektera kring den. Drivkraften kan även kopplas 
ihop med samspelsdimensionen, att man i relation till andra ser en drivkraft i att kunna 
mer, det kan förstärka medarbetarens egen roll. Det kan också skapas en tävlingsinstinkt, 
som är en form av drivkraft, när man vill uppnå sina egna uppsatta mål samt när man vill 
prestera bättre än sina kollegor. 

Samspel 
Samspelsdimensionen är inte bara relationen som är mellan arbetsgivaren och 
medarbetarna eller medarbetarna emellan, det handlar också om förväntningar och krav 
utifrån företaget/organisationen som till exempel kunder, samarbetspartners med mera. 
Samspel medarbetare emellan kan också fungera som en drivkraft, en teamkänsla kan 
utgöra en trygghet hos medarbetarna, vissa kan också trivas bättre i gruppsammanhang 
och arbetet ses som roligare. Samspelet mellan medarbetarna och samhället kan också 
fungera som en drivkraft för journalister då den feedback man direkt får i antal klick på 
en nyhet eller synlig positiv respons förmedlar uppskattning på det arbete man gör från 
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omgivningen. Det kan också bli en tankeställare om nyheten eller bilden inte får så många 
klick, då kanske individen få se över innehållet eller sin kunskap för att kunna utvecklas 
och göra nyheten ännu bättre så fler vill läsa den. Detta kan ses som en drivkraft att göra 
ett bättre jobb, på så sätt samspelar samhället med personens drivkraft och dennes 
innehåll. 

 

DISKUSSION 
Formellt och informellt lärande 
I intervjuerna kommer det fram att kompetensutveckling sker, de ger exempel om hur det 
sker på olika sätt, här tänker vi att ett sätt inte utesluter ett annat och därmed finns 
säkerligen fler sätt som kompetensutvecklingen sker på än vad intervjupersonerna enskilt 
tar upp. De öppna frågorna gör att intervjupersonen väljer själv vilken riktning svaret får 
och det gör också att andra infallsvinklar och perspektiv faller bort. När vi i vår bakgrund 
förklarar kompetensutvecklingen som begrepp utgår vi ifrån Nilsson et al. (2018) som 
säger att allt lärande som sker på en arbetsplats är arbetsplatslärande. Det är i sin tur 
uppdelat i formellt och informellt lärande där kompetensutvecklingen är den formella 
delen, den är uttalad och medveten. När vi har arbetat med denna studie har vi uppfattat 
det som svårt att se skillnad mellan de olika delarna. Det har också i våra intervjuer 
upplevts som att intervjupersonerna i vissa fall också varit förvirrade gällande vad som 
ska klassas som kompetensutveckling. Vår tanke här är att den sortens indelning som görs 
inte upplevs som riktigt anpassad till, antingen dagens arbetsliv eller i alla fall inte till hur 
mediebranschen och dess journalistiska arbete med just att utveckla medarbetaren. Det 
sker en viss del uttalad kompetensutveckling, men mycket ligger på att man behöver testa 
sig fram, lära av varandra och så vidare. Vi upplever att denna outtalade del är så pass 
nödvändig för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete att det känns avigt att inte 
kalla det kompetensutveckling. En arbetsgivare som gör valet att ha öppna 
kontorslandskap, med en tanke om att detta ska öka tillgängligheten för varandra och 
internt lärande, eller tydligt fördelar ett ansvar till sina medarbetare att hela tiden hålla sig 
uppdaterade, är det då inte kompetensutveckling?  

Betydelsen av kompetensutveckling 
Alla intervjupersonerna svarar på ett sätt som gör att vi tolkar att de upplever sig 
tillräckligt kompetenta i sitt arbete. Däremot när vi frågar hur man kan känna när man 
inte upplever sig tillräckligt kompetent kan de allra flesta av dem också ge exempel på 
detta. Man pratar antingen om det som att det rent hypotetiskt kan vara, att det är baserat 
på tidigare upplevelser eller att det är exempel på någon annans upplevelse. Vi tänker att 
det eventuellt kan vara jobbigt att prata om och att man väljer att undvika att ta upp 
exempel som är mer omfattande, handlar om en själv och i närtid. Det kan alltså av den 
anledningen finnas svar som inte kommer fram. Däremot utifrån de svar vi fått fram finns 
indikationer som tyder på att man i arbetslivet mer eller mindre upplever att bristen på 
kompetens bidrar till känslor som till exempel otrygghet, osäkerhet, att man blir 
tillbakadragen eller känner stress. Det kan vara i vissa specifika arbetssituationer eller 
mer omfattande, i närtid eller längre tillbaka i tiden men intervjupersonerna kan ändå, 
som vi tolkar det, tydligt kunna relatera till känslor som uppkommer vid otillräcklig 
kompetens.  
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När det, som intervjupersonerna beskriver, sker obligatoriskt utbildning som ligger på en 
för låg nivå i jämförelse med individens kapacitet hade vi en tanke om innan vi påbörjade 
våra intervjuer att det eventuellt kan leda till att motivationen minskar eftersom individen 
inte lär sig något nytt. Detta är inget vi fått fram från intervjupersonernas svar men vår 
tanke kvarstår ändå att det i vissa fall kan resultera i att motivationen minskar i och med 
att det kräver energi från medarbetaren att ta till sig den nya kunskapen, men som den sen 
inte får någon användning för. Arbetsgivaren bör vara observant på detta, dels läggs det 
ner tid och pengar på något som inte ger någon ny kunskap och att individen därmed kan 
tappa motivation och engagemang. En eventuell lösning kan vara att anpassa nivån till de 
som befinner sig högre upp och därmed erbjuda en mer individanpassad 
kompetensutbildning för medarbetaren. Detta skulle kunna leda till att vissa får en mer 
spetskompetens inom ett visst område vilket både gynnar individen och företaget 
eftersom de båda utvecklas. Paralleller skulle kunna dras till Russell et al. (2016) artikel 
som handlar om överkvalificerade medarbetare. Medarbetare som känner att utbildningen 
inte ger något skulle kunna agera mentorer för de andra medarbetarna som har svårare att 
ta in den nya kunskapen som ges. På så sätt får de som tycker utbildningen är svårare en 
hjälpande hand, en vägledning. Den överkvalificerade medarbetaren får även nya 
uppgifter och ansvar som kan leda till tillfredsställelse vilket sedan gynnar arbetsgivaren 
för företaget utvecklas framåt.  

När medarbetare i sin bedömning om de anser sig vara kompetenta, jämför sig med andra 
medarbetare, och kommer fram till att de anser sig kompetenta i och med att de är mer 
kompetenta än sina kollegor, om det skulle funnits en högre kvalificerad medarbetare 
skulle det då påverka deras syn på sin egen kompetens? När de jämför sig med andra 
medarbetare skulle det kunna leda till att en tävlingsinstinkt växer fram, som IP 6 
efterfrågar, eller få en motsatt effekt i form av otrygghet eftersom personerna känner sig 
mindre kompetenta. 

Hygien- och motivationsfaktorer 
I bakgrunden beskrivs Hertzberg teori där han skiljer mellan motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. I artikeln av Jönsson och Schölin så får kompetensutvecklingen negativ 
effekt på grund av vissa hygienfaktorer, såsom bristande fysiska arbetsförhållanden. 
Medarbetarna blev oroliga för tryggheten inom företaget eftersom de inte visste om de 
skulle få stanna kvar. IP 1 beskriver i sin intervju att denne känner sig tvungen att 
utvecklas hela tiden för att möjligheten att få vara kvar hos arbetsgivare ökar. Detta drev 
personen att utvecklas och såg det som en motivationsfaktor. Vi tänker dock att i en 
liknande situation skulle en sådan otrygghet kunna påverka arbetstillfredsställelsen på 
jobbet på ett negativt sätt eftersom personen ständigt känner en press på att utvecklas.  
Motivationsfaktorer för en individ kan vara i form av personlig utveckling, prestationer 
och ansvar. Intervjupersonerna tar upp att de vill utvecklas och lära sig nya saker. IP 2 
beskriver att denne drivs av att lära sig något nytt varje dag och det är de som är roligt. 
Detta kan i sin tur leda till att personen känner arbetstillfredsställelse på jobbet vilket kan 
bidra till mer engagemang. De fysiska arbetsförhållande beskriver IP 4 i sin intervju, 
denne upplever att förutsättningarna inte alltid är ultimata för att göra ett så bra jobb som 
möjligt. Dels i form av att redskapen inte alltid fanns till förfogande samt tiden var knapp. 
Att det bidrar till stopp i utvecklingen. Detta gör kanske inte att personen vantrivs men 
att det påverkar personens syn på sitt arbete. Det skulle kunna leda till vantrivsel om det 
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fortsätter, att redaktionen inte får rätt redskap till sitt arbete samt att tiden för att få kvalitet 
i utförandet inte är tillräcklig.  
Patall et al. (2014) skriver om kompetensutvecklingens påverkan på valmöjligheter för 
medarbetarna. Detta bidrar till ingen eller en positiv effekt och bidrar till att medarbetare 
blir gladare. De svar vi fått som berör valmöjligheter är att de beskriver att det är mycket 
eget ansvar att kompetensutveckla sig. Det är medarbetarna som får säga till arbetsgivaren 
att de vill gå en kurs, de bestämmer över vad de vill utvecklas inom, vilket vi tolkar, 
upplevs positivt av intervjupersonerna. Patall et al. (2014) beskriver även att ju mer 
kompetenta medarbetarna är och att de har en vilja att prestera desto större blir den 
positiva påverkan på valmöjligheter. Valen hur man kompetensutvecklar sig är bara en 
del i alla de olika val man ställs inför i sitt yrke men av detta kan vi ändå se att 
valmöjligheterna inom kompetensutveckling i alla fall inte upplevts som något negativt 
hos medarbetarna. 

Faktorer som leder till en lyckad kompetensutveckling  
De flesta av våra deltagare beskriver att de har genomgått obligatorisk 
kompetensutveckling och att den anses relevant i de flesta fall, med undantag när 
utbildningen ligger på en för låg nivå. Detta kan kopplas till tidigare forskning som har 
skrivits av Lai (2011) och Akkermans et al. (2013) i studierna beskrivs det att om 
individen förstår hur man ska utnyttja sin kompetens påverkar det effektiviteten och 
prestationen blir bättre. När medarbetarna förstår hur de kan använda den nya kunskapen 
leder det till inre motivation och ökat organisatoriskt engagemang. Kock, Gill och 
Ellström (2007) hävdar även detsamma som ovanstående men även att ett ökat intresse 
för utveckling. Detta tror vi beror på att medarbetarna som känner sig mer kompetenta i 
sina arbetsuppgifter upplever att det blir roligare när man ser att man har utvecklats. Detta 
kan exempelvis kopplas till IP 1 som beskriver att det är roligt när man känner att man 
får användning av den nya kunskapen man förvärvat under utbildningen. Haywood et al. 
(2012) skriver också om engagemang, om motivationen finns så reflekterar och utvecklar 
man kunskap som man besitter och att detta i sin tur kan leda till engagemang. I vår studie 
beskriver IP 2 att på deras redaktion så jobbar de mycket med att testa sig fram och 
analyserar under tidens gång om det fungerar eller inte och detta har ökat deras 
kompetens. På så sätt reflekterar de över sin kunskap vilket Haywood et al. hävdar kan 
tyda på engagemang. IP 6 beskriver även en liknande situation där kompetensen har blivit 
större, att denne nu ser helheten mer, detta kan tyda på att personen har reflekterat över 
sin kompetens och fått en större förståelse för hur man kan använda sin kunskap.  
Haywood et al. (2012) beskriver att olika inlärningssätt kan ge positiva effekter. Vi ställde 
frågan till våra intervjupersoner hur kompetensutveckling skulle fungera bäst på deras 
arbetsplats och vi fick blandade svar ur olika perspektiv. IP 5 beskriver i sin intervju att 
inom kompetensutveckling är det viktigt med variation. Av svaren vi fick av alla deltagare 
kan vi tolka att det är viktigt att ha olika inlärningssätt, eftersom alla personer är olika och 
lär sig bäst på olika sätt, och för att kompetensutveckling ska vara givande för alla bör 
den vara varierad. Variationen i hur man lär kan också göra att man inte upplever det som 
lika ansträngande som om man skulle lärt sig på samma sätt varje gång.  

Effekter av kompetensutveckling 
Både Ellström (2008) och Byström (2013) menar att en effekt på kompetensutveckling 
kan bland annat vara att när individen ökar sitt yrkeskunnande får ett ökat självförtroende 
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och självförverkligande. Detta beskriver både IP 1 och 6. IP 1 berättar att när personen 
fått mer kunskap av utbildningar vågar personen mer och tar initiativ och detta kan handla 
om att medarbetaren har mer erfarenheter. Vi tolkar detta som att personen känner sig 
mer trygg i arbetet och känner sig mer bekväm i sin roll vilket är en positiv effekt av 
kompetensutvecklingen eftersom personen vågar bidra mer till arbetsplatsen. IP 6 
beskriver även att sitt yrkeskunnande och erfarenhet har lett till att personen tar mer 
ansvar, tar en informell ledarroll och personen förlitar sig mycket på sin rutin. Vi tolkar 
att yrkeskunnande bidrar till att personen känner sig mer trygg och tar mer plats på 
arbetsplatsen vilket gynnar både individen i form av tillfredsställelse men även 
arbetsgivaren eftersom företaget kan utvecklas framåt.  
Intervjupersonerna beskriver att de upplevde, vilket också stämde med vår tidigare tanke, 
att unga nyexaminerade journalister har en mer naturlig uppväxt med det digitala och att 
de äldre kan ha det svårare att hänga med lika snabbt i den nya tekniken. Med detta i 
åtanke tänker vi att en naturlig “statusordning” störs. De äldre med mer erfarenhet blir 
inte de som kan mest vad gäller det digitala och det digitala har så stor del i arbetet att 
detta kan leda till problem. De äldre känner sig hotade av de unga som kommer in, de 
äldre har mycket mer erfarenhet men måste ändå erkänna sig mindre kompetenta vad 
gäller tekniken i jämförelse med de yngre medarbetarna. I sin tur kan detta resultera i 
negativa känslor vi berört tidigare såsom otrygghet, osäkerhet och så vidare.  

IP 4 beskriver att personen får dåligt samvete för att åka iväg på en utbildning eftersom 
arbetet blir lidande i form av att inget produceras den tiden personen är borta. IP 5 
beskriver också att den vill kompetensutvecklas men att det är andra saker som gör att 
utbildningen kommer i skymundan. Detta tycker vi är intressant eftersom det tas positivt 
emot av arbetsgivaren att medarbetare tar initiativ till att ansöka om utbildningar i form 
av kompetensutveckling. Men sen när det väl kommer till kritan så verkar det inte som 
att alla utbildningar ges möjlighet att genomgås, att miljön inte är uppbyggt så att 
medarbetarna kan utföra kompetensutvecklingen. Detta skulle kunna leda till att 
medarbetaren tappar motivation till att kompetensutvecklas eftersom de har fått upp 
förväntningarna att de ska få gå en kurs men sen kommer effekterna i form av dåligt 
samvete och att tiden inte räcker till. Ellström (2008) skriver att kompetensutveckling kan 
leda till ökat intresse för att fortsätta utbilda sig men även att självförtroendet och 
självförverkligandet ökar, att man trivs bättre på arbetsplatsen. Fertig, Zeitz och Blau 
(2009) nämner i sin artikel att om ny kompetens ska skapas hos medarbetaren så har 
arbetsgivaren en viktig roll. Arbetsgivaren ska försöka att känna av en medarbetares 
känslor. Vi tror det är viktigt att arbetsgivaren verkligen sätter sig ner och diskuterar 
ovanstående upplevelser för dels att medarbetaren ska bli sedd men även för att 
kompetensutveckling ska bidra till positiva effekter i form att medarbetarna fortfarande 
vill kompetensutveckla sig. IP 4 beskriver i sin intervju att det pratas mycket om 
kompetensutveckling och att arbetsplatsen ska fokusera på att bli bättre på vissa saker 
men personen anser att det är mer prat än förverkligande. Detta tror vi med har en negativ 
effekt på kompetensutveckling i längden, att medarbetarna tappar engagemanget eftersom 
de anser att inget händer.  
IP 4 berättar även att redskapen påverkar hur resultatet kommer bli, om redskapen inte 
finns där blir resultatet inte lika bra som det kunde ha blivit. Då sänks även 
ambitionsnivån till de förutsättningar som finns. Viljan av att ha kvalitet på det 
medarbetaren producerar bortprioriteras för att hinna med arbetet. Detta kopplar vi till 
Jenner (2004), personen kan ha satt upp ett mål att producera med så bra kvalitet som 
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möjligt och när inte förutsättningarna finns, att personen inte kan uppnå sitt mål skulle 
kunna leda till att motivationen minskar eftersom personen inte kan göra ett så bra jobb 
som personen vill. Självförverkligande och individens beteende påverkas och personens 
mål uppfylls inte. Detta kan leda till att personen inte testar på sådana uppgifter igen, det 
vill säga inte utmanar sig själv eller så försöker man igen och ser om det fungerar nästa 
gång. 

Metoddiskussion 
Begreppet kompetensutveckling är något vi arbetat med under studiens gång, vad vår 
upplevelse och definition av det är. Vi har valt att ställa frågor som gör att medarbetarna 
själva får tolka begreppet kompetensutveckling. Deras svar stämmer till stor del överens 
med vår tanke, att kompetensutveckling också innefattar det informella lärandet och ett 
mer övergripande arbetsplatslärande. Därför har vi också valt att ha med allt som rör 
arbetsplatslärande i vår resultatdel eftersom det har en så stor påverkan på medarbetarnas 
upplevelse av deras kompetens, vilket är centralt i denna studie. 
Det skulle ha varit intressant, om tiden funnits, att kombinera olika sorters kvalitativa 
metoder i form av att intervjua medarbetarna samt att ta sig till en arbetsplats och se 
medarbetarna i deras arbetsmiljö. Vi tror att vi hade fått ett ännu mer djup och bredd i vår 
studie och att vi fått ett ännu mer utförligt resultat eftersom vi anser att det är lätt att 
glömma vissa saker som görs på arbetsplatsen som leder till kompetensutveckling. Detta 
kan ha påverkat vår studie genom att vissa delar utesluts, försvinner och glöms bort och 
att vi inte får en helhetsbild. Dock tolkar vi att svaren vi har fått från våra deltagare ändå 
beskriver helheten bra och att de tar med många olika perspektiv av kompetensutveckling.  
I vårt avsnitt om tidigare forskning är de flesta av de vetenskapliga artiklarna på engelska 
vilket resulterar i att en översättning till svenska måste ske och därmed även en tolkning 
som kan leda till att översättningen på svenska inte har exakt samma innebörd som det 
engelska. Dock har vi hittat vetenskapliga artiklar som har haft liknande resultat i sin 
studie vilket kan tyda på att det är troligt att vi tolkat korrekt. 

En annan upptäckt som vi gjorde när vi intervjuade första personen var att en fråga i vår 
intervjuguide uppfattades som otydlig, den var svår att förstå för personen. Detta ledde 
till att vi behövde förklara denna frågan lite mer vilket kunnat undvikas om vi hade gjort 
en pilotstudie innan. Dock lärde vi oss något av det och omformulerade frågan så den 
blev tydligare till nästa intervju vi gjorde. Vi märkte även att det var skillnad att ha en 
telefonintervju och en intervju på plats med en deltagande. Vi tror att det både finns för- 
och nackdelar med att ha en telefonintervju, en svårighet som vi upplevde var att det inte 
gick att avläsa ansiktsuttryck eller pauser på samma sätt som om man sitter med personen. 
Det blev också svårare att märka om personen inte förstod frågan eller om den tänkte. En 
fördel med en telefonintervju skulle vi säga är att deltagaren aldrig kommer möta oss i 
verkligheten och på så sätt kanske det blir lättare för personerna att berätta exakt vad de 
tycker och tänker.  

 
Vår urvalsmetod var en blandning mellan två olika och det finns både för och nackdelar 
med de båda. I vår studie hade vi ett icke-sannolikhetsurval och detta kan resultera i att 
vissa personer saknas och blir bortprioriterade utan att vi vet om det. Detta skulle kunna 
ha påverkat vårt resultat, dock tror vi inte har gjort någon skillnad på vår studie eftersom 
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vi inte har tagit hänsyn till ålder, kön eller liknande faktorer utan har bara utgått från 
deltagarnas erfarenheter och tankar om kompetensutveckling. 

Resultatdiskussion 
Det resultat vi fått fram i denna studie visar liknande resultat som den tidigare forskning 
som finns. De negativa effekterna som nämns i artikeln skriven av Jönsson och Schölin 
(2016) har inte visats i någon av de intervjuer vi utfört. Helheten från den övriga tidigare 
forskningen speglas också, som vi tolkar, det resultat vi fått fram. Mycket av det vi fått 
fram från våra intervjuer tyder också på att det är viktigt när man arbetar med 
kompetensutveckling att man tar hänsyn till lärandets tre dimensioner. Att det krävs 
planering i kompetensutvecklingsinsatser. Dels att man funderar på hur innehåll, drivkraft 
och samspel spelar in för medarbetarna och arbetsresultatet när man utför planerade 
utbildningar, men också hur man skapar en lärmiljö. Att man dels utvecklar medarbetarna 
internt genom att de tar del av varandras kunskaper, och också att man avsätter tid för 
medarbetaren att lära och reflektera över ny kunskap. Arbetsgivaren behöver även lyssna 
på vad de efterfrågar för kompetens. Resultat från denna studie kan, som vi varit inne på 
innan, inte användas som en sanning. Det beror på den enskilda situationen där många 
olika faktorer är med och påverkar hur kompetensutvecklingen uppfattas och vilket 
resultat man får. Vi vet inte om detta enbart är för att just journalistarbetet är en bransch 
där individen hela tiden måste utvecklas eller om detta rör medarbetare generellt. Vad 
man däremot kan se är att det är en viktig del som man som arbetsgivare måste ta hänsyn 
till, medarbetare med otillräcklig kunskap känner sig inte lika trygga på sitt arbete vilket 
påverkar motivation och engagemang negativt. Det är även viktigt att arbetsgivaren 
faktiskt inser hur stor betydelse kompetensutveckling har både i det långa och korta loppet 
och att man inte prioriterar bort det på grund av att tiden eller resurserna inte finns där. 
Det är lätt att se att just nu är det viktigaste att få det kortsiktiga gjort men vi tror även det 
är viktigt att se helheten. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och det gäller att de 
trivs med sitt arbete för att företaget ska utvecklas framåt och att medarbetarna ska må 
bra. 

Slutsatser 
Dagen samhälle är ständigt i rörelse och medarbetare behöver hela tiden anpassa sig till 
förändringarna och tillämpa ny kunskap för att hänga med i utvecklingen. Därför ville vi 
undersöka hur detta upplevs av medarbetarna. Studiens syfte var att undersöka hur 
kompetensutveckling kan uppfattas av medarbetare och vilka faktorer som kan påverka 
hur kompetensutvecklingsinsatser uppfattas positivt respektive negativt. Resultatet av 
materialet gällande vår första frågeställning uppfattade vi att intervjupersonerna beskrev 
att de alla kände sig tillräckligt kompetenta för att kunna utföra sitt dagliga arbete. De 
flesta beskriver dock att de i början av sin karriär kände sig osäkra och att detta kunde 
leda till en stress och dåligt mående, men ju mer yrkeserfarenhet och kompetens 
personerna utvecklar desto tryggare känner de sig. Man kan alltså se att 
kompetensutveckling har en stor roll i att medarbetarna ska må bra på sitt arbete. 

Vår andra frågeställning visade att kompetens i sin yrkesroll för medarbetarna är en 
grundläggande del som måste finnas, om den inte gör det skapas vantrivsel. Alla 
intervjupersoner var positiva till att utveckla ny kompetens, några tar upp att de drivs av 
utmaningar, att det blir en drivkraft att prestera. Några negativa faktorer som påverkade 
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kompetensutvecklingen var fel redskap, tid och arbetsmiljö. Likaså så uppskattas rätt nivå 
på utbildning i relation till medarbetarens nuvarande kompetens. Det är också viktigt att 
kompetensutvecklingen är relevant och användbar för medarbetaren. Våra deltagare 
beskriver hur kompetensutveckling ska fungera för att den ska upplevas riktigt bra ur 
många olika perspektiv. En del vill att den ska vara mer extern, att man får åka iväg på 
utbildningar medan andra fokuserar mer på den obligatoriska kompetensutvecklingen och 
att det ska finnas mer tid som avsätts. Vilken kompetensutveckling som anses bäst beror 
dels på hur redaktionen är uppbyggd men även beroende hur man är som individ, hur man 
lär sig bäst. Det är även viktigt att arbetsgivaren är positiv och uppmuntrande till 
kompetensutvecklingen, att det erbjuds kurser för medarbetaren. Mycket av ansvaret 
ligger på att medarbetaren själv har en vilja att utvecklas. Det framkommer också att 
samspelet mellan chef och medarbetare är viktig, att det finns en dialog däremellan. Till 
exempel genom medarbetarsamtal med chefen för diskussion vilka insatser som ska 
tillsättas i form av kompetensutveckling. 

Implikationer  
Vår studie tyder på att det finns positiva effekter av kompetensutveckling och att det har 
stor betydelse för både medarbetare och arbetsgivare. Ett förslag till vidare forskning som 
skulle vara intressant inom detta området skulle vara att man fokuserar på någon eller 
några faktorer som anses positiva respektive negativa inom kompetensutveckling och se 
hur medarbetarna motivation och engagemang påverkas av dessa. Det skulle även vara 
intressant att ta med åldern som en aspekt i en ny studie och se om det har någon betydelse 
för hur kompetensutveckling uppfattas av medarbetarna. I våra intervjupersoners svar 
visades inte så stor skillnad beroende på hur många år de hade jobbat men om vi skulle 
fokuserat mer på ålder kanske vi skulle fått ett annat resultat. Vi gjorde vår studie i 
journalistbranschen och där måste medarbetare ständigt utveckla sig eftersom 
arbetsuppgifterna hela tiden förändras. Det skulle vara intressant i vidare forskning om 
man valde en annan bransch för att se om svaren liknade varandra, om 
kompetensutveckling uppfattades likadant som våra deltagare uppfattade det. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 
Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på Personal och arbetslivsprogrammet (180hp) på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om olika 
aspekter av kompetensutveckling för medarbetare på en arbetsplats inom media. 
Som en del av arbetet med uppsatsen gör vi intervjuer med journalister som är anställda 
på någon redaktion (dvs inte frilansskribenter). Vår fråga till dig är om du vill vara en av 
dem vi intervjuar. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer genomföras någon 
gång mellan den 29 november och den 9 december. Tid och plats bestämmer vi utifrån 
vad som passar dig bäst, det finns även möjlighet för telefonintervju. 

I arbetet med uppsatsen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. 
Intervjuerna genomförs på olika redaktioner på olika orter i landet. Du som intervjuperson 
kommer vara anonym och inga namn, vare sig ditt eller redaktionens, kommer 
förekomma i den färdiga uppsatsen. Dina svar kommer enbart att användas för denna 
studien. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan fram till 
och med intervjun avslutas. Det kommer göras en ljudupptagning av intervjun. 
Den färdiga uppsatsen examineras i januari 2020 och kommer därefter att publiceras i 
databasen Diva. 
Vi hoppas att detta låter intressant och att du vill avsätta tid för att delta i en intervju. Du 
anmäler ditt intresse genom att svara på detta mejl så ringer vi upp dig för att boka tid och 
plats för intervjun. Har du några frågor innan du bestämmer dig kan du antingen mejla 
dem eller ringa någon av oss. 
  

Vänligen, 
Ida Lindstén                          Clara Larsson        

Il222it@student.lnu.se         cl223dy@student.lnu.se 
073–3595911                         070–4073130 

 
Handledare:                               Kursansvarig: 

Marita Pekkanen                       Marie Gunnarsson 
Marita.pekkanen@lnu.se          marie.gunnarsson@lnu.se 



 

II 

 

Missiv 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sista året på Personal och arbetslivsprogrammet (180hp) på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om olika 
aspekter av kompetensutveckling för medarbetare på en arbetsplats inom media. 

Som en del av arbetet med uppsatsen gör vi intervjuer med journalister som är anställda 
på någon redaktion (dvs inte frilansskribenter). Vår fråga till dig är om du vill vara en av 
dem vi intervjuar. Intervjun kommer ske i form av en telefonintervju och beräknas ta ca 
45 minuter och kommer genomföras någon gång mellan den 29 november och den 9 
december. Tid bestämmer vi utifrån vad som passar dig bäst. 
I arbetet med uppsatsen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. 

Intervjuerna genomförs på olika redaktioner på olika orter i landet. Du som intervjuperson 
kommer vara anonym och inga namn, vare sig ditt eller redaktionens, kommer 
förekomma i den färdiga uppsatsen. Dina svar kommer enbart att användas för denna 
studien. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan fram till 
och med intervjun avslutas. Det kommer göras en ljudupptagning av intervjun. 

Den färdiga uppsatsen examineras i januari 2020 och kommer därefter att publiceras i 
databasen Diva. 

Vi hoppas att detta låter intressant och att du vill avsätta tid för att delta i en intervju. Du 
anmäler ditt intresse genom att svara på detta mejl så ringer vi upp dig för att boka tid och 
plats för intervjun. Har du några frågor innan du bestämmer dig kan du antingen mejla 
dem eller ringa någon av oss. 

 
Vänligen, 

Ida Lindstén                          Clara Larsson        
Il222it@student.lnu.se         cl223dy@student.lnu.se 

073–3595911                         070–4073130 
  

Handledare:                               Kursansvarig: 
Marita Pekkanen                       Marie Gunnarsson 

Marita.pekkanen@lnu.se          marie.gunnarsson@lnu.se



Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat som journalist?   

• Hur länge har du jobbat här? Har du arbetat på andra redaktioner innan/någon 
annanstans tidigare?   

• Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

• Har du upplevt att det skett förändringar i journalistjobbet från det att du började 
tills nu? 

• Vilka är de mest angelägna kompetensutvecklingsområderna idag? 

• Vilka kompetensutvecklingsinsatser har arbetsgivaren erbjudit?  

• hur har dessa gått till? 

• Finns det något som du skulle vilja kunna bättre för att klara 
nuvarande/kommande arbetsuppgifter?  

• Hur skulle du beskriva skillnaden på ett arbete där du uppfattar dig tillräckligt 
kompetent jämfört med att du uppfattar att din kompetens inte är tillräcklig? 

• Har du uppfattat dig riktigt kompetent på ditt arbete?  

• på vilka sätt skulle du beskriva att det påverkat din syn på arbetet? 

• Har du behövt genomgå någon kompetensutvecklingsinsats som varit 
obligatorisk?  

• Tyckte du den var relevant? Har du haft användning av dessa? 

• Har du själv tagit initiativ till att få genomgå någon form av kompetensutveckling?  

• Om ja hur togs det emot från arbetsgivarens sida? 

• Hur skulle kompetensutveckling på en/din arbetsplats fungera för att det skulle 
vara riktigt bra? 

• Har du något du skulle vilja ta upp utöver dessa frågor som du tror vi har nytta av 
i vår studie? 

 


