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Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka vad aktuell 

forskning säger om hur en kompetensutveckling kan införas i en 

organisation för att få resultat/effekter för medarbetare på individ, 

grupp- och organisationsnivå. Detta utifrån den föränderliga värld 

vi lever i idag där organisationer står inför ständiga förändringar. 

Forskningsöversikten gjordes utefter 10 vetenskapliga artiklar. 

Resultaten visade att det är viktigt att inventera kompetensen i 

organisationen och göra en planering. Även kommunikation och 

reflektion sågs som framgångsfaktorer.   
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INTRODUKTION 
Det är få människor, om ens någon, som vill känna sig inkompetenta inför en 

arbetsuppgift. Men i vår tid då allting snurrar på i en snabb takt med globalisering, ny 

teknik och förändringar så infinner sig den känslan hos många medarbetare. Detta kan 

ske trots företagen och organisationers kompetensutvecklingsinsatser. Vårt intresse för 

ämnet kommer från våra egna erfarenheter som medarbetare i politikerstyrda 

organisationer som ständigt är i förändring. Såsom på många andra arbetsplatser försöker 

även kommunerna att följa med i de snabba förändringarna som sker i vårt samhälle. 

Detta medför att medarbetarna måste få tillgång till att utveckla sina kompetenser för att 

kunna hänga med. I verksamhetsbeskrivningar och organisationers 

kvalitetsledningssystem är kompetensutveckling en viktig fråga inte bara för den enskilda 

individens kompetensutveckling och hälsa utan också för att skapa en hållbar, 

konkurrenskraftig och innovativ organisation. Men i samband med många av de 

kompetensutvecklingsinsatserna som ges är det många av oss medarbetare som undrar 

vad syftet egentligen var med denna kompetensutvecklingsinsatsen och vad vår 

arbetsgivare vill att vi ska göra med den kunskapen? 

Bakgrund 

För att kunna vara konkurrenskraftig i dagens kunskapssamhälle krävs det kontinuerlig 

utbildning och kompetensutveckling (Andersson och Fejes, 2010). Detta 

kunskapssamhälle präglas av: hög kunskapsproduktion, stort utbud av information och 

snabba effektiviseringsprocesser; vilket för med sig en snabb förändringstakt. Utifrån 

detta måste Sverige ur ett globalt perspektiv se till att vara en konkurrenskraftig och 

framgångsrik ekonomi som bygger på kompetens och kvalitet. Vilket i sin tur förutsätter 

att staten, kommunerna och parterna på arbetsmarknaden ger möjlighet till individer att 

deltaga i ett livslångt lärande, även om individen också har ett ansvar för sitt eget lärande. 

Detta påverkar med andra ord inte bara den enskilda medarbetaren utan 

även organisationer behöver se till att följa med i utvecklingen genom att utbilda och 

kompetensutveckla sig (Andersson & Fejes, 2010). Ur ett arbetslivspedagogiskt 

perspektiv innebär det: att se, att människor i sig är unika och har olika förutsättningar av 

bakgrund, vilja, kunskap och även förmåga. Därav är det nödvändigt att organisationer 

ger den enskilde rätt förutsättningar till kompetensutveckling/utbildningar av olika slag 

(Prop. 2000/01:72).   

Kompetensutveckling 

Termen kompetensutveckling kan betyda både de åtgärder som en arbetsplats gör för att 

möta nya och ökade kompetenskrav som uppstår, termen kan även betyda den 

individuella lärprocessen hos en individ vid förändring av individens kompetens 

(Ellström, 2010). Individen har enligt Maslows behovsteori ett behov av att leverera och 

uppfylla sina mål vilket en kunskapsorienterad organisation kan utnyttja till sin fördel. 

Detta då de vill ha medarbetare som är motiverade att prestera utefter organisationens och 

individens mål (Aronsson, 2012). Kompetensutveckling kan därför användas för att 

sammanlänka individens mål med organisationens mål.   

Det grundläggande för en kompetensutveckling, är att den är en medveten och rationellt 

planerad strategi för att t.ex. möta nya eller ökade kompetenskrav som uppstår. Lärande 
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på individnivå i form av ökad kompetens ses som ett medel för att på organisations- och 

samhällsnivå kunna uppnå sina mål. Inom en organisation kan en kompetensutveckling 

menas de olika åtgärder som vidtas för att påverka den kompetens som en verksamhet har 

internt. Detta kan göras genom rekrytering, befordran och personalrörlighet, utbildning, 

lärande i samband med utförande av sitt arbete, ”on the job learning”, planerade 

förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen som syftar till att främja 

kompetensutnyttjande och lärande i arbetet (Ellström, 2010).   

Det kan var svårt att sätta upp och mäta utbildningsmål och utbildningseffekter i 

kompetensutvecklingsinsatser. Ellström (2010) har räknat upp en del antaganden som 

gjorts inom det pedagogiska forskningsområden om hur kompetensutveckling ses i 

arbetslivet. Han pekade på att satsningar på kompetensutveckling bestäms av bristande 

överensstämmelse mellan efterfrågan och utbudet av kompetens på interna 

arbetsmarknaden på grund av förändringar i företaget och/eller i dess omvärld. Vidare 

ska planering av åtgärder för kompetensutveckling kunna förväntas basera på en medvetet 

utformad policy för kompetensutveckling och som antas utgå från verksamhetens mål. 

Även att besluten att satsa på en viss form av kompetensutveckling bör vara grundade på 

en rationell kalkyl där mätbara effekter av utbildningen sätts i relation till kostnader i 

form av lön, produktionsbortfall etc. som är förknippade med utbildningen. Till slut 

menade han, att genomförande av kompetensutveckling kräver en systematisk planering 

som bygger på analyser av verksamhetens krav på kompetens, personalens reella och 

utnyttjade kompetens samt konstaterade utvecklingsbehov, vilket utvärderas och 

revideras med hänsyn till uppnådda resultat (Ellström, 2010).   

Denna studie är relevant utifrån arbetslivspedagogisk synpunkt, då kompetensutveckling 

innebär många pedagogiska processer av påverkan och förändring hos både individ, 

grupp och organisation. Det finns många faktorer som gör att en individ kan eller inte kan 

tillgodogöra sig kompetensutveckling vilket även gäller på grupp- och organisationsnivå. 

Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv är det intressant att se hur organisationer utifrån 

deras förutsättningar använder sig av pedagogiska processer för att få ett bra utfall för 

både individ och organisation. 

Syfte och problemformulering 

Syftet är att undersöka vad forskningen säger om hur kompetensutveckling kan 

genomföras i en organisation för att få resultat/effekter för medarbetare på individ, grupp- 

och organisationsnivå.  Utifrån syftet har dessa problemfrågeställningar formulerats:  

• Hur genomförs kompetensutvecklingsinsatser för att bli positiva för individ, 

grupp- och organisation?  

• Vad är det som gör att kompetensutvecklingsinsatserna fungerar och vad är det 

som gör att det inte fungerar? 
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METOD 
Forskningsöversikten syftar till att få en överblick av vad det aktuella forskningsläget 

säger om vårt område. Den ämnar till att sammanfatta och integrera empirisk forskning 

utifrån vetenskapliga artiklar (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 

Planering med denna forskningsöversikt började redan vid formuleringen av våra 

forskningsfrågor för att få dem forskningsbara (Bryman). I samband med formuleringen 

av forskningsfrågorna tog vi del av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur i ämnet. Detta 

skedde utefter den bakgrund vi hade och det vi ville studera men hade svårt att hitta 

formulering. Bryman (2011) påpekade fördelarna med litteraturgranskning då det kan 

hjälpa till att formulera en forskningsfråga till en vetenskaplig problemställning. Det 

hjälper även till att se vilka brister det finns inom forskningen och indikerar relevansen i 

forskningsfrågorna. Han menade på att litteraturgranskningen kan visa på hur begrepp 

har definierats, preciserats samt hur metodik, procedurer, design har använts och hur data 

har behandlats. I genomförandet har vi använt oss av Brymans (2011) “översiktshjul”, 

vilket består av sex forskningssteg: Fråga, Problemformulering, Litteratursökning, 

Evaluering, Tolkning och Rapportering.   

Sökstrategi 

Utifrån syftet och forskningsfrågorna bestämde vi sökord för att kunna hitta relevanta 

artiklar. Sökorden utgjorde begrepp som ringade in vårt ämnesområde. Sökningen efter 

vetenskapliga artiklar gjordes genom Linneuniversitetets bibliotek. Sökningarna gjordes 

via sökmotorerna “ERIC”, “psycINFO” och “SwePub” (se bilaga). I samtliga sökningar 

gjordes markering om endast peer reviewed för att säkerhetsställa den vetenskapliga 

relevansen samt markering om artiklar efter 2009. I den svenska databasen “SwePub” 

gjordes en sökning på “vikten av kompetensutveckling” med avgränsningen av övrigt 

vetenskapligt. I sökmotorerna “ERIC” och “psycINFO” användes booleska sökoperatorer 

där vi kunde kombinera, avgränsa och vidga våra sökord genom att använda och/eller 

(Backman, 2016). De sökord som vi använde och kombinerade var: workplace Learning, 

organizational change, workplace change learning at work, learning at work, transfer of 

competence, transfer of knowledge, learning opportunities samt competence 

development. I “psycINFO” använde vi oss även av avgränsningen Adulthood (18 yrs & 

older) och English.   

Utifrån de artiklar vi fått upp från sökningarna gjordes först bortval av artiklar som inte 

var relevanta för våra forskningsfrågor eller som handlade om andra kontexter än de vi 

var ute efter. Detta gjordes utifrån titlar och efter att ha läst abstraktet. När vi sedan 

började sammanställa resultatet valdes även då några artiklar bort som vid närmare 

granskning inte besvarade våra forskningsfrågor. 

 

Analysmetod 

Analysen av litteraturgranskningen grundade sig på våra problemfrågeställningar där vi 

använt oss av ett analysschema. Vi började med att söka vetenskapliga artiklar med 

nyckelord från vår frågeställning och syfte. De artiklar som vi fick fram läste vi igenom 
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1och gjorde en snabb bedömning om de kunde svara på våra forskningsfrågor eller inte. 

De artiklar vi trodde att vi kunde använda oss av tog vi med i analysschema (se tabell 1). 

Enligt Bryman (2011) underlättar ett analysschema när många artiklar ska jämföras och 

sammanställas. Under genomgången av artiklarna som lästes flera gånger av båda 

författarna analyserades frågorna: vad är studiens forskningsfråga, metod, resultat, 

forskarnas slutsatser, implikationer och pålitlighet/generalisering vilka sedan fördes in i 

analysschemat. Vid läsningen av artiklarna färgmarkerades de ord och stycken som var 

relevanta för vår forskningsfråga. Vi sorterade allt det som var relevant för våra 

forskningsfrågor i olika teman. I denna process upptäckte vi de sista artiklarna som var 

irrelevanta för frågeställningarna. I samma process såg vi genomgående begrepp i 

artiklarna vilka också utgör våra valda teman. Genom att sätta in artiklarna i de olika 

teman jämförde vi deras resultat och analyserade det sammanslagna resultatet. 

 

RESULTAT 
I denna del presenteras resultaten av de valda artiklarna. De artiklar som ingår i 

forskningsöversikten behandlar samtliga kompetensutveckling och hur dessa insatser kan 

ge effekt. Förffatarna till artiklarnas studie har gjorts med medarbetare och chefer på olika 

arbetsplatser utifrån både kvantitativa och kvalitativa metoder (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Analysschema över de artiklar som förväntades svara över våra forskningsfrågor. 
Referens Forskningsfråga Metod Resultat 

 

Crick, R. D., 

Haigney, D., 

Huang, S., 

Coburn, T., & 

Goldspink, C. 

(2013).  

 

 

Introducera begreppet lärande makt i 

debatten om arbetstagarinlärning och 

utveckling och dess roll i anställdas 

engagemang och företagsprestanda 

och konsekvenserna av dessa idéer 

och metoder för lärande i 

företagsorganisationer. 

 

Kvantitativ.  Stöder tillämpningen av 

inlärningsmakt på jobbet och 

presenterat argumentet för det 

inom prestationshantering, 

inlärning och utveckling och 

inom relationen mellan anställda 

och deras ledare. 

Döös, M., 

Johansson, P., 

& Wilhelmson, 

L. (2015).    

Organisatoriskt lärande som en 

analogi med individuellt lärande 

utifrån experimentell inlärningssteori 

(ELT) 

Kvantitativ.  Organisationsinlärning kan 

betraktas som en handlings- och 

samordningsbaserad process som 

förändrar innehåll och 

strukturella utfall såväl som 

inlärningsämnet när det ses från 

ett erfarenhetsperspektiv. 

 

Hetzner, S., 

Heid, H., & 

Gruber, H. 

(2012).  

Bedöma individuella attityder, 

arbetsegenskaper och arbetsbeteende 

att ha en inverkan på reflektion för att 

förbättra lärandet som orsakats genom 

förändringar på jobbet. 

 

Kvantitativ.  Personligt initiativ förmedlar 

förhållandet mellan beredskap att 

förändra och reflektion samt 

förhållandet mellan alla aspekter 

av självbestämmande och 

reflektion.  

Hetzner, S., 

Heid, H., & 

Gruber, H. 

(2015).  

Bidra till förståelse av hur 

individuella egenskaper och upplevda 

kontextuella förhållanden utgör 

reflektion i professionellt arbete där 

det sker förändringar. 

 

Kvantitativ.  Individens personliga initiativ 

tillsammans med upplevd 

psykologisk säkerhet - särskilt i 

arbetsförhållanden med kamrater 

- stöder reflektion i professionellt 

arbete. 

Malik, P., & 

Garg, P. (2017) 

Undersöka förhållandet mellan 

lärarkultur, dialog, 

kunskapsdelningsstruktur och 

affektivt engagemang för förändring.  

Kvantitativ.  Ett visst samband mellan 

studievariablerna.  
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Nyström, M. 

E., Höög, E., 

Garvare, R., 

Weinehall, L., 

& Ivarsson, A. 

(2013). 

Identifierar variationen i 

förändringsstrategier som används i 

ett förändringsprogram, som syftar till 

att förändra 

yrkesverksamhetshälsofrämjande 

praxis. 

Kvalitativ.  Såg varierande inflytande över 

programmets olika faser, på 

grund av programmets framsteg, 

förändringsagentspåverkan och / 

eller varierande kontextuella 

krav. 

 

Swan, J., 

Scarbrough, H., 

& Newell, S. 

(2010). 

Utforska och förklara mekanismerna i 

organisatoriskt lärande genom en 

projektbaserade 

lär sig över olika organisatoriska 

sammanhang.  

 

Kvalitativ.  Hur projekt-inlärning och 

överföring omfattas av 

projektaktiviteter inom 

organisationens roller, rutiner 

och praxis, och underlättning och 

begränsning kan ske. 

Valleala, U. 

M., Herranen, 

S. Collin, K., & 

Paloniemi, S. 

(2015). 

Undersöka medarbetarnas deltagande 

och inlärningsmöjligheter i samband 

med organisatoriska förändring. 

Kvalitativ metod 

och 

observationer.  

Ny kunskap om medverkan från 

medarbetare och dess 

manifestationer på interaktion på 

mikronivå, individnivå och 

organisationsnivå, för 

lärandemöjligheter. 

 

Wallo, A., 

Kock, H. & 

Lundqvist, D. 

(2019). 

Öka kunskap om HR-funktionens 

arbete med att mäta och utvärdera 

satsningar på kompetensutveckling, 

diskutera hur detta arbete påverkar 

legitimiteten och statusen för HR som 

yrke. 

 

Kvalitativ.  Användandet av mätningar och 

utvärderingar både HR-

funktionens bord och ledningens 

ansvar, mätningar och 

utvärderingar för att se värdet av 

tänkta/ genomförda satsningar på 

kompetensutveckling.  

 

Westerberg, K., 

& Hjelte, J. 

(2013) 

Jämföra olika inlärningsaktiviteter 

och att relatera dessa aktiviteter till 

lärandeklimat, inlärningsstrategier och 

uppfattning om vårdkvalitet. 

 Kvantitativ.  Kombination kurser och 

arbetsförbättringspraxis bättre 

resultat, jämfört med endast en 

av aktiviteterna. Arbetsplatsen 

inte bara betraktas som en plats 

för icke-formell träning, utan 

ingå som led i ett 

utbildningsprogram.   

 

 

Artikelanalys 

Vikten av förberedelser inför en kompetensutvecklingsinsats 

Att veta varför en kompetensinsats ska sättas in i en organisation och vad som är tänkt att 

få ut av den sågs som en förutsättning enligt Wallo, Kock och Lundqvist (2019). De 

pekade på att en planering med ett ”bakifrån-perspektiv” där det utifrån vilka resultat och 

effekter på individ- och organisationsnivå som eftersträvas kan identifiera vilka insatser 

som stödjer det önskvärda resultatet. Även Valleala, Herranen, Collin och Paloniemi 

(2015) påpekade vikten av förberedelser och menade på att olika faser av genomförandet 

av en kompetensutveckling kräver olika typer av planering för att förhindra svårigheter 

och underlätta medarbetarnas deltagande och inlärningsmöjligheter. Genom att se en 

organisatorisk förändring som en process med olika faser av förändringar som kräver 

olika typer av uppmärksamhet kan det hjälpa chefer och organisationer att planera och 

styra förändringsprocesser framgångsrikt och förhindra svårigheter. Det underlättar 

arbetstagarnas deltagande och inlärningsmöjligheter (Valleala et al., 2015).  
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Valleala et al. (2015) såg i deras studie att medarbetarnas kontakter mellan 

organisatoriska och individuella nivåer förändrades och då särskilt i förberedelse- och 

diskussions faserna. Detta ledde enligt författarna till ökade inlärningsmöjligheter på 

organisationsnivå då ledningen lyssnade på de problem och utvecklingsidéer som 

medarbetarna hade. Enligt Valleala et al. (2015) visade detta på att ledarskapet har en 

viktig roll för att främja eller hindra medarbetarnas deltagande i de olika faserna av 

förändringen. Att kontakten mellan organisationens medarbetare förändrades vid en 

förändring skrev även Döös, Johansson och Wilhelmson (2015). De menade att en 

organisation som är i en inlärningsprocess får en ökad interaktion mellan människor och 

enheter som även skapar nya förståelser, strukturer och ger nya eller förändrade vanor. 

Detta då organisatorisk lärande är rörligt och förhållanden är elastiska och förändras 

under arbetsuppgifterna.   

För att få en positiv interaktionsprocess bör organisationsledning tydligt visa att de tror 

och uppskattar sina medarbetare, menade Malik och Garg (2017). De menade att när 

medarbetarna erbjuds kompetensutveckling hjälper det att bidra till en lärande dialog och 

kultur där medarbetarna får en möjlighet att dela sina åsikter, idéer och oro. Detta leder i 

sin tur till affektivengagemang för förändring. Vidare menade de på att 

kompetensutveckling ökar det interpersonella förtroendet och får högre beredskap och 

acceptans av förändring då de känner sig mer förberedda och tror på sin förmåga att 

hantera förändringar. Valleala et al. (2015) studie pekade på att medarbetarnas delaktighet 

i de förändrade kontakterna mellan organisatoriska och individuella nivåer underlättade i 

förändringens förberedelsefas och diskussionsfas.  Författarna menade på att 

lärmöjligheterna på organisationsnivå ökade när medarbetarnas problem och 

utvecklingsidéer observerades, hördes och beaktades av cheferna. 

Kommunikation 

Kommunikation är en förutsättningarna för att kunna skapa en gemensam förståelse i en 

organisation. I en kompetensutvecklingsinsats kan behovet av kommunikation öka vilket 

kan göra det nödvändigt att skapa effektivare sätt att kommunicera och vilket kan ge nya 

arenor där medarbetarna inkluderas (Valleala et al., 2015). Även Nyström, Höög, 

Garvare, Weinehall och Ivarsson (2013) menade att kommunikation skapar förståelse för 

uppdraget och målet.  Författarna poängterade även på vikten av att ha diskussioner i ett 

tidigt skede av ett förändringsprogram och sedan fortsätta under processen då det minskar 

konflikter och främjar framsteg.   

Valleala et al. (2015) menade att kommunikationen måste ske frekvent mellan ledningen 

och personalen då det inger ett förtroende hos medarbetarna. Genom att ledningen ger 

information om insatsen som till exempel tidsplaner och samtidigt lyssnar på 

medarbetarnas synpunkter och tar deras oro på allvar blir kommunikationen en 

konfidentiell och psykiskt säker faktor som blir gynnsam för 

kompetensutvecklingsinsatserna. Även inom arbetsgrupper har kommunikation 

ömsesidiga effekter då de utvecklar utbyte av idéer, engagemang i diskussion och 

utveckling av kritiskt tänkande (Hetzner, Heid och Gruber, 2012).   

Reflektion 

Den ömsesidiga kommunikationen inom arbetsgrupper ger även en möjlighet till 

reflektion som kan hantera de krav som en inlärning innebär. Genom att prata med 

kollegor om egna arbetserfarenheter, känslor och tankar främjas individens 
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kompetensförmåga till bättre förståelse för både sin egen arbetsprestanda och sina 

yrkeskunskaper (Hetzner et al., 2012). Swan, Scarbrough och Newell (2010) pekade på 

att ett säkert teamklimat underlättar individuellt reflekterande lärande på jobbet då det 

finns ett samband mellan känsla av kompetens och individuella reflektionsprocesser. De 

menade på att dessa processer gör det möjligt för professionella att medvetet definiera 

sina arbetsupplevelser och att uppnå större fördelar av reflektion när de tror på sina egna 

förmågor. Vidare menade Swan et al.  (2010) på att en mångfald av bakgrund och kulturer 

sågs som en stimulans för att lära sig genom reflektion vilket för med sig djupare 

ömsesidig (själv) förståelse och reflektion.   

Westerberg och Hjelte (2013) pekade på att det reflekterande lärandet byggde på en 

kombination av formell utbildning och informellt lärande på arbetsplatsen som den 

viktigaste vägen till kompetensutveckling. Genom att inkludera arbetsplatsen i ett 

utbildningsprogram gav det en kombination av teori och övning som förknippade med ett 

bättre resultat än att endast få teoretisk eller praktisk kunskap, vilket på individuell nivå 

gav möjlighet att använda flera kunskapskällor, fler verktyg för kompetensförbättring och 

kunde också vara bra för organisationen som helhet. 

Lärande kultur 

Hetzner, Heid och Gruber (2015) pekade på att det i en organisation finns en mängd olika 

individuella egenskaper och erfarenheter som ger olika effekter av personligt initiativ.  

Malik och Garg (2017) pekade på att i sådana sammanhang där olika förutsättningar finns 

är det desto viktigare att odla en lärandekultur. Där organisationen kontinuerligt 

undersöker behoven som dyker upp och investerar i program och processer som erbjuder 

kontinuerligt lärande till anställda.   

Även Crick, Haigney, Huang, Coburn och Goldspink (2013) skrev att individer har olika 

inlärningsförmågor och pekade på nyttan med att göra utvärdering om individens 

inlärning styrka. Det kunde ge ett effektivare förhållningssätt till hur man lär sig. De 

menade även på att ledare kunde integrerar lärandet i arbetsförhållandet i olika miljöer 

genom att bland annat prata om kompetensutveckling. Malik och Garg (2017) stödjer 

detta resonemang när de skriver att organisationen ska stödja sina anställda genom att 

erbjuda en lärandekultur och ge medarbetarna möjligheter till tillväxt. De menar att 

genom uppmuntra medarbetarna att ta itu med utmaningar och hitta sätt att hantera 

förändringar underlättar lärandekulturen. Detta görs genom att utforma lärande i arbete 

och anpassa det med individuella prestationsmål. På så vis, visar organisationsledningen 

tydligt för sina medarbetare att de är uppskattade och betrodda, de uppmuntrar känslan 

av en skyldighet hos medarbetarna att ömsesidigt visa positiva beteenden. Malik och Garg 

(2017) menade vidare på att anställda som uppfattade sin arbetsplats som en där de 

erbjöds kompetens, inlärningsmöjligheter, där de kunde dela sina åsikter, idéer men även 

bekymmer gav positiva känslor som stimulerade arbetstagarnas motståndskraft och 

inducerade affektivt engagemang för förändring.  

Kraften i motståndet kan vändas till en positiv kraft 

Malik och Garg (2017) pekade på i sin forskning att stor oro över förändringar kunde leda 

till högt motstånd av medarbetarna som i sin tur kunde påverka hur resultatet av en 

kompetensutvecklingsinsats blev. Valleala et al. (2015) såg att behovet av effektiv 

kommunikation ökade vid en organisatorisk förändring och att arbetsledningens ökade 

kommunikation kunde minska tecken till motstånd för förändringar. De menade på att 
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chefer kunde få medarbetarnas förtroende genom tydlig information och genom att ta 

deras bekymmer på allvar. (Valleala et al., 2015). Å andra sidan beskriver Malik och Garg 

(2017) att motstånd i sin tur inte behövde vara något negativt i längden utan 

motståndskraften kunde användas som en “hanteringsresurs”. Detta eftersom 

motståndskraftiga medarbetare sågs vara mer kapabla att möta oförutsedda förändringar 

och kunde anpassa sig effektivt till de utmaningar som förändringar krävde. Detta 

förklarades med att genom en uppbyggnad av motståndskraft förbereder medarbetarna 

sig för både nuvarande och framtida arbetskrav. Malik och Garg (2017) pekade även på 

att medarbetarna anpassade sig effektivt och överlevde genom motgångar och utmaningar 

vilket sedan minskade problemen som var förknippade med förändringsprocesser och det 

i sin tur resulterade i affektivt engagemang för förändring. Valleala et al. (2015) pekade 

även på att när medarbetarna var delaktiga i diskussioner så kunde problem 

uppmärksammas vilket kunde minska medarbetarnas motstånd.   

Att mäta effekter av kompetensutveckling 

Wallo et al. (2019) såg i sin forskning vikten av att arbetsgivare använde sig av samtal 

för att följa upp den formella kompetensutvecklingen och för att samtidigt främja 

lärandet. Utvecklingssamtal nämndes som den främsta metoden där syftet är att få till en 

strukturerad dialog mellan chef och medarbetare och som samtidigt är en uppföljning på 

både kort och läng sikt. De menade på att genom att sammanfatta det gångna året och 

faktorer som påverkar arbetssituation idag kan det komma fram vilken kompetens 

individen saknar för att klara av nuvarande arbete. Utöver utvecklingssamtal kan kortare 

avstämningssamtal hållas oftare.  Wallo et al. (2019) tryckte även på vikten av att följa 

upp kompetensutveckling för att den ökade kompetensen skulle tas tillvara och leda till 

förbättringar i organisationen. Detta kunde göras genom utvecklingssamtal, kortare 

avstämningssamtal samt med olika slags enkäter. De menade, om inte utvärdering sker 

av kompetensutbildningen, finns en påtaglig risk att resultaten stannar på̊ individnivå̊ och 

överförs inte till det egna arbetet, till kollegorna och är inte heller till nytta för 

verksamheten. Avslutningsvis menade Wallo et al. (2019) på att det troligtvis inte räckte 

med en enda metod eller ett specifikt verktyg som kunde mäta resultaten av en 

kompetensutvecklingsinsats på̊ egen hand utan att det med stor sannolikhet behövs en 

kombination av mätpunkter som kan bedöma resultaten.    

  

 

DISKUSSION 
I denna del diskuterar vi både metoden och analysen samt ger våra slutsatser. 

Metoddiskussion 

Den metod som användes var en forskningsöversikt där vi började med att formulera 

forskningsfrågor. Enligt Bryman (2011) skall forskningsfrågorna formuleras så att de blir 

forskningsbara. Formuleringen av dessa frågor fick formuleras om flera gånger då vi såg 

att en del termer inte var forskningsbara. Med hjälp av läsning av vetenskapliga artiklar 

och kurslitteratur kunde vi så småningom formulera de frågor vi kom fram till (Bryman, 

2011).   Vi fortsatte sedan vårt arbete med hjälp av Brymans (2011) “översiktshjul” där 
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vi efter problemformulering började med litteratursökning, evaluering, tolkning och 

rapportering.   

Att hitta rätt sökord var problematiskt då det var svårt att hitta de termer på engelska som 

vi var intresserade av. Metoden vi använde oss av var att läsa artiklar som gick att söka 

på “google scholar” som behandlade vårt ämne och därifrån kunde vi hitta användbara 

sökord. När vi väl hade hittat rätt sökord och fått fram sökresultat var det någorlunda 

enkelt att välja bort de artiklar som inte var relevanta eftersom vi visste vad vi var 

intresserade av. Exempelvis valdes artiklar bort som behandlade kompetensutveckling i 

skolor eller utbildning i generell form. Vi valde även bort artiklar som behandlade 

kompetensutveckling på arbetsplatser som vi ansåg var svårt att generalisera till, 

exempelvis kompetensutveckling med veteraner inom militären. Under själva arbetet med 

resultat delen var det dock tre artiklar som valdes bort. Dessa fann vi intressanta men vi 

kunde inte riktigt hitta att de kunde besvara forskningsfrågorna. I analysdelen tog vi hjälp 

från ett analysschema vilket Bryman (2011) menade skulle underlätta analysen när många 

artiklar ska jämföras och sammanställas. Vår tematisering av de som var relevanta teman 

från artiklarna hjälpte oss att få en översikt av resultatet även om vi under arbetes gång 

ändrade och bytte ut en del teman.    

Utifrån våra resultat diskuterade vi om resultatet hade varit detsamma om vi hade använt 

oss av andra söktermer, andra databaser eller haft ett annat urval av artiklar. Vi anser att 

utifrån den bredd på artiklar vi valde som är från olika organisationer och olika delar av 

världen så borde resultatet ha blivit detsamma även men andra urval. Vi anser därför att 

våra resultat är generaliserbara utifrån de valda artiklarnas trovärdighet och utifrån deras 

omfattade studier.    

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att utifrån aktuell forskning undersöka hur 

kompetensutveckling kan genomföras i en organisation för att få resultat/effekter för 

medarbetare på individ, grupp- och organisationsnivå. 

Positiva kompetensutvecklingsinsatser för individ, grupp- och 
organisation? 

Utifrån våra resultat ser vi att förberedelse och planering är viktiga faktorer för att en 

organisation ska kunna genomföra en kompetensutvecklingsinsats (Ellström, 2010; 

Valleala et al., 2015; Wallo et al., 2019). Enligt Wallo et al. (2019) kunde förberedelser 

göras genom en översyn av vilken kompetens som saknades och utifrån det planera på 

vilket sätt kompetensen ska skaffas. Här kan vi se att redan i planeringen är det viktigt att 

ta hänsyn till att människor lär sig olika (Valleala et al., 2015). Detta poängterar även 

Regeringen i sin proposition (2000/01:72) där de pekade på att organisationer måste ge 

den enskilde rätt förutsättningar till kompetensutveckling/utbildningar av olika slag. Vi 

kunde därmed se hur viktigt det var att ha med den enskilda medarbetarens behov i en 

planering och att ledningen lär känna sina medarbetare för att få veta vilka stöd som kan 

behövas inför en utbildning.  

En annan viktig faktor som vi såg är kommunikation. Även om författarna pekade på 

olika anledningar till att kommunikation är viktigt såg vi ett samband i orsakerna. Valleala 

al. (2015) menade att behovet av kommunikation ökade vid förändringar samtidigt 

pekade Nyström et al. (2013) på att kommunikation skapar en förståelse för insatsen. Vi 
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kan se ett samband av det ökade behovet av kommunikation vid något som är nytt och 

den tryggheten och förståelsen som information och kommunikation kan ges vid en sådan 

situation (Hetzer et al., 2012, 2015). Dessa resultat stöds även av Wallo et al. (2019) som 

menade på att kommunikationen mellan ledningen och medarbetare är en viktig faktor. 

Även om Nyström et al. (2013) menade att kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare var en viktig faktor framförallt i början av förändringen ser vi inte att det 

utesluter att den är viktig under hela processen. Vi ser även en koppling mellan 

kommunikation och delaktighet, där medarbetarnas delaktighet förutsätter en 

kommunikation. Valleala et al. (2015) menar att medarbetarnas delaktighet gynnar både 

medarbetare och organisation när det sker under hela processen. Detta kan ges i uttryck i 

ett ökat engagemang där medarbetare utbyter idéer och erfarenheter vilket förutsätter att 

utrymme för diskussioner skapas (Hetzner et al., 2012). Utifrån detta kan vi se en fördel 

i att en organisation ser över vilka kommunikativa plattformar de använder sig av inför 

en kompetensutvecklingsinsats och skapar nya efter behov.  

Vad som gör att det fungerar och vad som gör att det inte fungerar? 

Utifrån resultaten kan vi se att det som fungerar i en kompetensutvecklingsinsats är i linje 

med Aronsson (2012) som pekade på Maslows behovs- och motivationsteori. Författaren 

förklarade att människor har ett behov av att leverera i de situationer vi befinner oss i.  

Dock, kan vi se att om resultaten ska gynna både medarbetaren och organisationen så 

krävs det organisationens planering och en kommunikation som gör medarbetaren 

motiverad att delta. Om en arbetsplats startar en kompetensutvecklingsinsats utan 

planering och med dålig information blir medarbetaren inte lika motiverad. I planeringen 

ser vi fördelen med att ta reda på medarbetarnas egna mål i samband med en 

kompetensinventering (Aronsson, 2012). Att ta med de olika medarbetarnas olika 

förutsättningar ser vi också som en faktor som är avgörande till om 

kompetensutvecklingsinsatsen ska fungera eller ej (Andersson och Fejes, 2010). Utifrån 

Crick et al. (2013) studie menar vi att det bästa är att fokusera på vilket sätt just den 

enskilda medarbetaren tillgodogör sig insatsen bäst. En föreläsning kanske inte passar 

alla, till exempel, med tillgång till variationer av utbildningen genom tillexempel; webb, 

podd eller skriftligt kan vara en fördel. Finns det inga alternativ kan det undersökas om 

det underlättar genom att exempelvis ha tillgång till en padda att anteckna på under tiden.  

Medarbetare som inte får tillräckligt med information eller inte har motivation och 

förmåga till förändring kan göra motstånd. De kan uppleva att de inte hänger med i vad 

som sker vilket skapar stress och även oro. Det vi kan se utifrån Malik och Garg (2017), 

är att motstånd inte behöver vara något som gör att förändringen i sig blir negativ. De 

menar att under uppbyggnaden av motståndskraft utvecklar människor en sorts 

överlevnadsinstinkt som gör att vi är mer förberedda och kapabla att möta oförutsedda 

händelser i förändringen. Därför ser vi ännu en fördel med att se till att medarbetarna är 

delaktiga i insatsen och får ge uttryck för sina farhågor då organisationen kan utnyttja 

deras tankar till något positivt.    

Slutligen ser vi att det som fungerar är att inkludera medarbetarna i utvecklingsarbetet 

från allra första början eftersom det underlättar förberedelserna medarbetare på individ-, 

grupp- och organisationsnivå (Valleala et al., 2015; Wallo, 2019). Detta eftersom 

medarbetare som känner att de har ledningens förtroende kommunicerar och bidrar med 

utvecklingsidéer samt att när interaktionen fungera i en organisation skapas automatiskt 

nya förståelser och strukturer (Döös et al., 2015). När en organisationsledning visar sina 
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medarbetare att de är uppskattade och betrodda uppfattar medarbetarna sin arbetsplats 

som positiv och känner samtidigt en skyldighet att bidra till utvecklingen. (Malik & Garg, 

2017). 

 

Slutsatser 

För att genomföra en kompetensutvecklingsinsats som ger positiva verkningar för 

individ, grupp- och organisation är de av vikt att börja med att se över vilken kompetens 

som saknas och sedan planera på vilket sätt man kan få in den kompetensen.  Vidare bör 

ledningen lära känna eller ta reda på vad medarbetarna behöver för stöd inför en 

utbildning då alla människor är olika och lär sig på olika sätt. En annan slutsats är att 

kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna i en organisation är viktigt för att 

kunna förstå och även skapa förståelse för varandra samt att låta medarbetarna vara med 

i alla steg under förändringsprocessen skapas starka medarbetare som gynnar 

kompetensutvecklingsinsatserna och därmed både individen och organisationen.  

Våra slutsatser om vad som gör att det fungera och vad det är som gör att det inte fungerar, 

är att den enskilde individen måste få rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. En annan 

slutsats är att även om personer som inte har viljan eller förmågan till förändring eller 

känner att man de hänger med i vad som egentligen sker kan ge motstånd. Men genom 

att inkludera medarbetarna i utvecklingsarbetet från allra första början underlättar det 

både för organisationen och medarbetarna och motståndet kan användas till något 

positivt. 
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