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Sammanfattning  

År 1994 fastställdes en ny lag som kom att heta Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade. I och med denna lag förändrades bland annat yrkesrollen för personal som 

arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Från att personalen haft en mer 

vårdande roll blev den nu mer stöttande i individens utveckling mot ett så självständigt liv som 

möjligt. Den nya lagen innebar också att ett större krav skulle ställas på personalen och dennes 

kompetens för arbetet. Det blev arbetsgivarens uppgift att se till att personal med rätt kompetens 

arbetar inom yrket och att de som saknar väsentlig kunskap ska få denna genom utbildning.  

Även om förändringar har genomförts inom dessa verksamheter, går det att idag se att utvecklingen 

inte skett så snabbt som den borde ha gjort. Arbetsgivare uppfyller inte de krav som lagen och 

Socialstyrelsen ställer, vilket medför att personalen saknar kompetenser som är av stor vikt för deras 

arbete. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal, som arbetar i verksamheter för personer 

med funktionsnedsättningar, upplever sitt kompetensutvecklingsbehov samt hur de lär och får den 

kompetens de behöver i sitt arbete.  För denna uppsats har en enkätundersökning gjorts, och 

personliga intervjuer har hållits, med personal som arbetar på boenden för personer med 

funktionsnedsättningar. Resultatet av undersökningen visar att personalen anser sig ligga på en hög 

kompetensnivå, även om det går att se att alla inte delar denna uppfattning, då de menar att det 

finns personal som inte är medvetna om sitt eget utvecklingsbehov. Det finns kompetenser som är av 

stor vikt för detta yrke, bland annat kunskap om olika funktionshinder och samtalsmetodik, samt 

pedagogisk utvecklingsförmåga. Trots att dessa kunskaper och kompetenser är viktiga att ha i yrket, 

går det att i resultatet se att det finns ett stort behov hos personalen att utvecklas inom bland annat 

dessa områden.  

Resultatet visar även att en blandning av erfarenhet och teoretisk kunskap är bra att ha i detta 

arbete. Lärandet på arbetsplatserna varierar och personal delar med sig olika mycket av sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Mycket av arbetsuppgifterna går på rutin och det finns nästan ingen tid 

avsatt för personalen att reflektera över sin arbetsinsats. Detta är något som efterfrågas, då flera 

anser att det finns ett behov att tillsammans i personalgruppen diskutera och reflektera över 

uppkomna situationer och händelser.  

Motivationsnivån inom denna yrkesgrupp att lära sig och utvecklas, tror respondenterna i 

undersökningen beror på vem man är som person. De som känner sig motiverade är också de som 

deltar i utbildningar. I resultatet kan man se att uppmuntran från cheferna att lära och utveckla 

verksamheterna kan bli bättre, vilket skulle kunna motivera fler. En annan viktig aspekt i resultatet då 

det kommer till motivation, är den låga yrkesstoltheten som finns hos personalen. Om fler börjar ta 

ansvar för sitt arbete och sin egen utveckling, kan denna negativa stämpel försvinna och fler skulle 

kunna bli motiverade i sitt vardagliga arbete.     

  

 

Nyckelord: arbete med funktionshindrade, lärande i arbetet, kompetenser, utvecklingsbehov, 

motivation till lärande.  
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1. Inledning 

1.1 Val av uppsatsämne   
I många av dagens yrken är det viktigt att som medarbetare besitta en bred kompetens och alltid 

vara beredd på att utvecklingen går framåt. Detta gäller även organisationer och verksamheter där 

kunden är en människa, en individ som behöver stöd och service för kunna ha ett så bra liv som 

möjligt. I denna uppsats uppmärksammas en yrkesgrupp som i många sammanhang hamnar i 

skymundan då många människor inte betraktar deras arbete som tilltalande. Denna yrkesgrupp är 

personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar.  

Från att ha haft en mer vårdande yrkesroll ska den idag vara mer stöttande och hjälpande i individens 

utveckling mot självständighet. Det innebär att kravet på kompetenser ökat och att kunskaper och 

erfarenheter blir av stor vikt för arbetet. Trots de ökade kraven på kompetenser har dessa 

verksamheter inte följt med i utvecklingen så som de borde. Många personer inom detta yrke saknar 

viktiga kompetenser och utvecklingsbehovet är stort. Även om arbetsgivare är medvetna om detta, 

genom rapporter från bland annat Socialstyrelsen, görs inte tillräckligt för att öka kompetensnivån 

hos personalen.  

Med denna uppsats vill jag som författare belysa det problem som jag idag anser finns inom många 

av dessa verksamheter. Det är viktigt att inte endast de personer som är direkt kontakt med denna 

typ av verksamhet blir uppmärksammade på att det finns personal inom dessa verksamheter som 

inte har de kompetenser som krävs för yrket. Utvecklingsbehovet bland personalen är stort och i 

denna uppsats går det att läsa om inom vilka områden behoven är som störst.  

Uppsatsen ger även svar på vilka kompetenser som är viktiga för personalens yrkesutövning, hur de 

lär sig i det vardagliga arbetet och hur de blir motiverade att lära och utvecklas i sin yrkesroll. Detta 

är viktiga saker att studera och förhoppningen är att arbetsgivare, som i denna undersökning är en 

kommun, kan ta till sig av det resultatet visar, och börjar arbeta mot att utveckla och förbättra dessa 

verksamheter.       

1.2 Uppsatsens disposition  
Först i uppsatsen presenteras en bakgrund med relevant litteratur för undersökningens syfte, samt 

tidigare forskning och teorietiska utgångspunkter. Därefter ges en beskrivning av metodval, vilket är 

en mindre enkätundersökning och personliga intervjuer, samt tillvägagångssätt för att få svar på 

uppsatsens frågeställningar. I denna del tas även etiska aspekter upp som funnits i åtanke under 

studiens gång.  I avsnittet efter redovisas resultatet av enkäten och de personliga intervjuerna utifrån 

frågeställningarna. I analysen görs en jämförelse mellan undersökningens resultat och den litteratur 

och de teorier som tas upp i bakgrunden. I den avslutande delen av denna uppsats förs en diskussion 

kring metoden och resultatet, för att tillsist ge förslag på vidare forskning.    
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2. Bakgrund  
 

2.1 Att leva på lika villkor 
Det finns en mängd olika verksamheter som arbetar inom funktionshinderområdet och som utifrån 

lagstiftning ger stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Med begreppet 

funktionsnedsättning menar Socialstyrelsen en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga, som uppstått till följd av sjukdom, annat tillstånd eller av medfödd eller förvärvad 

skada (Socialstyrelsen, 2013).  

Människor som har någon typ av funktionsnedsättning har inte automatiskt rätt till insatser och 

hjälp. Det finns två lagar som är av stor vikt då det handlar om funktionshinderomsorgen, dessa är 

socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (1993:387), förkortad LSS.  

SoL ligger som grund för socialtjänstens arbete i Sverige. Socialtjänsten har som mål att med respekt 

för människornas självbestämmanderätt och integritet, på ett demokratiskt och solidariskt sätt 

främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, deras jämlikhet i levnadsvillkor samt deras 

aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska med hänsyn till människans ansvar för sin egen 

och andras sociala situation sträva efter att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser.  

LSS kom 1994 och är en så kallas rättighetslag. Lagen ger människor med funktionsnedsättningar rätt 

att få den stöd och service som de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De 

som omfattas av lagen är personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.         

Målet med lagen är att ge dessa människor en möjlighet att leva som alla andra genom att de får rätt 

stöd och service. De verksamheter som omfattas av LSS ska arbeta på ett sådant sätt att dessa 

individers levnadsvillkor är jämlika med alla andras och att dessa personer har full delaktighet i 

samhällslivet.  

I dagens samhälle finns det indikationer på att personer med utvecklingsstörning tillhör de 

ekonomiskt svaga i samhället (Brusén & Hydén, 2000, s.56). Detta beror bland annat på att många är 

förtidspensionärer vilket innebär att de inte kan försörja sig via arbete. Detta medför att de har 

svårare att göra saker som andra människor ser som självklara, som t.ex. att handla nya kläder, gå på 

restaurang och bio, eller att åka på semester. Att inte arbeta medför att dessa personers sociala 

behov inte tillgodoses på samma sätt som för en icke-funktionshindrad person som arbetar. Det är 

därför viktigt att den personal som finns för dessa människor stöttar och ser till att även deras behov 

blir tillgodosedda precis som alla andras. 
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Ett mål med LSS är att personer med funktionshinder ska ha full delaktighet i samhällslivet. Detta 

stämmer inte överens med dagens verklighet. Det finns mycket negativa fördomar om personer med 

funktionsnedsättningar vilket märks då dessa människor är ute i samhället. Fördomar innebär att 

man dömer i förväg vilket skulle kunna förhindras om de personer som har fördomar möter de som 

de dömt i förväg (Peterson, Ekensteen & Rydén, 2006, s.90). I praktiken skulle det innebära att om 

fler personer med funktionsnedsättningar rör sig i samhället skulle de mötas av mindre fördomar och 

avståndstaganden.  

Personer med funktionsnedsättningar har ofta begränsade möjligheter att bestämma själva. Detta 

beror bland annat på att många har kommunikationssvårigheter eller en intellektuell 

funktionsnedsättning vilket gör att de behöver hjälp och assistans (Socialstyrelsen, 2013). Dessa 

människor kan få stöd på olika sätt. Exempel på verksamheter är gruppboende, serviceboende och 

daglig verksamhet.   

2.2 Kompetenskrav hos personal inom LSS-verksamheter  
Socialstyrelsen har, på regeringens uppdrag, tagit fram ett informationsmaterial till arbetsgivare för 

verksamheter som arbetar med funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2012). Detta material kan 

användas som vägledning när det kommer till att bedöma kunskaper och erfarenheter hos personal 

som arbetar inom dessa verksamheter. Personalen har som arbetsuppgift att ge stöd, service och 

omsorg till personer med funktionsnedsättningar enligt SoL, och/eller LSS.  

Personal som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar kan ha många 

olika yrkesbenämningar. Några som är vanliga i Sverige är boendestödjare, vårdare och personlig 

assistent. Utöver dessa finns många andra titlar som används i olika utsträckning i olika delar av 

landet, exempel på sådana är omsorgsassistent, stödpedagog och beteendevetare (Socialstyrelsen, 

2012). Den sistnämnda anger även vilken utbildning personen har.  

I både SoL och LSS finns bestämmelser om personal som arbetar med personer med 

funktionsnedsättningar. Dessa bestämmelser ska vara grundläggande för verksamhetens arbete med 

att säkerställa kvaliteten hos personalen och kompetensförsörjningen. Enligt SoL,3 kapitlet 3 §, ska 

uppgifter inom socialtjänsten vara utförd av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det är 

viktigt att den personal som finns har rätt utbildningsbakgrund och personlighet för det arbete som 

ska utföras för att upprätthålla en så hög kompetensnivå som möjligt. I 6 § LSS står det att 

verksamheten ska ha den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 

omvårdnad skall kunna ges.  Med detta menas att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet 

som krävs för att klara varje specifik uppgift. 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är det arbetsgivarens uppgift att se till att den personal som finns i 

verksamheten har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara de arbetsuppgifter som 

finns. Innan LSS kom 1994 var personalens roll mer vårdande än vad den är idag och personer med 

funktionsnedsättningar kände sig ofta underlägsna personalen som ansåg att de visste vad som var 

bäst för varje individ (Brusén & Hydén, 2000, s.36). Idag ser det annorlunda ut och all assistans och 

hjälp som finns att tillgå ska utgå från varje individs egna behov. Då personer med funktionshinder 

ofta är i beroendeställning är det viktigt att den personal som finns tillhands har rätt kompetens för 

arbetsuppgifterna och de behov som varje individ har. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att rätt 

personer arbetar inom verksamheten.  
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Arbetsgivare som bedriver en verksamhet enligt LSS ska se till att personal som saknar en viss 

kompetens får denna på något sätt (Socialstyrelsen, 2012). Det kan t.ex. vara genom utbildning och 

handledning. Kompetensutvecklingsarbetet ska ske kontinuerligt och personalen måste få möjlighet 

att själva utvecklas och lära sig i sitt arbete. Arbetsgivaren har ansvaret att kartlägga om det finns ett 

behov av kompetensutveckling i verksamheten, denne ska även utarbeta 

kompetensutvecklingsplaner för varje arbetstagare och för arbetslaget i sin helhet. Det ligger även på 

arbetsgivarens ansvar att se till att det både finns ekonomiska och personella resurser för personalen 

att kompetensutvecklas, samtidigt som denne måste ha en plan för hur de nya kunskaperna kan 

tillvaratas. Personalen måste ha både tid och utrymme att ta till sig nya kunskaper och erfarenheter 

och reflektera över det de lärt sig. 

2.3 Lärande i arbetet   
Inom alla yrken, oavsett vilket det är, behövs rätt kunskaper för att utföra det på bästa sätt. Anser 

arbetsgivaren eller arbetstagaren att mer kunskap behövs är det vanligt att delta i någon typ av 

utbildning. Företag har genom åren valt att satsa på personalutbildningar i olika grad. Statistiska 

centralbyrån (2010) har genomfört undersökningar där de studerat hur många av Sveriges sysselsatta 

som deltagit i någon typ av personalutbildning de gångna åren. Med personalutbildning menar SCB 

utbildning som arbetsgivaren eller det egna företaget bekostar helt eller delvis. Utbildningen kan ske 

på arbetstid eller på fritiden och inkluderar även introduktion av nya arbetsuppgifter och självstudier. 

Från år 1998 till 2010, då den senaste undersökningen gjordes, går det att se en uppgång av antalet 

kursdeltagare även om det går i vågor.  Med undantag för åren 2004 och 2005 då ingen studie 

gjordes.  De senaste åren har ungefär hälften av de sysselsatta i Sverige mellan åldrarna 16-64 år 

deltagit i någon typ av personalutbildning. I juni 2010 deltog 44 procent av de sysselsatta, detta 

motsvarar knappt två miljoner människor.  Rapporten år 2010 visar att de personer som redan är 

högt utbildade utbildas mer än de som endast har studerat på lägre utbildningsnivå (SCB, 2010).  

Att lärande i arbetet har blivit en allt viktigare komponent för individens utveckling beror bland annat 

på ekonomiska överväganden (Ellström, 1996, s.6). I dagens samhälle sker utvecklingen snabbt inom 

olika verksamheter och medarbetarna måste själva vara beredda att skaffa den kunskap som behövs. 

De behöver visa en stor flexibilitet och anpassningsförmåga samt besitta kunskap på flera områden. I 

många av dagens yrken finns inte färdiga instruktioner för hur arbetet ska utföras, utan personen 

måste själv ta det ansvaret och komma på bästa lösningen.  

En person som arbetar i en verksamhet för individer med funktionsnedsättningar har ofta många och 

varierande arbetsuppgifter. Som exempel kan en boendestödjare ha arbetsuppgifter alltifrån att se 

till att individen sköter sin hygien till att hjälpa, stötta och motivera individen i sin sociala utveckling 

(Socialstyrelsen, 2013). Då arbetet är varierande krävs det också att personalen och verksamheten 

att hela tiden lär och utvecklas.     

Ellström (1996, s.68) beskriver att lärande i arbetet är en växelverkan mellan individen och 

verksamheten. Hur verksamheten är utformad påverkar möjligheterna och även begräsningarna till 

lärande och utveckling för individen. Samtidigt påverkar individens egna initiativ, eller avsaknad av 

initiativ, verksamhetens möjligheter till utveckling. Ellström (1996) menar att det finns vissa faktorer 

som ger förutsättningar för ett lärande i arbetet.  

 Det ska finnas tydliga och klara mål som medarbetarna varit delaktiga i att ta fram.  
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 Arbetsuppgifterna ska ge medarbetarna en möjlighet till lärande, samtidigt som det är bra att 

personalen kan pendla mellan ett handlande som går på rutin och ett handlande som kräver 

reflektion.  

 Det ska finnas möjlighet till både informellt och formellt lärande. Medarbetarna ska ha 

utrymme i det dagliga arbetet att utbyta erfarenheter och omvandla de teoretiska 

kunskaperna till praktiska handlingar.  

 Arbetsgruppen ska vara sammansatt så det finns en blandning i personalens bakgrund, 

erfarenhet, kompetens och kön. Detta gör att erfarenhets- och kunskapsutbytet blir större.  

 Medarbetarna ska känna ett stöd från ledningen och cheferna att utveckla verksamheten.  

2.4 Låg kompetensnivå hos personal inom LSS-verksamheter  
Under 2012 gjorde SKL, Sveriges kommuner och landsting, en nationell kartläggning av vilket 

utvecklingsbehov som finns i verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. I 

rapporten framgår att länen/regionerna tycker att utvecklingen inom området stöd till personer med 

funktionsnedsättningar blivit åsidosatt för socialtjänstens andra områden. Det framgår även att 

flertalet av länen/regionerna i mindre utsträckning arbetar med kompetensutveckling samt att få har 

redovisade aktuella planer och styrdokument för detta område. SKL rapporterar också att 

länen/regionerna önskar ett utökat engagemang från staten och SKL då det kommer till området stöd 

till personer med funktionsnedsättning. 

  

Utifrån SKL:s rapport går det att se att det finns ett stort behov av kompetensutveckling på flera 

nivåer inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet FUB är en 

intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska 

kunna leva ett bra liv. Tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet har de fastställt att personal 

som arbetar inom verksamheter för funktionshindrade är i stort behov av kompetensutveckling, och 

de som är i störts behov är den personal som arbetar närmast målgruppen, som t.ex. personal inom 

korttidstillsyn och korttidshem, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.   

FUB och Autism- och Aspergerförbundet (2013) menar att personalens kompetens är av högsta 

betydelse för verksamhetens kvalitet och att det därför bör satsas mer på kompetensutveckling i 

dessa verksamheter. Under åren 2011-2014 har regeringen avsatt en miljard kronor för 

Omvårdnadslyftet som har som syfte att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet. Trots det så omfattas inte personal som arbetar inom LSS-verksamheter av 

Omvårdnadslyftet vilket FUB och Autism- och Aspergerförbundet starkt ifrågasätter då 

utbildningsbehoven är minst lika omfattande hos denna personalgrupp. 

Bland de utbildningar som kommuner idag kan söka bidrag för enligt direktiven i Omvårdnadslyftet 

saknas en stor del adekvata grundutbildningar och fördjupningsutbildningar som är inriktade mot 

specifika funktionsnedsättningar. Detta innebär att personal som arbetar inom dessa verksamheter 

inte kan få den utbildning som de behöver och på så sätt minskar chansen att dessa personer 

vidareutvecklas och förbättrar sin yrkeskompetens. 

Utifrån denna bakgrund går det att fastställa att trots att SoL och LSS finns så uppfyller inte 

verksamheter, som arbetar utifrån dessa lagar, de krav som ställs. Det finns ett behov hos personalen 

att utveckla sin kompetens för att arbetet med individer som har funktionsnedsättningar ska 

förbättras. Det som talar emot personalens möjligheter till kompetensutveckling är att det satsas få 
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resurser på denna yrkesgrupp. Med grund i detta har denna studies syfte och frågeställningar 

formulerats.   

2.5 Syfte och frågeställningar 
Denna studie har som syfte att undersöka hur personal, som arbetar i verksamheter för personer 

med funktionsnedsättningar, upplever sitt kompetensutvecklingsbehov samt hur de lär och får den 

kompetens de behöver i sitt arbete.   

I den här studien har jag utgått från dessa frågeställningar: 

 Hur ser personalen på sin egen kompetens? 

 Hur sker lärandet i det vardagliga arbetet? 

 Inom vilka kunskapsområden finns det behov hos personalen att kompetensutvecklas? 

 Vilka möjligheter till kompetensutveckling har personalen?  

 Hur ser motivationen ut hos personalen att utvecklas i sitt arbete? 

2.6 Avgränsningar 
I undersökningen har jag valt att endast ha personal som arbetar på boenden för personer med 

funktionsnedsättningar som respondenter. Något som skulle vara intressant att studera och ha som 

komplement till studien är att undersöka chefernas uppfattning och syn på frågeställningarna, men 

då syftet med undersökningen är att studera personalens syn, uppfattning och inställning, är det inte 

aktuellt att låta en chef svara på frågorna.   

Med tanke på studiens syfte och undersökningsföremål var jag tvungen att kontakta verksamheter 

som arbetar utifrån LSS. Det innebär att de verksamheter som arbetar med funktionshindrade 

utanför LSS inte har möjlighet att delta i denna undersökning. Ett boende som arbetar utifrån LSS har 

valts att uteslutas i denna undersökning då författaren har en nära anhörig som bor där. Det finns en 

risk att både intervjuaren och undersökningsdeltagaren skulle känt sig obekväma i 

intervjusituationen. Då denna studie endast genomförts i en enskild kommun, på grund av 

tidsramen, kan resultatet inte generaliseras till andra kommuner. 
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3. Tidigare forskning  
Ivarsson, Laursen och Plos (2009) har i sin artikel Yrkeskunnande och kompetensutveckling i arbetet 

med vuxna individer med utvecklingsstörning – ett vårdarperspektiv genomfört en kvalitativ studie 

där syftet var att beskriva vilka kunskaper och förmågor som personer som arbetar i verksamheter 

med funktionshindrade bör ha för sin yrkesutövning. Författarna har även studerat vilka möjligheter 

personerna har att kompetensutvecklas i sitt arbete.  

Yrkesrollen som vårdare till personer med funktionsnedsättningar har ändrats från att vara vårdande 

till att numera vara stödjande. Studien påvisade detta då respondenterna, vars yrkesroll var vårdare, 

beskrev att deras kompetens bör omfatta flera olika kunskaper och förmågor. Resultatet visar att de 

kompetenser som vårdarna bör ha i sitt yrke kan delas upp i personliga egenskaper, teoretiska 

kunskaper, erfarenhetskunskaper, kommunikationsförmåga samt samarbets- och 

problemlösningsförmåga. Författarna beskriver i artikeln att de inte blir förvånade att vårdarna har 

svårt att sätta ord på vilka kunskaper som behövs för att utföra sitt yrke, då alla personer med 

funktionsnedsättningar har olika behov och kräver olika mycket från sin vårdare.  

 Undersökningsdeltagarna i artikeln av Ivarsson et al. (2009) beskrev att några personliga egenskaper 

som är viktiga att ha när man arbetar med personer med funktionsnedsättningar är förmågan att 

känna empati, att vara lyhörd, lugn, bestämd samt stresstålig. Flera av vårdarna framhöll även 

egenskaper som flexibel och en förmåga att kunna hantera det oförutsägbara då olika svårhanterliga 

situationer lätt kan dyka upp. Författarna till studien menar att allt fler arbetsgivare bör ta större 

hänsyn till vårdarens personlighet vid nyanställning.  

Resultatet av studien visar att den teoretiska kunskap som ändå är av stor vikt för vårdarnas arbete, 

är kunskap om olika funktionshinder som t.ex. utvecklingsstörning och autism, samt kunskap i 

psykologi, psykiatri, pedagogik och adekvat lagstiftning. Genom de teoretiska kunskaperna finns en 

större möjlighet att få en förståelse för hur brukarna fungerar. Det blir enklare att förstå hur och 

varför de tänker och agerar som de gör i praktiken. Som exempel kan personer med autism säga nej 

till att prova nya saker, fastän de egentligen inte vet vad de säger nej till. Detta beror bland annat på 

att de känner sig osäkra inför det okända och att de inte vet vad de har att förvänta sig. En person 

med Aspergers syndrom har vanligtvis svårigheter när det kommer till ömsesidig social 

kommunikation. Det kan handla om att personen inte visar något intresse att ta kontakt med andra 

eller att personen har en nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler (Gillberg, 1999, 

s.180).  

Undersökningsdeltagarna i studien av Ivarsson et al. (2009) ansåg att de kunskaper de fått genom 

erfarenhet är av stor vikt i det vardagliga arbetet. Erfarenheterna ger dem en större säkerhet i 

bemötandet med brukare och anhöriga samt när relationer ska skapas mellan vårdare och brukare. 

Samtidigt anser författarna, som får stöd av bland annat Engen, Klippe och Skoglund (2002), att 

vårdarna har ett behov av yrkesutbildning där fokus ska ligga på alternativ kompletterande 

kommunikation samt samarbetsförmåga. Detta har att göra med att vårdarna kan hamna i 

situationer där brukare som har svårigheter att kommunicera blir frustrerade och maktlösa då de vill 

tala om något, och de kan då reagera med oro, våld och apati. Att vårdaren då har rätt 

yrkeskunnande och öppenhet att ta till sig signaler, lyssna och pröva sig fram blir en viktig förmåga 

hos denne.  
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Ivarsson et al. (2009) menar att de verksamheter som arbetar med personer med 

funktionsnedsättningar måste bli mer uppmärksamma på att vårdarna behöver andra kunskaper än 

endast vård och omsorg. Om brukarna ska garanteras de goda levnadsvillkor som uttrycks i LSS så 

måste fler utbildningar erbjudas, så som kommunikation och relationsförmåga, psykologi och 

pedagogik. För att få kompetent personal att stanna kvar och för att få nya att söka till yrket så måste 

arbetsgivaren lyssna på personalens önskemål om utbildningar samt förbättra löne- och 

arbetsvillkoren för dem. Ett förslag är att även ändra yrkestiteln så att den bättre beskriver arbetets 

karaktär och kan på så sätt ställa högre krav på pedagogisk kompetens hos vårdarna. Detta tror 

författarna kan öka motivationen hos personalen att kompetensutvecklas.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Begreppsdefinitioner 
Begreppet kunskap kan delas in i fyra olika former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

(Granberg, 2009, s.108-109). De två första formerna är teoretiska kunskapsformer. Fakta är ”vetande 

om isolerade sakförhållanden” och kan mätas i kvantitativa termer så som större eller mindre, ”man 

vet att…”. Förståelse handlar om att ”man vet varför…”, det är ”en insikt om samband samt 

uppfattning om mening och innebörd i det man varseblir eller tänker på”. De två andra 

kunskapsformerna är mer praktisk kunskap. Färdighet innebär att ”man har kunskap om hur något 

ska göras och man kan också utföra detta”, denna typ av kunskap går att beskriva med ord. 

Förtrogenhet innebär ”att kunna handskas med vissa fenomen så att man snabbt vet vad det är 

frågan om och dessutom vet vilka följder olika åtgärder kan få”, denna typ av kunskap utvecklas till 

handling men innebär inte att innehavaren kan beskriva den med ord.        

Begreppet kompetens har många definitioner. Ellström (1997, s.21) beskriver det som ”En individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.” För att tydliggöra 

begreppets definition i arbetet fortsätter han: ”Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt 

egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 

möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”  

En definition av lärande, och då framför allt vuxnas lärande, är ”Med lärande avses här relativt 

varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” 

(Ellström, 1997, s.67). Denna definition behöver dock ett förtydligande av två punkter, nämligen vad 

som förändras hos individen, alltså vad som lärs, och hur individen samspelar med omgivningen, 

alltså hur lärandet sker. Han menar att lärandet är kontextbundet och att allt lärande sker i ett socialt 

eller kulturellt sammanhang. ”Kunskapen är helt enkelt inbäddad i ett socialt och kulturellt nätverk 

av olika innebörder, relationer och verksamheter” (Ellström, 1996, s.18).    

Begreppet kompetensutveckling blandas vanligen ihop med personalutbildning varav en definition är 

”a) alla de planerade och organiserade utbildningsaktiviteter som avser anställda och som 

innehållsmässigt anknyter till arbete i vid mening, som b) i huvudsak anordnas och finansieras av 

arbetsgivaren och, som c) i huvudsak sker under arbetstid och omfattar minst en dag.” (Söderström, 

1981, s.24). Ellström (1999, s.13) väljer att göra en liten ändring av denna definition på punkt b och 

istället skriva ”utbildning som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren”.  

Då detta är en definition av personalutbildning behövs ett förtydligande för att det ska bli 

kompetensutveckling. Ellström (1999, s.14) menar att begreppet tar utgångspunkt i den interna 

arbetsmarknaden. Det finns en efterfrågan respektive ett utbud av individer som har en viss 

kompetens, och detta styrs av bland annat arbetets utformning och sociala processer som 

arbetsgivarens kontroll samt tillgången på kompetent arbetskraft. Kompetensutveckling blir då i 

detta sammanhang de åtgärder som kan användas för att påverka utbudet av kompetens på den 

interna arbetsmarknaden. Det kan t.ex. vara formell utbildning eller träning av personal genom 

exempelvis interna eller externa kurser, olika typer av icke-formella utbildningar så som 

utvecklingsprojekt och kvalitetscirklar, eller lärande i samband med det dagliga arbetet med eller 

utan särskilda instruktioner.      
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4.2 Lärande 

4.2.1 Kognitivt och kontextuellt lärande  

Ellström (1996) beskriver att det finns två olika perspektiv på hur lärandet går till. Det första sättet är 

det kognitiva perspektivet som fokuserar på individen och de intellektuella processerna som sker 

inom denne. Det handlar om en sorts inkodning och tolkning av information som sedan lagras i 

minnet samt om bearbetnings- och beslutsprocesser. I det kognitiva perspektivet finns en uppdelning 

mellan tre kunskaps- och handlingsnivåer. Dessa är den teoretiska - beskrivande kunskapen, den 

praktiska kunskapen samt den automatiserade kunskaps- eller färdighetsnivån.  

Den teoretiska kunskapen kan beskrivas som en typ av ”kunskapsbank” som finns i minnet hos 

individen, medan den pratiska kunskapen visas i form av regler kring hur man ska hantera olika typer 

av situationer. När ett lärande sker görs det genom de tre olika faserna. Om individen till exempel ska 

lösa ett problem samlar den först in relevant och nödvändig information och kunskap om den uppgift 

som ska lösas, alltså en teoretisk kunskap. Denna allmänna kunskap om uppgiften används sedan då 

personen genom övning omvandlar kunskapen till handlingsregler, så kallad praktisk kunskap. I den 

tredje fasen automatiseras sedan den praktiska kunskapen till specifika färdigheter kring uppgiften 

som sedan kan komma att användas när samma eller liknande problem uppstår. Lärandet sker alltså 

genom att omvandla den teoretiska kunskapen genom övning till praktisk kunskap, som sedan blir en 

färdighet hos individen.  

Ett problem med detta perspektiv är att mycket av den teoretiska kunskapen, som individen får då 

den deltar i formell utbildning, så som kurser eller föreläsningar, ofta kan vara svår att omsätta i 

praktiken. Det kan vara svårt att överföra den teoretiska kunskapen till det vardagliga arbetet och få 

det att fungera. Det är inte alltid det går att praktiskt utöva det som teorin förespråkar.          

Det andra perspektivet på hur lärandet går till är det kontextuella.  Enligt detta synsätt är lärandet en 

social process som är beroende av sammanhanget. Kunskapen är kontextbunden och inbäddad i 

sociala och kulturella nätverk av olika innebörder, relationer och verksamheter. Individen ses som en 

del av en arbetsgemenskap och det är genom denna som individen utvecklar och skaffar sig nya 

färdigheter.  Individens lärande och utveckling är beroende av verksamhetens utformning. I det 

kontextuella perspektivet ligger ett stort fokus på det informella lärandet, alltså erfarenhetsbaserat 

lärande. Genom praktiskt handlande och lärlingskap i arbetsgruppen kan individen få de erfarenheter 

och kunskaper som behövs för att lära sig sitt yrke.      

Ett problem med det kontextuella perspektivet är att lärandet blir begränsat då det är beroende av 

sammanhanget. Det kan då vara svårt att generalisera sin kunskap till nya eller okända situationer.   

Ellström (1996) menar att de båda perspektiven bör komplettera varandra för att lärandet ska bli så 

optimalt som möjligt. Det finns ändå vissa situationer då det ena perspektivet är att föredra framför 

det andra.  Det kontextuella perspektivet är bra att tillämpa i arbete och problemlösning i naturliga 

situationer medan det kognitiva kan användas då det kommer till att beskriva och förstå. På 

arbetsplatser är det viktigt att det finns utrymme för båda perspektiven och att balansen dem 

emellan är stabil.  
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4.2.2 Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande  

Lärandet kan delas in i lägre eller högre ordningens lärande och beror på hur relationen mellan 

individen och omgivningen där lärandet sker ser ut (Ellström, 1996). Den lägre ordningens lärande 

kan ses som anpassningsinriktad där redan givna uppgifter och mål finns. Individen ifrågasätter inte 

förutsättningarna eller de uppsatta mål som ska nås. I arbetslivet kan ett sådant exempel vara alla 

olika direktiv och instruktioner som finns att följa. Dessa ifrågasätts inte utan utförs endast 

rutinmässigt. Den lägre ordningens lärande är nödvändig vid återkommande problemsituationer då 

individen kan vända sig till de regler, principer och riktlinjer som finns för att lösa uppgiften.  Den 

hjälper däremot inte till att utveckla individens problemlösningsförmåga och kreativitet.  

Den högre ordnings lärande kallas även för utvecklingsinriktat lärande. Uppgiften, målen och 

förutsättningarna tas inte för givna utan individen tar själv ansvar för att identifiera, tolka och 

formulera dessa.  I vissa fall kan uppgiften eller problemet redan finnas, och det individen gör då är 

att ta reda på innebörden av och bakgrunden till uppgiften samt hur önskvärdheten ser ut på 

lösningen och vilka förutsättningarna är. Individen får lära sig att själv formulera problem och inte 

endast lösa sådana som redan finns. Frågor som ställs är hur, vad och varför? Det som påverkar 

individens och arbetsgruppens möjlighet att använda denna typ av lärande är i vilken grad de tänjer 

på gränser och utnyttjar de frihetsgrader och handlingsutrymme som finns i situationen. Med detta 

menas möjligheterna att välja och tolka uppgifter och mål, metoder för hur dessa ska lösas samt 

reflektion och värdering av det uppnådda resultatet.        

Vilken typ av lärande som finns på arbetsplatsen beror på utformningen av arbetet och hur 

organisationen är uppbyggd. Vill verksamheten uppmana till ett utvecklingsinriktat lärande ställs det 

krav på hur lärsituationerna ser ut och vilket handlingsutrymme individen har i olika uppgifter.  

Individen ska även kunna känna att denne har möjlighet att genom sitt handlande påverka 

omgivningen och de mål som är uppsatta. En förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande är att 

medarbetarna får tid att reflektera över uppstådda uppgifter och situationer.  

4.3 Motivation 

4.3.1 Hackman och Oldhams motivationsmodell 

Det finns olika teorier om hur personal motiveras i sitt vardagliga arbete. En teori är Hackman och 

Oldhams (1980) motivationsmodell som bygger på att individens inre motivation är ett samspel 

mellan arbetets innehåll, individens upplevelser av arbetet samt individens bakgrund. Motivationen 

att arbeta och lära sig ligger i individens uppfattning av arbetets meningsfullhet samt att denne får 

känna ett personligt ansvar att uppnå de resultat som arbetet kräver.  

Hur pass motiverande ett arbete är karaktäriseras av; 

- arbetets mångsidighet  

- inriktning på helheten 

- arbetets praktiska betydelse 

- arbetets handlingsutrymme då det kommer till beslut om utförandet 

- återkoppling i form av information om arbetets reslutat   
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Utifrån Hackman och Oldhams teori (1980) har Ellström (1996) dragit slutsatsen att medarbetarens 

motivation att lära sig inte endast har att göra med individuella egenskaper så som attityder och 

personlighetsdrag, utan att arbetets utformning och arbetsplatsens kultur är av större vikt.  
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5. Metod  

5.1 Val av datainsamlingsmetod 
I denna studie har jag valt att först genomföra en mindre enkätundersökning hos personal som 

arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar i den valda kommunen, för att sedan 

hålla i kvalitativa samtalsintervjuer.  

5.1.1 Kvantitativ metod 

Genom att först genomföra en mindre enkätundersökning hos personal som arbetar med 

funktionshindrade, fanns möjligheten att få en överblick av personalens utbildningsbakgrund, vilka 

yrkestitlar som finns, samt en uppfattning om deras kompetensutvecklingsbehov.  Med hjälp av en 

enkät går det att nå fler personer och få ett större urval än om jag endast valt att hålla i personliga 

intervjuer (Ejlertsson, 2005).  

Syftet med enkäten var bland annat att få en överblick av denna yrkesgrupp för att på ett enklare 

sätt kunna ställa intressanta frågor i de personliga intervjuerna. Med en enkät har respondenterna 

även möjlighet att i lugn och ro fundera över frågorna, och då denna enkätundersökning berör deras 

arbete och utveckling kan det vara bra att ge dem en chans att fundera kring detta (Ejlertsson, 2005).  

De skulle även få en möjlighet att avgöra om de tyckte att studien verkar intressant och om de ville 

delta i en personlig intervju. 

5.1.2 Kvalitativ metod    

Eftersom enkäten inte var speciellt omfattande och inte hade så många frågor behövde jag 

komplettera med personliga samtalsintervjuer för att få svar på studiens alla frågeställningar. Då 

denna undersökning ska ge läsaren en förståelse för och en beskrivning av personalens arbete, 

kompetenser och utvecklingsbehov, är en kvalitativ metod passande för denna studie (Trost, 2010). 

De kvalitativa samtalsintervjuerna ger även en möjlighet att se mönster i respondenterna utsagor, 

vilket kan bli intressant för undersökningens resultat.   

Med tanke på undersökningens syfte och frågeställningar kunde jag genom kvalitativa 

samtalsintervjuer få mer djupgående svar från respondenterna, och ge den chansen att förklara vad 

de menar. Som intervjuare är det viktigt att inte låtsas om att man förstår, när man egentligen inte 

gör det. Därför är det bra att låta respondenten förklara vad den menar (Trost, 2010). Om jag endast 

valt att genomföra en enkätundersökning, hade denna möjlighet inte funnits i samma utsträckning. 

Med kvalitativa samtalsintervjuer kan man också ställa följdfrågor, samt förklara och förtydliga de 

frågor som respondenten inte förstår. Även denna möjlighet finns inte vid en enkätundersökning.   

5.2 Urval     
I den här undersökningen är respondenterna personal som arbetar på LSS-boenden för personer med 

funktionsnedsättningar. Enkäten och följebrevet skickades ut via mejl till åtta enhetschefer, varav 

fyra stycken sedan vidarebefordrade dessa till sin personal. Totalt mottog 94 personer enkäten. 37 

personer besvarade den vilket innebär ett bortfall på 57 personer, ungefär 61 procent.  

När respondenterna fyllde i enkäten kunde de i slutet välja om de ville delta i en personlig intervju. 

De som svarade ja fyllde i sina kontaktuppgifter och totalt svarade nio personer att de kunde tänka 

sig att delta i en intervju. Eftersom jag inte hade mycket tid på mig att genomföra intervjuerna valde 
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jag att intervjua de personer som först svarat att de ville delta. Antalet intervjupersoner uppgick till 

fem stycken. 

Majoriteten av respondenterna är kvinnor och anledningen till detta är att fler kvinnor än män 

svarade på enkäten och var intresserade att delta i en intervju. Även om det kan ses som en ojämn 

fördelning som kan påverka resultatet, anser jag att urvalet är representativt då fler kvinnor än män 

arbetar inom dessa verksamheter.  

5.3 Tillvägagångssätt  
Då de personer som deltar i denna studie är personal som arbetar på boenden för personer med 

funktionsnedsättningar, behövde jag kontakta en kommun som har flera LSS-boenden och som var 

villig att ställ upp i studien. Jag valde en medelstor kommun och tog kontakt med en av två 

områdeschefer för vuxna funktionshindrade. Den chef jag valde att kontakta är områdeschef för LSS-

boenden och Autismenheten i kommunen, vilket jag tycker passar bra för mitt arbete. Jag mejlade 

chefen och berättade om min undersökning men då jag inte fick något svar kontaktade jag honom via 

telefon. Jag fick då klartecken att genomföra min studie i denna kommun på boenden för personer 

med funktionsnedsättningar. 

5.3.1 Enkäten 

Med hjälp av en mejllista som jag fått av områdeschefen kontaktades åtta enhetschefer där jag 

förklarade varför denna studie genomfördes och att jag fått klartecken från deras chef att 

undersökningen skulle göras i deras verksamheter. Jag bifogade enkäten samt ett följebrev och bad 

dem att vidarebefordra dessa till personalen.  

Vid formuleringen av följebrevet utgick jag från de rekommendationer som Ejlertsson ger i boken 

Enkäten i praktiken (2005). Följebrevet talar bland annat om undersökningens syfte, varför de 

aktuella personerna valts ut att delta i studien, att deltagande är helt frivilligt och att alla uppgifter 

och all information kommer behandlas konfidentiellt. Jag valde även att skriva om den personliga 

intervjun och förklarade hur lång tid den beräknades ta, samt vad den skulle handla om.     

Enkäten utformades i Google Docs vilket innebar att den fylldes i och skickades över Internet. 

Respondenterna fyllde i enkäten anonymt genom att klicka på en länk som de fått i sina mejl och som 

ledde till enkäten.  Svaren sammanställdes sedan automatiskt i ett Excel-ark vilket underlättade 

arbetet och hanteringen av den. Innan enkäten skickades ut lät jag fem personer besvara den och 

kolla igenom frågorna och svarsalternativen. Provundersökningen gjordes för att se om andra 

uppfattade frågorna så som det var menat och om svarsalternativen var tillräckliga eller om det 

saknades något (Ejlertsson, 2005). Därefter gjordes några ändringar så att enkäten blev tydligare och 

lättare att fylla i.    

Enkäten var enkelt utformad och frågorna hade ofta färdiga svarsalternativ. Frågeformuläret var 

uppdelad i tre korta kategorier: utbildning, arbete och kompetensutveckling. Vid 

frågeformuleringarna tog jag hjälp av Ejlertssons (2005) rekommendationer om hur man konstruerar 

ett frågeformulär. I slutet av enkäten ställdes frågan om personen var intresserad av att delta i en 

personlig intervju. Om respondenten svarade ja ombads denne att skriva sina kontaktuppgifter. 

Från det att enkäterna skickades ut till enhetscheferna hade respondenterna två veckor på sig att 

besvara den. Då jag efter en och en halv vecka upplevde att det var väldigt få som svarat på enkäten 
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kontaktades enhetscheferna igen med en önskan om att påminna personalen.  Svarstiden förlängdes 

med en vecka vilket resulterade i att fler personer besvarade enkäten. Ejlertsson (2005) menar att 

påminnelser är ett bra sätt att få fler personer att besvara enkäten, men att tumregeln är att skicka 

max två påminnelser.  En av enhetscheferna hörde av sig och ville skriva ut enkäten så att personalen 

kunde fylla i den manuellt då denne trodde att gensvaret skulle bli större, vilket det också blev. Från 

den chefens enhet fick jag in 20 besvarade enkäter jämfört med 17 besvarade enkäter via nätet på 

fyra enheter. 

 Enkäten har som syfte att ge en överblick över personalens utbildningsnivå och yrkestitlar, samt 

undersöka personalens egen kompetensuppfattning samt behov av kompetensutveckling. Den skulle 

även ge respondenten en möjlighet att överväga om den ville delta i en personlig intervju.  

5.3.2 Intervjuerna 

De personer som ville delta i en personlig intervju och som uppgett sina kontaktuppgifter i enkäten 

kontaktade jag antigen via mejl eller telefon. Nio personer svarade på enkäten att de kunde tänka sig 

att delta i en personlig intervju. På grund av tidsbrist valde jag att intervjua de personer som besvarat 

enkäterna först för att komma igång så fort som möjligt. Jag höll därför i några intervjuer samtidigt 

som enkäten kunde fyllas i. Under två veckors tid hölls fem intervjuer med personal från fyra 

boenden. Två av respondenterna arbetade på samma arbetsplats men hade olika yrkestitlar och 

arbetsuppgifter.  

Vi bokade in dag och tid för mötet och kom överens om vart vi skulle träffas. Då jag inte hade någon 

lokal att hålla intervjuerna i valde de flesta av deltagarna att träffas på sina arbetsplatser. Vi satt då i 

ett avskilt rum så vi inte kunde bli störda av andra människor eller ljud. En respondent ville hellre ses 

utanför arbetet och vi bestämde att träffas på ett fik. I detta fall fanns det störande ljud som gjorde 

att intervjun avstannade en gång. Trots att andra människor var i rörelse och att fiket hade svag 

musik på så anser jag att kvaliteten på intervjun inte påverkades av detta. Valet av intervjuplats var 

helt frivilligt och jag som intervjuare anpassade mig efter respondenternas önskemål. Eftersom 

personerna varit snälla och ställt upp på en intervju, kan det vara bra om denne också själv får välja 

en intervjuplats där denne känner sig trygg (Trost, 2010). 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide som skulle underlätta och ge ett stöd för mig som 

intervjuare. Intervjuguiden var strukturerad med färdiga teman och frågor som jag ville ha besvarade 

på utifrån studiens syfte och frågeställningar. Trost (2010) menar att detta sätt att tänka inte är 

riktigt rätt, eftersom risken finns att samtalet inte flyter på som det ska då. Jag valde ändå att ha 

färdiga frågor eftersom jag inte ville missa något som kunde blivit intressant för resultatet.  

Intervjuguiden fungerade som en bra mall under intervjuerna och jag utgick mycket från den då jag 

ställde mina frågor.  Under vissa intervjuer följdes den mer medan den i andra endast fanns som ett 

stöd. Efter några intervjuer gick det bättre att ha koll på vilka frågor som var mest intressanta att få 

besvarade, vilket gjorde att intervjun enklare kunde bli som ett samtal. Jag var noggrann med att 

mina frågeformuleringar inte skulle låta som utfrågningar utan mer som en fråga i ett samtal. Jag 

upplevde inte heller att intervjuerna avstannade på grund av att jag hade färdiga frågor. 

Intervjuerna tog mellan 40-56 minuter och hade varierade samtalsinnehåll även om ämnet berördes i 

stort sätt hela tiden. I min roll som forskare var jag tvungen att i vissa intervjuer föra in samtalet på 

det som undersökningen handlar om då respondenterna ibland kunde sväva iväg. Detta blev en 
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utmaning men fungerade bra i de flesta fallen. Jag följde de råd som finns enligt Trost (2010) vid 

kvalitativa samtalsintervjuer. Bland annat att titta på respondenten när den talar, att vara ärlig och 

ställa enkla och raka frågor utan att försöka väva in det för att undvika att kliva någon på tårna, 

samtidigt som intervjuaren ska undvika att ställa provocerande frågor.        

Alla intervjuer spelades in och respondenterna fick skriva på ett dokument som förklarade studiens 

syfte samt gav mig tillåtelse att spela in och använda intervjumaterialet i min undersökning. I 

dokumentet klargjordes också att deltagandet var helt frivillig och att de när som helst kunde välja 

att inte längre medverka i studien.  

5.4 Databearbetning   
Vid bearbetningen av enkäten behövde jag inte lägga så mycket tid på att göra sammanställningar av 

resultatet då detta görs automatiskt i Google Docs. Enkäterna som fylldes i via Internet lades in i ett 

Excel-ark och sedan konstruerades tabeller och diagram över svaren. De enkäter som fyllts i manuellt 

la jag själv in i Excel-arket och fick på så sätt fram resultatet från alla ifyllda enkäter. 

De personliga intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. I de flesta av fallen skedde 

transkriberingarna direkt efter att intervjun hållits för att bekräfta för mig själv att jag uppfattat 

respondenten rätt. Jag valde att inte skriva av det som sades ordagrant och jag utelämnade läten och 

pauser som jag inte ansåg kunde bidra till studiens resultat. Exempel på sådana läten kunde vara ehh, 

ahh och skratt. Det som skrevs ner var det som personen ville ha sagt och i de fallen när olika ljud 

eller pauser varit viktiga har jag valt att skriva ner det.  

De gånger under intervjun som respondenten hade svårt att formulera sig i det en ville ha sagt 

kontrollfrågade jag ofta efteråt så jag uppfattat rätt. Seidman (1998) menar att det inte alltid är lätt 

att förstå vad andra säger, och vid intervjutillfällen är det därför bra att ställa kontrollfrågor för att 

visa att man följer med i samtalet, och att intervjuaren förstått det som respondenten vill ha sagt. 

Detta underlättade vid transkriberingen av intervjuerna.  När jag i resultatdelen valt att citera någon 

av respondenterna har jag återigen lyssnat på inspelningsmaterialet för att få citaten rätt. 

Resultatet kommer att vara uppdelad så att enkäten redovisas för sig och de personliga intervjuerna 

för sig. Resultatet av enkäten kommer att ge övergripande information till läsaren om vilken 

utbildning personal har som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar samt hur 

verksamheten ser ut med yrkestitlar. Enkäten berör också personalens egen kompetensuppfattning 

samt deras inställning till kompetensutveckling.  

Resultatet av intervjuerna kommer beröra alla av undersökningens frågeställningar och är uppdelad i 

olika underrubriker för att underlätta för läsaren. Först ges en kortare information om 

intervjupersonerna och de verksamheter de arbetar i. I intervjudelen av resultatet redovisas hur 

personalen lär sig i sitt arbete, på vilken kompetensnivå de anser sig vara, vilket behov av utveckling 

som finns samt deras möjligheter och motivation att utvecklas. I denna del av resultatet finns citat 

från respondenterna för att understryka det som redovisas.       

5.5 Etiska aspekter 
I min undersökning har jag utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Enligt den första forskningsetiska principen, informationskravet, ska forskaren ange syftet med 

studien till alla berörda deltagare, vad deras uppgift i studien är samt vilka villkor som gäller för deras 
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deltagande. I följebrevet till enkäten beskrevs syftet med denna undersökning samt varför enkäten 

skickats till just dessa personer. Där beskrevs även att deltagandet var helt frivilligt samt att 

respondenten när som helst kan välja att inte längre medverka utan att behöva ange orsak. I 

följebrevet till enkäten fanns även en kortare förklaring och förfrågan om deltagande i en personlig 

intervju. Även där poängterades att deltagandet är helt frivilligt.   

Den andra forskningsetiska principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan. I denna studie uppfylldes kravet genom att förtydliga detta i både 

följebrevet samt i dokumentet som förklarade undersökningens syfte samt inhämtade 

respondenternas samtycke att delta i en personlig intervju. Deltagarna som blev intervjuade fick 

innan vi började skriva under ett dokument som gav mig tillåtelse att spela in och använda 

intervjumaterialet i min undersökning.  

Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsetiska principen och syftar till att alla uppgifter om 

undersökningsdeltagarna ska behandlas konfidentiellt. Alla personuppgifter ska förvaras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dessa. I denna undersökning har allt material som är av 

personlig och känslig karaktär, såsom respondenternas namn, telefonnummer och mejladress, 

endast hanterats av mig som forskare. Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna 

raderades efter studiens slut. I uppsatsens resultatdel har jag försökt att behålla respondenternas 

anonymitet vilket gör att deras utsagor inte kommer att kunna kopplas till dem personligen.     

Den sista och fjärde forskningsetiska principen är nyttjandekravet som säger att alla uppgifter 

rörande undersökningsdeltagarna endast får användas för forskningsändamålet. Uppgifterna får inte 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. När denna studie 

är klar kommer allt material som inte redovisats i uppsatsen att raderas.  
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6. Resultat 

6.1 Enkäten 

6.1.1 Information om respondenterna 

Enkäten skickades ut till 94 personer och besvarades av 37. Det innebär ett bortfall på ungefär 61 

procent. Det var flest kvinnor, 92 procent, som svarade på enkäten. Alla medverkande ligger i 

åldersspannet mellan 22-63 år, vilket i det här fallet innebär en medelålder på ungefär 46 år och en 

median på 45 år. 

Av alla som svarat på enkäten har nästan hälften gymnasium som högsta utbildningsnivå och de 

flesta av dessa är utbildade undersköterskor. Ungefär 41 procent har någon typ av 

högskoleutbildning, där beteendevetare är den mest förekommande i den här enkätundersökningen. 

Det innebär att det finns en stor spridning i högsta utbildningsnivå hos de medverkande och en 

blandning i vilken utbildning de har. 

Undersökningsdeltagarna har yrkestitlar som boendestödjare, beteendevetare, 

kvalitetssäkringssamordnare, vårdarinna, jourbiträde och gruppledare. Vissa av de medverkande har 

fler än en yrkestitel, som exempelvis boendestödjare och gruppledare. Den mest förekommande 

yrkestiteln i denna undersökning är boendestödjare, därefter kommer beteendevetare. 

6.1.2 Personalens egen kompetensuppfattning 

En fråga i enkäten var om respondenterna ansåg att de hade de kunskaper och kompetenser som 

behövs för sitt arbete. Frågan hade svaralternativ från ett till fem där ettan stod för ”Nej inte alls” 

och femman för ”Ja fullständigt”.  I stapeldiagrammet nedan går det att se fördelningen av de 

redovisade svaren. Y-axeln visar frekvensen, alltså antalet svarande, och x-axeln visar kategorierna, 

alltså svarsalternativen som beskrevs ovan. Bredvid stapeldiagrammet finns en fördelningen i antal 

personer och procent. 

   

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 visar hur respondenterna bedömer att deras kompetens motsvarar kraven i sitt arbete.  

Resultatet visar att majoriteten av undersökningsdeltagarna tycker att de har bra kompetens för sitt 

arbete, då de flesta har svarat att de anser sig vara på någon av de högre siffrorna. Ungefär 74 

procent av alla respondenter har ändå svarat att de saknar vissa kompetenser för sitt yrke, medan 

ungefär 27 procent ser sig ha full kompetens. Endast en person har svarat på den lägre halvan av 

skalan, vilket kan tolkas som att denne tycker sig ligga på en låg kompetensnivå.  
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6.1.3 Personalens kompetensutvecklingsbehov 

De avslutande frågorna i enkäten berörde respondenternas inställning till kompetensutveckling. 

Ungefär 76 procent, alltså 28 personer, har någon gång under de år de arbetat inom detta yrke 

deltagit i utbildning som varit relevant för deras yrkesroll. Två respondenter har deltagit i utbildning 

som inte varit relaterad till deras yrke och sju personer har inte deltagit i någon utbildning alls. Av 

dessa sju personer är fyra utbildade beteendevetare och har arbetat inom boendeverksamheter för 

personer med funktionsnedsättningar mellan 0-5 år. Tre av dessa beteendevetare som inte deltagit i 

någon utbildning i sitt yrke anser att de har fullständiga kunskaper och kompetenser för att klara sitt 

arbete. Den fjärde är samma person som ser sig ligga på en lägre kompetensnivå för sitt yrke. De 

andra respondenterna som svarat att de inte deltagit i någon utbildning alls i sitt arbete arbetar som 

boendestödjare och kvalitetssamordnare. En av dessa boendestödjare har arbetat i mer än 30 år.  

På frågan om viljan att delta i någon utbildning om möjligheten fanns, svarade 78 procent att de vill 

kompetensutvecklas genom utbildning. En person svarade nej och sju personer kanske. Den 

personen som svarat nej har arbetat inom detta yrke mellan 21-25 år. Alla sju respondenter som 

svarat kanske på frågan om viljan att delta i någon utbildning har yrkestiteln boendestödjare. De har 

alla arbetat mer än 11 år inom detta yrke och några mer än tjugo år. Sex av dessa sju respondenter är 

utbildade undersköterskor och har gymnasium som högsta utbildningsnivå.  Den sjunde 

respondenten har grundskola som högsta utbildningsnivå och är utbildad barnskötare.  

Av diagrammen nedan går det att se att lika många personer som i enkäten svarade att de har ett 

behov att kompetensutvecklas, också skulle göra det om möjligheten fanns. 

 

29 undersökningsdeltagare, alltså ungefär 78 procent av alla medverkande, ansåg att de har ett 

behov att kompetensutvecklas. Det som de ansåg sig behöva mer kunskap om var: 

 Funktionsnedsättningar, både psykiska och fysiska 

 Hjärnskador 

 ADHD hos vuxna 

 Autism 

 Demens 

 Hälso- och sjukvård, omvårdnad 

 Utåtagerande beteenden 

Diagram 2 visar hur många av de 
svarande som kan tänka sig att delta i 
utbildning för att öka sin kompetens. 

 

Diagram 3 visar hur många av de 

svarande som anser sig ha ett behov att 

kompetensutvecklas. 
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 Psykiatri 

 Samtalsteknik 

 Metoder i kommunikation med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Dokumentation 

 Ledarskap 

Några respondenter anser att kompetensutveckling alltid är nödvändigt då ny forskning gör att 

kunskap behövs fyllas på. De uttryckte även att det inte alltid finns tid att själv söka och leta efter 

information utan behöver hjälp med detta genom exempelvis utbildning. Genom ny kunskap kan nya 

frågeställningar väckas som arbetsgruppen kan behöva arbeta med. Detta anser en respondent var 

positivt för verksamheten.  

De deltagare som inte anser sig ha ett behov av att kompetensutvecklas är två stycken till antal och 

har arbetat inom detta yrke mellan 21-30 år. De är utbildade undersköterskor med gymnasium som 

högsta utbildningsnivå och arbetar som boendestödjare. På skalan var de anser sig vara 

kompetensmässigt anser båda två att de har fullsändiga kunskaper och kompetenser för sitt arbete. 

Ungefär 16 procent, alltså 6 respondenter, har svarat att de kanske har ett behov att 

kompetensutvecklas. Dessa personer har yrkestitlar som boendestödjare, vårdarinna och 

kvalitetssäkringssamordnare. Tre har grundskola som högsta utbildningsnivå, två har gymnasium och 

en har högskoleutbildning. Majoriteten har vård- och omsorgsutbildning och är utbildade 

undersköterskor. Den respondent som har högskoleutbildning är utbildad beteendevetare.   

 

6.2 Intervjuer 
 

6.2.1 Information om respondenterna och verksamheterna 

Fem personer intervjuades för denna undersökning, varav fyra kvinnor och en man. De har olika 

bakgrunder då det kommer till utbildning och yrkeserfarenhet. Alla deltagarna har läst någon typ av 

högskole- eller universitetsutbildning, två har beteendevetarexamen, två har folkhälsovetareexamen 

och en har läst enstaka kurser.  Alla respondenter arbetar på boenden för personer med 

funktionsnedsättningar och har olika lång erfarenhet av yrket. Två av respondenterna känner sig rätt 

nya i sin yrkesroll och har arbetat runt ett år, de andra har arbetat längre och en har arbetat inom 

omsorgen i mer än 20 år.    

Fyra av undersökningsdeltagarna har yrkesrollen boendestödjare, varav vissa även har titeln 

beteendevetare. En av respondenterna har yrkestiteln kvalitetssäkringssamordnare vilket innebär att 

dennes arbetsuppgifter skiljer sig från de övrigas. Boendestödjare arbetar närmare brukarna, alltså 

de boende med funktionsnedsättningar, för att ge dem stöttning och assistans i olika stor 

utsträckning beroende på vilka insatser de behöver. En kvalitetssäkringssamordnare arbetar bland 

annat med att lägga upp planer för brukarna, tillsammans med varje individ eller tillsammans med 

personal. Dessa planer ska stärka brukarens röst att leva ett så självständigt liv som möjligt.  

I denna undersökning är det personal från fyra olika boenden som deltar. Fyra av respondenterna, 

varav två arbetar på samma arbetsplats, arbetar på serviceboenden. Det innebär att brukarna bor i 

egna lägenheter runt om i ett område och behöver hjälp och stöttning med vissa saker. Vanligtvis 
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finns en baslägenhet som personalen utgår ifrån, och dit kan även brukarna komma för att umgås 

med andra eller för att få hjälp med något.  Den femte respondenten arbetar på ett gruppboende, 

vilket innebär att brukarna har sina egna lägenheter men att alla bor i samma hus. Det finns tillgång 

till en bas, där det oftast finns ett stort gemensamt kök.  

I alla verksamheter där undersökningsdeltagarna arbetar, har brukarna lättare 

funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörningar. Vissa av brukarna har även autistiska drag, 

Aspergers syndrom eller Downs syndrom. Alla brukarna är inom ålderspannet att de ses som vuxna 

individer. Beroende på utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning behöver dessa personer olika 

mycket stöttning och hjälp av personalen. De har olika rätt till så kallade insatser, alltså sådant som 

de har rätt att få hjälp och stöttning med. 

6.2.2 Lärande i arbetet       

Lärande genom erfarenhet  

Respondenterna i denna studie menar att för deras yrkesroll måste man som personal ha en 

blandning av erfarenhet och teoretisk kunskap för att utföra ett bra arbete för brukarna. Det är 

genom erfarenheter som personalen lär sig hantera olika situationer i sitt yrke. Alla människor är 

olika och har olika behov vilket innebär att det är svårt att teoretiskt läsa sig till hur en viss brukare 

med en viss funktionsnedsättning ska reagera eller agera i en viss situation. Genom erfarenhet kan 

personalen lära sig hur de ska gå tillväga för att brukaren ska få sina behov tillgodosedda.  

Det finns en sorts trygghet i att man har en erfarenhet. Man kanske känner 

igen situationen, att man gör såhär, fångar upp de här mönstren. Det går 

ganska fort att lära sig. Det kan vara svårt att ta till sig teori och metod om man 

saknar erfarenhet. (Respondent 2)        

Jag tänker också såhär att om man jobbar i många år, känner man igen vissa 

beteenden som brukare kanske har, och om man kommer som ny och inte har 

jobbat, är det klart att man kan det bättre än dem. (Respondent 1)  

Att bemöta alla människor och att veta hur man på bästa sätt ska ta kontakt med dem tror 

respondenterna är något som finns i en, annars går det att lära sig det genom erfarenhet. En 

respondent menar att eftersom alla människor är olika, innebär det också att alla arbetsplatser är 

olika. Även om man arbetat inom yrket en längre tid så går det inte att ta med sig allt man lärt sig på 

sin förra arbetsplats till den nya, eftersom alla brukare är olika. Vissa brukare är mer öppna eller 

slutna mot personalen vilket kan bli en utmaning för en nyanställd då den inte vet hur den ska nå 

fram till brukaren. 

Ju längre tid man jobbar så… där tror jag att det är bra med tips från annan 

personal som har jobbat längre tid. Då slipper man i varje fall vissa murar att 

springa in i. Sånt är bra. (Respondent 5) 

En av respondenterna som arbetat inom yrket i ungefär ett år uttryckte att det som denne tyckte var 

svårast att lära sig som ny i arbetet var att sköta brukarnas hygien. Respondenten kände att den kom 

för nära inpå en annan människa, då det handlade om att duscha, borsta tänderna och ta hand om 

toabesök. Detta är sådana saker som inte går att läsa sig till utan sådant som man lär sig genom 

erfarenhet.      



22 
 

Att i arbetsgruppen dela med sig av erfarenheter och kunskaper till varandra har respondenterna 

olika upplevelser av. Vissa tycker att personalen försöker att dela med sig så gott det går, men att det 

skiljer sig från person till person. Vissa av respondenterna delar gärna med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper till sina kollegor, men blir inte alltid positivt bemötta.  

Andra respondenter upplever inte att man i arbetsgruppen försöker lära sig av varandra. Trots att det 

är mycket ”jobbprat” på arbetsplatsen så uttrycker vissa respondenterna att det finns en stor brist 

hos personalen att dela med sig av kunskaper och erfarenheter i arbetet.   

Det är mer vardagssysslor och så, kanske inte i det stora hela att man delger sig 

så mycket. Men det är också en brist jag ser. (Respondent 5)  

Några menar sedan att det är upp till var och en att välja om de vill lära sig eller fortsätta arbeta på 

samma sätt som tidigare. Den personal som arbetat en längre tid på arbetsplatsen, med just de 

brukare som bor där, har mer erfarenhet att dela med sig av. När man kommer som nyanställt får 

man några dagars introduktion. De undersökningsdeltagare som känner sig rätt nya inom yrket 

menar att de inte hade velat vara utan dessa dagar då det gett dem mycket. 

Det behövs, för dels måste man lära sig vart brukarna bor nånstans, och 

framför allt måste man få träffa dem och se deras reaktion på att det kommit 

en ny till. Och sen lite rutiner, för det finns vissa rutiner som är viktiga och som 

inte får göras på fel sätt. (Respondent 4)    

Lärande genom teoretisk kunskap 

Majoriteten av respondenter är eniga om att den teoretiska kunskap som är viktig att ha är om olika 

utvecklingsstörningar och funktionsnedsättningar. Den teoretiska kunskapen kan ge vägledning och 

en förståelse för varför brukarna tänker, säger och agerar som de gör. Genom teoretisk kunskap om 

olika funktionshinder tror respondenterna att arbetet kan underlättas med vissa brukare då personal 

har bättre koll på deras diagnoser.    

På frågan om respondenterna kunde se någon svårighet med att omvandla den teoretiska kunskapen 

man lärt sig, till att praktiskt använda den i det vardagliga arbetet, svarar några att svårigheten ligger 

i att få med sig alla i arbetsgruppen.  

Det hjälper inte om att man är en som gör. Är man en personalgrupp så måste 

man få med sig alla, det räcker inte att en gör. Men nej men vissa gånger har 

man testat av. Det handlar mycket om bemötande, och ett annat sätt att öka 

förståelsen. Och då berättar jag och skriver ner ”det här funkade”. Sen får man 

se. Rom byggdes inte på en dag så då får jag tjata, tjata. (Respondent 3)   

Det är inte själva kunskapen som är svår att omvandla till praktiken, utan det är att få med sig andra 

att tänka på samma sätt som är en utmaning. Flera av respondenterna delar gärna med sig av de 

teoretiska kunskaper de tagit del av i utbildningar, föreläsningar, böcker och på Internet, med det 

gäller att göra det på rätt sätt då alla inte är lika mottagliga för ny information.  

Man blir som uppfylld och man ser saker med andra glasögon och vill dela med 

sig. Jag har försökt men har märkt nu att alla inte är mottagliga, och man kan 

inte tvinga på någon. Däremot ser man om någon suckar och stönar, då säger 

jag ”har du tänkt på det här?” För då har ju jag min kunskap. Men det går inte 

att komma från en föreläsning och predika. Det funkar inte. (Respondent 3)      
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Alla respondenter tror att det skulle vara bra för verksamheterna att få in mer vetenskapligt 

tänkande hos personalen. Det får dock inte gå till överstyr, ”vi vill inte bli några robotar”, som en 

respondent uttrycker. Inför varje ny brukare och situation måste personalen göra en avvägning om 

detta sätt att tänka på passar in för denna individ. 

Att bara vara inmatad med massa fakta i huvudet, jag tror inte att man gör ett 

bättre jobb för det. Det är nån typ av balansgång. Allt man läser berikar ju och 

man kan göra saker bättre, men samtidigt måste man vara rätt typ av person 

för att få det att funka. Bara för att jag har en utbildning på flera nivåer så gör 

inte det att jag blir bättre mot brukarna. (Respondent 5) 

Det finns en enighet om att en blandning av teoretisk kunskap och erfarenhet är den bästa 

kombinationen för detta arbete. Erfarenheten kan underlätta för personalen att omsätta deras 

teoretiska kunskap till det vardagliga arbetet, samtidigt som personalen genom teoretisk kunskap 

kan få tips och idéer om hur de ska hantera vissa situationer och hur de ska bemöta brukarna på 

bästa sätt. 

Rutiner och möjligheter att pröva något nytt   

På frågan om undersökningsdeltagarna upplevde att de kunde vara med och påverka sina 

arbetsuppgifters utformning samt möjligheten till att införa något nytt, var svaren varierande. 

Boendestödjarna menade att deras arbetsuppgifter redan är färdigbestämda med tidangivelser då de 

ska vara hos den brukaren och göra den saken. De känner inte att de kan påverka detta speciellt 

mycket förutom då det handlar om med vilken inställning de väljer att utföra uppgiften.  

De flesta känner ändå att om de har något förslag om förändring i verksamheten så finns ett stöd 

från cheferna att prova det. Det innebär dock inte att alla andra i personalgruppen automatiskt är 

villiga att försöka genomföra förändringen. Några av respondenterna menar att en del av personalen 

inte ser på förändringar som något positivt, även om det innebär en förbättring för brukarna.  

Mycket av arbetet inom bostadsverksamheterna går på rutin, vilket respondenterna tycker märks 

framför allt hos de i personalgruppen som arbetat längst. För brukarnas del är det viktigt att rutiner 

hålls för att underlätta deras vardag, men fler av respondenterna önskar att personalen i större 

utsträckning reflekterar över sin arbetsinsats.   

Tid för reflektion 

Alla intervjupersoner var överens om att de har alldeles för lite tid att tillsammans i personalgruppen 

diskutera och reflektera över sitt arbete och de situationer som dyker upp. Den enda tiden som finns 

avsatt för personalen att träffas är under personalmötena som hålls varannan vecka. Dock menar 

några av respondenterna att denna tid ändå inte utnyttjas till fullo för att tillsammans diskutera och 

reflektera, och komma på nya lösningar och förbättringar för brukarna.  

Man skulle behöva ha som ett ämne, en struktur, och nån som håller i det så 

det blir gjort. För om det inte är nån, jag vet på de här team-mötena, att om vi 

inte bestämmer att ”nu gör vi såhär, eller såhär”, då sitter vi bara och döpratar. 

(Respondent 3) 

Så det är väldigt lite tid att sätta sig ner och diskutera och försöka utveckla 

något tillsammans. Man jobbar lite åt fel håll kan jag tycka, det kan vara bra att 

kunna sätta sig ner tillsammans och prata, om inte bara de stora grejerna på 
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personalmötena, utan att man har ett case och försöker diskutera tillsammans. 

(Respondent 5)   

I dagsläget menar respondenterna att det inte finns någon tid för personalen att diskutera med 

varandra, eller att den tid som finns att tillgå inte utnyttjas på bästa sätt. De ser att det finns ett 

behov hos personalen att få tid för reflektion tillsammans för att kunna utveckla och förbättra 

verksamheten. Genom att ha avsatt tid till detta tror respondenterna att personalen skulle få en 

bättre förståelse för varandra.  

Jag tror kanske att de som inte har högskoleutbildning skulle få bättre 

förståelse för hur vi tänker och hur vi menar. Och att de också kanske skulle 

jobba mer så då. Och att det skulle bli bättre för brukarna om vi tänker så. 

(Respondent 1) 

På en arbetsplats talades det om ett införande av ett datasystem som innebär att personalen efter 

avslutat arbetspass ska sätta sig ner och reflektera över dagen och de situationer som uppstått. De 

ska ställa sig frågor som hur, vad och varför. Med detta program får personalen enskilt reflektera 

över sin arbetsinsats.  

6.2.3 Kompetensnivå  

De kompetenser som respondenterna tycker är viktiga att ha i sin yrkesroll är bland annat kunskap 

om olika funktionsnedsättningar för att få en förståelse för varför en brukare tänker, säger eller 

agerar som den gör. Flera av respondenterna menar att i detta yrke ska människor arbeta som har en 

genuin känsla för andra människor.  

Människokännedom, att man är ödmjuk inför varje möte och att man ser 

människan och inte funktionshindret, det är människan man ska se. 

(Respondent 4)  

Flera av respondenterna tar upp egenskaper som flexibel, lyhörd, en förmåga att uppfatta signaler 

från brukarna, att man ska ha bra tålamod samt ha en förmåga att känna empati och försöka sätta sig 

in i brukarnas situation utan att kliva över. Då det är vanligt att personer med vissa 

funktionsnedsättningar behöver ha tydliga rutiner, är det viktigt att personalen är ordningsam och 

strukturerad.    

Andra kompetenser som respondenterna ser som viktiga är omvårdnadskunskaper samt att personal 

som arbetar som boendestödjare har en pedagogisk utvecklingsförmåga. De ska kunna motivera 

brukaren att vilja utvecklas och prova på saker. Det är även av stor vikt att man har lätt att skratta 

och lätt att skoja. En respondent menar att detta underlättar i alla sammanhang.   

En stor del av de arbetstagare som arbetar inom detta yrke har ingen utbildning på högre nivå, så 

som högskoleutbildning. Anledningen till det tror några av undersökningsdeltagarna beror på att 

yrket har låg status och förr krävdes inte speciellt mycket av en person för att få arbeta inom detta 

yrkesområde. En respondent uttryckte det såhär:  

Eftersom många är ”handplockade från gatan” och har inte nån utbildning, så 

inte ens undersköterskor. Man har halkat in, det har varit ett underskattat 

jobb, många av oss medelålders har ingen riktig utbildning /…/ Förut så var det 
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att sätta upp en lapp på Konsum eller ta in en svägerska, bara du kan laga mat 

och så. (Respondent 3) 

Intervjupersonerna i denna studie har alla deltagit någon typ av högskoleutbildning eller kurs. De har 

även deltagit i någon form av utbildning i sitt arbete, bekostat av arbetsgivaren som i detta fall är en 

kommun. Dessa utbildningar har varit av varierande innehåll och längd, vissa har varit 

endagsföreläsningar och andra lite längre.  

En utbildning som flera av respondenterna deltagit i och som de var mycket positiva till var en 

föreläsning om Autism och autismliknande tillstånd hos funktionshindrade. Respondenterna tycker 

att de haft användning av denna utbildning i sitt vardagliga arbete och rekommenderar fler att gå 

den.  

De utbildningar som personalen har möjlighet att delta i är alla anordnade av kommunen då det inte 

finns några ekonomiska resurser för annat. Det innebär att flera av respondenterna deltagit i 

utbildningar och föreläsningar som de fått information om men som de sedan inte haft användning 

av i sitt arbete. En respondent berättar att dennes arbetslag hade en önskan om att gå en viss 

utbildning, men eftersom det inte fanns pengar till detta fick de gå en annan. Den utbildning de fick 

gå på var inte inriktad mot deras målgrupp vilket innebar att de fick svårt att använda kunskaperna i 

deras yrkesroll.       

Utbildningen var jättebra men den är anpassad för människor med schizofreni, 

vilket jag då kan tycka är svårt att anpassa till våra brukare, men tanken var att 

vi skulle göra det, skulle anpassa det här materialet. Men om jag ska vara helt 

ärlig så har vi inte jobbat med det. (Respondent 1) 

I en av verksamheterna där två av respondenterna arbetar har man valt, att vid öppningen av 

serviceboendet för snart två år sedan, ha en blandning i personalgruppen av kön, utbildning och 

erfarenhet. Det finns både erfarna boendestödjare och utbildade beteendevetare. Detta tror en av 

respondenterna har bidragit till att dokumentationsarbetet gått smidigare samt att det finns mycket 

och olika typer av kompetenser som medarbetarna kunnat dela med sig av till varandra.   

Några av respondenterna vars yrkestitel är boendestödjare/beteendevetare har svårt att förstå på 

vilket sätt de ska ha användning av sin utbildning i sitt arbete då verksamheterna ser ut som de gör. 

De menar att det finns mycket outnyttjade resurser hos dem som skulle kunna komma till mer 

användning i utvecklingen av brukarna. En respondent uttrycker att arbetsgivaren bör ge dem större 

handlingsutrymme att göra andra arbetsuppgifter än de som finns idag. Den personal som har 

beteendevetenskaplig utbildning skulle kunna utarbeta andra implementeringsarbeten som kan 

förbättra och utveckla verksamheten. Detta har de inte möjlighet till idag då arbetsdagen är 

minutiöst planerad med andra uppgifter.   

Majoriteten av respondenterna kan se en skillnad i sättet att tänka och arbeta mellan de som har 

högskoleutbildning och de som inte har det. De menar att de personer med högskoleutbildning har 

ett mer kritiskt tänkande och har lättare att reflektera över varför vissa saker händer. Detta märks 

framför allt då det kommer till att sätta upp mål för brukarna och arbeta utifrån en plan som sedan 

ska utvärderas. De kan även se en skillnad i intresset att vidareutveckla sina kunskaper och delta i 

föreläsningar och utbildningar.   



26 
 

6.2.4 Behov av utveckling   

Alla respondenter uttrycker att det på deras arbetsplatser finns ett behov bland personalen att 

utveckla sin kompetens. Några är dock osäkra på om all personal själva ser sitt utvecklingsbehov. Ett 

flertal av respondenterna anser att alla människor, oavsett yrke, ständigt behöver utvecklas och lära 

sig nya saker, då kunskap behövs fyllas på under tidens gång.      

De kompetenser som respondenterna känner att det finns ett stort behov av att ha inom detta 

yrkesområde, och som de idag tycker saknas, är: 

 Fördjupade kunskaper om olika utvecklingsstörningar, neuropsykiatriska sjukdomar och 

andra funktionsnedsättningar.  

 Samtalsmetodik, och framför allt kunskap om motiverande samtal.  

 Kommunikation, mellan personal och brukare, och mellan personal och personal.   

 Pedagogik 

 Omvårdnadskunskaper 

 Kunskap och information om nya datasystem som ska användas i det vardagliga arbetet för 

dokumentation.  

 

Man behöver en blandning mellan omvårdnad, men även samtalsmetodik, 

motiverande samtal. LSS är en lag som inte är, hur ska jag förklara, det är en 

självständighetslag så man kan inte tvinga någon att göra någonting, men vi 

kan alltid motivera våra brukare. Och jag tror att det är någonting som vi inte 

har. (Respondent 1) 

Pedagogisk utvecklingsförmåga, absolut det viktigaste. Tidigare har man jobbat 

mycket vård och omsorg, det har varit ett omsorgsstänk och ”ta hand om”. Det 

är traditionen, men som boendestödjare jobbar man ju pedagogiskt med mål. 

(Respondent 2) 

6.2.5 Utvecklingsmöjligheter 

Det finns en variation i respondenternas utsagor om arbetsplatserna är uppmuntrande till lärande.  

En av respondenterna uttrycker sig att denne skulle ljuga om den sa att arbetsplatsen var en plats för 

lärande. En annan menar att det finns böcker och möjlighet att söka information på Internet, vilket 

fler borde utnyttja . Andra respondenter menar att det inte finns tid i det vardagliga arbetet att sätta 

sig ner och försöka ta del av ny kunskap genom att läsa sig till det. 

Flera respondenter berättar att deras chef ofta skickar ut information om utbildningar, kurser och 

föreläsningar som kan vara intressanta för personalen att gå på. Några respondenter har även gått en 

friskvårdsledarutbildning samt fått utbildning i hjärt- och lungräddning. 

Utifrån personalens visade intresse är det chefen som väljer ut vilka som ska få gå en viss utbildning, 

om antalet platser är begränsade. Några respondenter berättar att tanken är att de personer som 

varit på utbildning sedan ska vidareföremedla, det som de lärt sig, till resten av personalgruppen. 

Detta menar dem är svårt, och i vissa fall har det inte ens blivit av.  

Då var det bara två som fick gå, för det blev för dyrt om alla skulle. Men då 

skulle de återberätta för personalgruppen vad de lärt sig. Det kan jag se som en 

nackdel, för det är alltid svårare att få information i tredje hand än i andra 
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hand. Men jag tror att det är pengarna som styr allting som har med utbildning. 

(Respondent 1)  

Flera av respondenterna anser att det är de ekonomiska resurserna som sätter stopp för deras 

möjlighet att få utbildning inom de områden de saknar kompetens. En respondent berättar att 

dennes arbetslag blivit tillåten att gå en kurs, men sedan kort därefter blivit nekade på grund av 

ekonomiska skäl. De utbildningar som finns att tillgå är sådana som inte kostar så mycket för 

kommunen, och ofta är det kommunen själv som anordnar dessa kurser och föreläsningar. Detta 

innebär att utbildningarna ofta inte är inriktade på respondenternas målgrupp.    

Några av respondenterna känner att de kan utvecklas i sitt arbete, men att detta görs på egna 

initiativ. Det är ingenting som arbetsgivaren uppmuntrar till utan det är av rent egenintresse. Andra 

respondenter känner att de inte har någon möjlighet att utvecklas mer i den arbetsroll de har idag, 

då de känner att de inte har tillräckligt med handlingsutrymme för att göra det.  

Respondenterna berättar att de har möjlighet att få handledning från en handledare inom 

kommunen, men att detta bara används vid problematiska fall då personalen behöver hjälp med att 

lösa en situation. Även om möjligheten finns att ringa handledaren för att få stöttning tror 

respondenterna att det görs alldeles för sällan. Att ha tillgång till en kompetent handledare ser de 

som något positivt då denne kan hjälpa till att utveckla verksamheten och personalen. En respondent 

berättar att deras handledare kommer till arbetsplatsen en gång i månaden, och att personalen vid 

dessa möten börjar tänka mer kring sitt arbete. 

En gång i månaden kommer hon. Det känns som i de mötena så går det hem, 

man börjar tänka. Det känns jättebra. Sen faller man i groparna ibland ändå, då 

blir det som att ”nej förstod hon inte ändå? Varför gör hon så när vi sa på 

mötet att vi inte ska säga så” (Respondent 3)   

Två respondenter gav som förslag att göra studiebesök på andra boenden för att få idéer och tips på 

hur man kan jobba. Tillsammans med personal från andra verksamheter kan erfarenheter och 

kunskaper utbytas, som kan förbättra arbetet för brukarna. Detta har respondenterna föreslagit till 

sina chefer men inte fått något direkt svar på om det ska genomföras.  

6.2.6 Motivation att utvecklas i sitt arbete 

Respondenterna menar att på deras arbetsplatser har personalen olika ambitionsnivå i sitt arbete. 

Det finns även en stor variation i motivationsnivån att utvecklas och lära. En respondent uttrycker att 

motivationsnivån att utvecklas är hög på dennes arbetsplats, medan andra respondenter tycker att 

det skiljer från person till person. Det är ofta den egna viljan och önskan att kompetensutvecklas som 

motiverar personalen. Samtidigt tror några respondenter att de som genuint tycker om sitt arbete vill 

lära sig nya saker för att bli bättre på det dem gör.  

Flera av respondenterna ser sig själva som nyfikna individer som gärna lär sig och utvecklas hela 

tiden. De flesta av dessa har på egna initiativ valt att vidareutbilda sig för att utvecklas i sitt yrke. 

Några har läst kurser utanför arbetet som inte bekostats av arbetsgivaren.  

Jag vill alltid lära mig mer och sträva framåt. Jag har lite svårt att hamna i ett, 

och bara sitta där och ta det lugnt. Jag vill alltid att det ska vara en massa saker 

runt mig. Jag mår bra av det och får en kick av det. Att kunna göra något, göra 

förbättringar. (Respondent 5)  
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En respondent tror att det bland personalen på dennes arbetsplats kan finnas en osäkerhet i att gå 

på kurser där det krävs en motprestation från deltagaren, t.ex. att ett skriftligt arbete ska lämnas in, 

och att motivationen därför minskar. Samma respondent tror att vissa utbildningar eller 

föreläsningar måste vara obligatoriska för att fler ska gå på dem. 

Men om jag ser, den ena hon är bara bullmamma och är inte intresserad av 

det. Hon går inte ens på sådana här föreläsningar om hon inte måste/…/ Om 

det tydliggörs att det är riktat till verksamheten, och sen att vissa saker skulle 

behöva vara obligatoriska, för då gör man det, för annars är det lätt att säga 

nej. (Respondent 3)   

De flesta av respondenterna känner sig osäkra på hur fler skulle kunna bli motiverade att utvecklas i 

sitt arbete. En respondent tror att den personal som arbetat inom yrkes under en lång tid är inkörd 

på ett visst sätt att arbeta och att de därför har svårt att försöka utvecklas. Andra menar att det är 

ens personlighet och det egna intresset som motiverar till att lära mer.     

6.2.7 Yrkesstolthet  

På frågan om det finns en yrkesstolthet i deras arbete svarar några respondenter att de inte ser det. 

De upplever inte att det finns någon yrkesstolthet bland deras kollegor, och menar att alla måste 

börja ta ansvar och känna att de gör ett bra jobb. Trots att många av personalen är professionella 

boendestödjare visas ingen uppskattning från arbetsgivaren då lönen är låg liksom satsningen på 

denna yrkesgrupp.  

Det här är verkligen ingenting om man vill tjäna pengar, utan…hur ska jag 

säga…att man själv känner att man gör en insats för en medmänniska. Det är 

på det sättet man blir rik. I hjärtat. (Respondent 5)   
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7. Resultatanalys 

7.1 Kompetenser och utvecklingsbehov  
Att det skett en förändring sedan lagen om stöd till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kom 

1994, märks bland annat i utvecklingen kring vilka kompetenser som personal bör ha som arbetar 

inom verksamheter utifrån LSS. Det har skett en tydlig förändring i personalens roll, från att varit mer 

vårdande till att idag vara stöttande för individens utveckling till självständighet. Utifrån 

respondenterna utsagor går det att se att en förändring har skett, men att det fortfarande är en bit 

kvar i utvecklingen av verksamheterna.  

Resultatet av undersökningen visar att de kompetenser som respondenterna framhåller som viktiga 

att ha i sin yrkesroll, som bland annat boendestödjare, stämmer väl överens med det som tidigare 

forskning på ämnet visar. Respondenterna ansåg att egenskaper som lyhörd, ödmjuk, flexibel, 

ordningsam och strukturerad var viktiga att ha i arbetet med brukarna. Likaså att ha ett bra tålamod, 

en empatisk förmåga samt en genuin känsla för andra människor. Enligt studien av Ivarsson et al. 

(2009)går det att se att det finns en likhet i resultaten kring vilka egenskaper och kompetenser som 

behövs i arbetet med funktionshindrade. I deras studie lyfts även fram en förmåga att kunna hantera 

oförutsägbara händelser, vilket kan liknas vid egenskapen flexibel som respondenterna i denna 

undersökning framhöll.  

Båda undersökningarna visar att den teoretiska kunskap som är viktig att ha, men som inte går att få i 

lika stor utsträckning genom erfarenhet, är kunskap om olika funktionshinder, som t.ex. olika 

utvecklingsstörningar och autism. Respondenterna i denna undersökning menar att genom att ha 

kunskap inom området är det enklare att få en förståelse för varför brukarna tänker, säger och 

agerar som de gör, vilket även studien av Ivarsson et al. (2009) visar. Ett exempel som togs upp i 

bakgrunden var den med en person som har Aspergers syndrom och vilka svårigheter som denne kan 

ha när det kommer till ömsesidig social kommunikation (Gillberg, 1999). Om man som personal har 

denna kunskap kan det underlätta arbetet med vissa brukare.  

Både SKL (2012) och FUB tillsammans med Autism och Aspergerförbundet (2013) anser att det finns 

stora brister i kompetensnivån hos personal som arbetar inom olika LSS-verksamheter, vilket även 

resultatet i denna studie visar.  I både resultatet av enkäten och de personliga intervjuerna går det 

att se att det finns ett behov av kompetensutveckling hos personalen. Av respondenternas svar går 

det att se en likhet inom vilka kunskapsområden som personalen behöver utvecklas. Bland annat 

behövs fördjupade kunskaper om olika utvecklingsstörningar, neuropsykiatriska sjukdomar och andra 

funktionsnedsättningar. Respondenterna tar även upp kunskap kring samtalsmetodik med fokus på 

motiverande samtal och olika kommunikationstekniker med brukarna. Ivarsson et al. (2009) och 

Engen et al. (2002) menar att personalen bör ha en förmåga att kunna kommunicera med de brukare 

som har kommunikationssvårigheter då dessa människor ofta blir frustrerade och utåtagerande om 

de inte känner sig förstådda. 

Andra kompetenser som respondenterna i undersökningen lyfte fram som viktiga, men som de i stor 

utsträckning anser saknas eller behöver utvecklas, är kunskaper kring dokumentation och pedagogik. 

En av respondenterna menar att en pedagogisk utvecklingsförmåga är en förutsättning då 

boendestödjare ska arbeta pedagogiskt mot ett mål. Ivarsson et al. (2009) tog även upp kunskap 

kring psykologi och adekvat lagstiftning, vilket ingen av respondenterna i denna undersökning 
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nämnde. Alla de kompetenser och kunskaper som behöver utvecklas enligt respondenterna och 

tidigare forskning, går att få genom utbildningar och teoretiskt kunskap.   

Trots att det finns en stor brist av kompetens inom yrkesområdet, vilket både resultatet i 

undersökningen och rapporter från SKL (2012) och FUB tillsammans med Autism- och 

Aspergerförbundet (2013) visar, så går det att i resultatet av enkäten se att personalen ändå anser sig 

ligga på en bra kompetensnivå för sitt yrke. Majoriteten av alla som besvarat enkäten anser sig ligga 

på den ”bättre” halvan på skalan på frågan om de har rätt kompetenser för sitt yrke. I resultatdelen 

av intervjuerna går det att läsa att några av respondenterna är osäkra på om deras kollegor är 

medvetna om sina utvecklingsbehov.  

Det finns ett stort behov av utveckling inom dessa verksamheter och det är arbetsgivarens uppgift att 

se till att den personal som saknar en viss kompetens ska få möjlighet att utveckla denna, genom 

exempelvis utbildning och handledning (Socialstyrelsen 2012). I resultatet av studien går det att se 

att detta behov inte tillgodoses, vilket innebär att arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet. I viss 

mån har personalen möjlighet att få utbildning, men den är ofta anordnad av kommunen själv vilket 

innebär att de inte alltid är inriktade mot rätt målgrupp. De personer som deltar i utbildningar är 

också de som redan är utbildade på högre nivåer (SCB, 2010). Respondenterna i denna undersökning 

tycker sig se en skillnad i sättet att tänka kring arbetet och viljan att vidareutbildas mellan de som har 

högskoleutbildning och de som inte har det.  

7.2 Lärande i arbetet  
Enligt Ellström (1996) kan lärandet ske på två olika sätt, antingen genom det kognitiva perspektivet 

som innebär att lärandet sker genom teoretisk kunskap, eller genom det kontextuella perspektivet 

som innebär att en individ lär sig genom erfarenhet och är beroende av sammanhanget. Enligt 

respondenterna i denna studie sker lärandet i deras yrke genom de båda perspektiven. 

Resultatet visar att erfarenheten är det viktigaste då det kommer till att lära känna brukarna och 

bygga upp en relation till dem. Erfarenheten hjälper personalen att lära sig brukarnas sätt att tänka 

och vara, och hur personalen ska agera i vissa situationer. Eftersom denna typ av lärande är 

kontextbunden är det svårt att ha användning av den i andra sammanhang (Ellström, 1996). En 

respondent i undersökningen menar att all den kunskap man fått på en arbetsplats, på ett boende, 

inte går att ta med sig till sin nya arbetsplats, eftersom alla människor är olika och alla brukare har 

olika behov. I detta avseende går det att se att lärandet begränsas enligt det kontextuella 

perspektivet. 

Det kognitiva perspektivet syftar till att lärandet sker genom teoretisk kunskap som omvandlas till 

praktisk kunskap. Denna typ av lärande kan användas då det kommer till att beskriva och förstå 

(Ellström 1996). Resultatet av undersökningen visar att en kunskap som är viktig att ha i detta yrke är 

om olika funktionshinder, då detta kan ge personalen en förståelse kring brukarnas sätt att tänka och 

agera.  Respondenterna menar att denna typ av kunskap går att få genom att teoretiskt läsa och lära 

sig olika diagnoser, för att sedan använda sig av detta i det vardagliga arbetet med brukarna. 

Ellström (1996) menar att ett problem med att lära sig utifrån det kognitiva perspektivet är att den 

teoretiska kunskapen kan vara svår att omsätta i praktiken. Några respondenter i undersökningen 

kan se att det problemet finns, framför allt om de utbildningar de gått inte varit helt inriktade mot 
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rätt målgrupp. Resultatet visar också att de teoretiska kunskaperna blir svåra att omsätta i praktiken 

om inte alla i arbetsgruppen försöker ta del av kunskaperna och arbetar utifrån dessa.  

Resultatet visar att en blandning av erfarenhet och teoretisk kunskap underlättar arbetet med 

brukarna, då den teoretiska kunskapen ger en förståelse kring funktionshindret, och erfarenheten 

hjälper personalen att veta när vissa saker fungerar eller inte. Detta sätt att lära menar Ellström 

(1996) är det mest optimala. 

Resultatet visar att personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar delar 

med sig olika mycket av kunskaper och erfarenheter till varandra. En förutsättning för att ett lärande 

i arbetet ska vara möjligt är bland annat att medarbetarna kan utbyta erfarenheter (Ellström 1996). 

Genom att dela med sig av sina kunskaper kan personalen förbättra lärandet i arbetet, och på så sätt 

främja det utvecklingsinriktade lärandet (Ellström 1996). Detta är något som personalen idag inte gör 

tillräckligt mycket, och de som försöker får inte alltid ett positivt bemötande från sina kollegor.   

Inom en av verksamheterna där denna undersökning gjordes, var personalgruppen sammansatt så 

det finns en blandning av kön, ålder, bakgrund, utbildning och erfarenhet. Detta menar Ellström 

(1996) är bra för att ett utbyte av kunskaper och erfarenheter kan ske bland medarbetarna, vilket 

också leder till att de lär av varandra.        

Arbetet med brukarna går mycket på rutin och arbetsuppgifterna skiljer sig inte mycket åt mellan 

olika arbetspass. Det tyder på att mycket av det som personalen lär sig i sitt arbete är ett 

anpassningsinriktat lärande (Ellström 1996), då arbetsuppgifterna redan är givna, liksom de mål som 

finns. Personalen ifrågasätter inte sättet att arbeta på, utan följer de instruktioner som är utsatta. 

Resultatet visar att personalen inte heller har någon större frihetsgrad eller handlingsutrymme att 

försöka ändra sättet att arbeta på, vilket tyder på att det utvecklingsinriktade lärandet inte främjas.  

En förutsättning för ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet är att personalen har tid att reflektera 

över sina arbetsuppgifter och eventuellt uppstådda situationer. Resultatet av denna undersökning 

visar att personalen inte har tillräckligt med tid för att tillsammans reflektera och diskutera saker som 

händer i deras arbete. Det finns inget utrymme i det dagliga arbetet att tillsammans prata och 

komma på förbättringar, då arbetsuppgifterna ofta är minutiöst planerade. Respondenterna i 

undersökningen menar att den tid som finns avsatt för personalen att träffas och diskutera, inte är 

tillräcklig, samt att den inte alltid används för det ändamålet.        

Ellström (1996) menar även att en annan förutsättning för lärande i arbetet är att personalen känner 

stöd från chefer och ledning att utveckla verksamheten. I resultatet går det att se att uppfattningen 

kring detta skiljer sig åt mellan olika respondenter. En del menar att de är nöjda med sin chef i det 

avseendet att denne skickar ut information om utbildningar, kurser och föreläsningar. Samtidigt låter 

cheferna de ekonomiska resurserna styra då personalen önskar att gå utbildningar som de ser ett 

behov av att gå. 

7.3 Motivation till lärande och utveckling 
Resultatet av undersökningen visar att personalens motivationsnivå till lärande och utveckling 

varierar mellan de olika arbetsplatserna. Respondenterna anser att motivationen att utvecklas och 

lära i deras verksamheter till störst del beror på vem man är som person. Ellström (1996) anser att 

motivationen att lära i arbetet till störst del beror på arbetets utformning och arbetsplatsens kultur, 
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även om individuella egenskaper så som attityder och personlighetsdrag också påverkar. I dessa 

verksamheter, där personalen anser sig ha litet handlingsutrymme och där arbetsuppgifterna är 

minutiöst planerade, blir de individuella egenskaperna, attityderna och personlighetsdragen det som 

till störst del bidrar till motivationen hos personalen.  

Resultatet visar även att det finns en skillnad i inställningen till lärande och utveckling mellan 

personer som har högskoleutbildning och de som inte har det. Respondenterna anser att de med 

högre utbildning i större mån är intresserade och motiverade att förbättra sina kompetenser. Enligt 

SCB (2010) deltog fler personer med högre utbildning, i personalutbildningar av olika slag, medan de 

med lägre utbildningsnivå deltog mindre.  

Hackman och Oldhams (1980) teori om motivation i arbetet menar att arbetets mångsidighet 

motiverar medarbetaren. Rapporter från Socialstyrelsen (2013) visar att en boendestödjares 

arbetsuppgifter är många och varierande. Det kan vara allt ifrån att hjälpa personen med sin hygien 

till att stötta och motivera personen i sin sociala utveckling. Trots det visar resultatet av denna 

undersökning att personalen inte upplever denna mångsidighet, då de inte känner att de kan 

utvecklas i sin yrkesroll, eftersom att allt är strukturerat och planerat in i minsta detalj. Detta innebär 

att personalen inte känner sig motiverade i sitt arbete då de inte har någon möjlighet att tänka själva 

kring hur uppgifterna kan utföras. Hackman och Oldhams (1980) teori stödjer detta då den menar att 

personalens motivation i arbetet även beror på arbetets handlingsutrymme då det kommer till att ta 

beslut om utförandet.   

Resultatet av studien visar en delad uppfattning om arbetsplatsens uppmuntran till lärande. Vissa av 

respondenterna anser att deras arbetsplatser är motiverande medan andra inte alls upplever det. 

Ellström (1996) menar att i dagens samhälle där utvecklingen sker snabbt, måste medarbetaren själv 

ta ansvaret att förnya sina kunskaper, och visa prov på flexibilitet och anpassningsförmåga. 

Respondenterna menar att det på varje arbetsplats i alla fall finns någon eller några som är mer 

intresserade än andra att lära sig nya saker och utveckla sin förmåga.  

Respondenterna i undersökningen ser sig själva som nyfikna individer som hela tiden vill förbättra 

sina färdigheter och kunskaper. De tror att de som väljer att vidareutbilda sig är de som gör det av 

egenintresse. Det handlar mycket om hur man är som person och vad som motiverar en själv att lära 

sig. Hackman och Oldham (1980) anser att en individs motivation är ett samspel mellan arbetets 

innehåll, individens upplevelser av arbetet och individens bakgrund. I dessa verksamheter, där 

personalen inte känner att de kan påverka arbetets uppgifter och utformning, visar resultatet att 

behovet är stort att utvecklas men att motivationen är lägre. De som väljer att vidareutbilda sig är de 

som gör det av en inre drivkraft hos dem själva.  

Att individens uppfattning av arbetet meningsfullhet också bidrar till medarbetarens motivation kan 

vara en orsak till att respondenterna i undersökningen anser att motivationsnivån varierar på 

arbetsplatserna. Respondenterna tror att de som genuint tycker om sitt arbete vill lära sig mer för att 

förbättra arbetet med brukarna. Resultatet visar även att yrkesstoltheten inom detta yrkesområde är 

låg och att fler skulle börja behöva ta ansvar för sin egen yrkesstolthet och känna att de gör ett bra 

jobb. Om fler gör det skulle motivationen på arbetsplatserna kunna öka.          
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8. Avslutande diskussion och slutsatser  

8.1 Metoddiskussion 
Metodvalet att både ha en enkätundersökning och personliga intervjuer anser jag var ändamålsenlig 

för denna studie. Enkäten gav en god överblick kring personalens utbildnings- och kompetensnivå 

samt vilket utvecklingsbehov som finns hos dem. Enkäten skulle även fungera som en 

”intresseväckare” hos respondenten om denne ville delta i en personlig intervju. I viss mån går det 

att tycka att enkäten känns överflödig för undersökningen då den resultatmässigt inte gav lika 

mycket som de personliga intervjuerna. Samtidigt skulle nog enkäten ändå behållas om 

undersökningen gjordes igen, just för att den känns som ett bra komplement till intervjuerna.  

Det var låg svarsfrekvens på enkäterna, med ett bortfall på 61 procent. Orsaken till detta går endast 

att spekulera i, men några av intervjupersonerna berättade att kollegor till dem som inte arbetat 

inom yrket en längre tid, inte kände att de hade så mycket att bidra med och därför avstod från att 

besvara enkäten. Detta kan vara en av orsakerna, då detta är ett yrke med hög personalomsättning 

och nya medarbetare på arbetsplatserna är vanligt.  

En annan orsak till att få personer svarade på enkäten kan ha med att den skickades ut via mejl och 

besvarades via en länk. En enhetschef valde att skriva ut enkäten så att personalen kunde svara på 

den manuellt. Svarsfrekvensen från just den enhetschefen var högre än hos de andra tillsammans. 

Om enkäten hade varit tvungen att fyllas i manuellt, istället för via en länk på datorn, hade 

förmodligen svarsfrekvensen blivit högre.  

Fyra av enhetscheferna som fick enkäten och följebrevet skickat till dem, valde att inte 

vidarebefordra dessa till sin personal. En fråga man kan ställa sig är, varför? Cheferna bör se detta 

som ett tillfälle att få reda på vilka kompetenser som finns hos personalen samt hur 

utvecklingsbehovet ser ut. En enhetschef hörde av sig och talade om att denne inte vidarebefordrade 

enkäten till sin personal eftersom det i följebrevet stod det att den var riktad mot personal som 

arbetar på gruppboenden för funktionshindrade, alltså inte serviceboenden. Detta var ett misstag 

från min sida, och fler kanske hade svarat på enkäten om det hade stått ”boenden för personer med 

funktionsnedsättningar”.     

En frågeställning i enkäten var om respondenterna ansåg att de har de kunskaper och kompetenser 

som behövs för att utföra sitt arbete så bra som möjligt. Denna frågeställning bör ha omformulerats 

innan enkäten skickades ut till respondenterna, då den kan uppfattas om styrd. Oavsett vilken nivå 

respondenterna anser sig ligga på, är det förmodligen få som väljer att svara att de anser att de 

saknar vissa kompetenser eller kunskaper. Trots att frågeställningen kan upplevas som styrd har jag 

ändå valt att redovisa den i resultatdelen, för jag tror att den visar något om hur personalen ser på 

sin egen kunskaps- och kompetensnivå.  

Det känns svårt att generalisera resultatet av enkäterna eftersom svarsfrekvensen är så pass låg. Att 

då ha de personliga intervjuerna som ett komplement känns som ett bra val. Trots det går det inte 

att generalisera resultatet från dessa heller, då kvalitativa metoder inte har som syfte att 

generaliseras. De personliga intervjuerna gav mer djupgående information och inblick i dessa 

verksamheter, samt en förståelse kring hur personalen arbetar och lär sig i sitt yrke.  



34 
 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som skulle vara som stöd för mig som intervjuare. 

Denna fungerade bra och fastän att den var strukturerad med teman och färdigformulerade frågor 

som jag ville ha svar på, flöt alla intervjuer på som i ett samtal. Eftersom frågorna var nedskriva fick 

jag också svar på allt, vilket underlättade när resultatet skulle skrivas.  

Intervjuguidens utformning diskuterades inte innan användning, och ingen provintervju gjordes. 

Detta hade varit bra då jag under intervjuerna märkte att vissa av frågorna var svåra för 

respondenterna att förstå, och några gånger blev jag tvungen att formulera om mig. Detta var 

samtidigt inte ett större problem eftersom frågorna var till intervjuerna, där möjligheten att 

omformulera sig och ställa följdfrågor finns.    

Valet att inte transkribera intervjuerna ordagrant, upplevdes inte som ett problem när resultatet 

skulle skrivas. Samtidigt finns det en risk att jag har missuppfattat respondenterna, och därför missat 

information som de anser är viktigt. Under intervjuerna försökte jag ändå att ställa följdfrågor så att 

jag uppfattat dem rätt, när de svävat iväg lite grann eller pratat om en viss sak under en längre tid. 

Det var viktigt för mig som författare att respondenterna känner sig förstådda och att de kan känna 

igen sig i det skrivna resultatet.   

Då jag varit i kontakt med både områdeschef och enhetschefer finns det en risk att respondenterna 

inte känner att de är helt anonyma i sitt deltagande. Min uppgift blev då att försöka ställa frågor som 

inte är för känsliga att svara på, samt försöka ge intrycket av att det som sägs inte kommer kunna 

spåras till respondenterna personligen. Min förhoppning är att respondenterna ändå kände att de 

kunde svara på frågorna utifrån sina upplever utan att vara oroliga för att de på något sätt skulle få 

konsekvenser för sitt deltagande.   

8.2 Resultatdiskussion  
Resultatet av denna undersökning visar att personalens möjligheter att lära och utvecklas i det 

vardagliga arbetet är mycket små. Det finns inte tillräckligt med tid avsatt för reflektion, och 

erfarenhets- och kunskapsutbytet varierar mellan de olika arbetsplatserna. Några av respondenterna 

menar att de gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, men att de inte alltid blir 

positivt bemötta av sina kollegor. Detta kan göra att de som faktiskt försöker att dela med sig och 

utveckla verksamheten tillslut tröttnar och slutar att göra det. Det skulle innebära att utvecklingen 

hos personalen och verksamheten minskar ännu mer, liksom möjligheten för personalen att få vissa 

kompetenser.   

Ellström (1996) beskriver att ett anpassningsinriktat lärande är nödvändigt vid återkommande 

problem om individen sedan tidigare har klara direktiv eller riktlinjer på hur uppgiften ska lösas. Det 

som kan ifrågasättas är om dessa regler alltid fungerar? Även om det finns åtgärder kanske dessa inte 

går att använda i alla situationer som är av liknande art. För verksamheter, som de i denna 

undersökning, skulle det innebära att personal som använder den lägre ordningens lärande inte 

ifrågasätter de förutsättningar som finns även om detta skulle behövas göras i vissa situationer. Alla 

regler och rutiner fungerar inte på samma sätt hos alla brukare, därför är det viktigt att personalen är 

medveten om sin egen del i utvecklingsarbetet.  

I resultatet av enkäten framgår det att respondenterna anser sig ligga på en hög kompetensnivå för 

sitt yrke, fastän studier och rapporter visar på annat. Några av respondenterna som deltog i en 

personlig intervju känner sig tveksamma om alla verkligen är medvetna om sitt eget 
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utvecklingsbehov. En möjlig förklaring kan vara att de som svarade på enkäten är personer som anses 

ha bra kompetens, om man tänker till det som togs upp i metoddiskussionen; de som inte ansåg sig 

kunna bidra till undersökningen avstod från att besvara enkäten.  Eller är det som respondenterna i 

intervjuerna tror, att flera av personalen inte är medvetna om sitt kompetensutvecklingsbehov? 

Anledningarna kan vara många, och detta är endast två exempel på vad orsakerna kan vara.    

I resultatet av enkäten går det även att se att det finns personal som under sina år inom detta yrke 

inte deltagit i någon utbildning, men som ändå anser att de har alla kunskaper och kompetenser som 

behövs för sin yrkesroll. En del av dessa personer har arbetat inom detta yrkesområde mellan 0-5 år. 

I resultatet av intervjuerna framgår det att erfarenheten i detta arbete är av stor vikt då det kommer 

till att lära sig hur brukarna är som personer samt när det kommer till att som personal veta hur man 

ska hantera vissa situationer. Det framgår även att alla arbetsplatser skiljer sig åt och att det inte går 

att arbeta på samma sätt oavsett vart man jobbar. Frågan är om dessa personer, som arbetat inom 

yrket mellan 0-5 år och anser att de har all den kompetens som behövs för sin yrkesroll, verkligen har 

det? Att de inte heller deltagit i någon utbildning under de år de arbetat inom området, ifrågasätter 

detta ännu mer. Självklart kan de ha gått utbildningar innan de började på sin arbetsplats, men 

frågan är då om det är tillräckligt?    

I uppsatsen går det att läsa om olika kompetenser och kunskaper som är viktiga att ha när man 

arbetar som personal på boenden för personer med funktionsnedsättningar. En kunskap som togs 

upp i bakgrunden var om adekvat lagstiftning, alltså LSS. Ingen av respondenterna i undersökningen 

lyfte fram denna kunskap som viktig för deras arbete, vilket kan uppfattas som lite märkligt. Kunskap 

om adekvat lagstiftning bör ses som en förutsättning för att arbeta inom detta område då den bland 

annat talar om vilka rättigheter brukarna har samt vilka kompetenser som personalen bör ha i sitt 

arbete. Om man inte har den kunskapen, vet man då vad det är för verksamhet man arbetar inom?  

En av de största frågorna är varför arbetsgivare till dessa typer av verksamheter inte ser till att 

personalen har den kompetens som behövs för sitt arbete? Det finns studier och rapporter som visar 

hur låg kompetensnivån är, samt vilket utvecklingsbehov som finns. Många län/regioner anser att det 

satsas allt för lite på funktionshinderområdet, men ändå tycks inget göras? Arbetsgivare måste inse 

att dessa verksamheter arbetar med människor som har känslor precis som alla oss andra. De har 

sina behov och behöver hjälp och stöttning i sin vardag, och då är det viktigt att det finns kompetent 

personal som ger den hjälp och stöttning som dessa individer behöver. 

Resultatet visar att motivationsnivån är varierande mellan olika arbetsplatser och skiljer sig från 

person till person. Respondenterna i intervjuerna menar att det är de personliga egenskaperna och 

attityderna som är avgörande för hur motiverad individen är att utvecklas och lära i sin yrkesroll. 

Detta kan stämma, men det kan också vara så att eftersom arbetsplatserna inte är tillräckligt 

uppmuntrande till lärande, så sjunker motivationsnivån hos personalen och därför är det de personer 

med en inre drivkraft som väljer att utvecklas mer. Hade arbetsplatserna varit mer uppmuntrande till 

lärande och utveckling, hade möjligen fler känt sig motiverade.  

De personer som deltar i utbildningar inom arbetet är de som redan är utbildade på högre nivåer 

(SCB, 2010). Respondenterna i denna undersökning tycker sig se en skillnad i sättet att tänka kring 

arbetet och viljan att vidareutbildas mellan de som har högskoleutbildning och de som inte har det. 

Kan det vara så att de som har högre utbildning också är de som blir erbjudna att delta i utbildningar 

inom arbetet? Som i detta fall, där det är chefen som bestämmer vilka som ska få gå på vissa 
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utbildningar, varför väljer då arbetsgivaren att satsa på de som redan har högre utbildning, istället för 

dem som är i störst behov av det? Att de med högre utbildning arbetar och tänker på ett annat sätt 

än de med lägre, kan tolkas som att de med högskoleutbildning försöker få verksamheten framåt och 

få den att utvecklas, och frågan blir då varför arbetsgivaren inte ser till att alla får rätt utbildning för 

sitt arbete? 

Om det är så att chefen väljer ut de som redan är utbildade på högre nivåer till att delta i utbildningar 

i arbetet, skulle det kunna påverka individens motivation till att lära i en negativ bemärkelse. Känner 

inte personalen att de själva har möjlighet att delta i en utbildning som de anser sig ha ett behov av 

att gå, kan motivationen sjunka hos dem. Så om den låga motivationsnivån har med individens egen 

personlighet eller individens möjlighet att delta i utbildning, är svår att säga.   

Resultatet visar att yrkesstoltheten hos denna yrkesgrupp är låg, vilket kan ha många olika orsaker. 

Förr kunde i stort sett vem som helst arbeta på boenden för funktionshindrade vilket innebar att 

ingen utbildning behövdes. Detta har säkert bidragit till att lönen inom dessa arbeten är låg, liksom 

satsningen på denna yrkesgrupp. Det gäller nu att få bort denna negativa stämpel från yrket, så att 

fler personer med rätt kompetens söker sig hit. Det är arbetsgivarens och personalens uppgift att se 

till att yrkesstoltheten höjs och att fler börjar inse vilket arbete de faktiskt utför. Denna typ av arbete 

borde fler vara stolta över, och arbetsgivare, som i det här fallet är en kommun, bör se till att det 

satsas mer resurser på dessa verksamheter.  

8.3 Slutsatser 
Denna studie visar att det finns ett behov hos personal, som arbetar på boenden för personer med 

funktionsnedsättningar, att utvecklas i sitt arbete. För att lära sig i detta yrke krävs en kombination 

av erfarenhet och teoretisk kunskap om bland annat olika funktionsnedsättningar och 

kommunikation. De utbildningar som personalen idag erbjuds, är sådana som oftast hålls av 

kommunen själv, vilket innebär att dessa inte alltid är inriktade mot personalens målgrupp. Idagens 

läge har personalen inte tillräckligt med tid avsatt för reflektion och diskussion, vilket är en 

förutsättning för att ett utvecklingsinriktat lärande ska vara möjligt i arbetet. Arbetsgivaren, som i 

den här undersökningen är en kommun, tillgodoser inte de kompetensutvecklingsbehov som finns 

hos personalen vilket innebär att de inte uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer utifrån LSS.       

8.4 Förslag på vidare forskning 
Utifrån denna undersökning går det att se att det finns ett behov hos personal som arbetar inom LSS-

verksamheter att förbättra sin kompetens, då utvecklingsbehovet är stort inom denna yrkesgrupp. 

Förslag på vidare forskning blir då att undersöka på vilket sätt personalens kompetensnivå kan höjas, 

och hur deras utvecklingsbehov kan bli tillgodosedd. Behövs det ske en förändring i rekryteringen av 

ny personal och ska kompetenskraven för nyanställda höjas? Det är även viktigt att se vilka åtgärder 

och utbildningar som finns som kan höja kompetensnivån hos redan anställd personal.     
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Bilaga 1. Följebrev enkät 
      2013-04-04 

 

 

Till Dig som arbetar på gruppboende för funktionshindrade i Kommunen! 
 
Jag heter Marielle Andersson och studerar Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv på 

pedagogiska institutionen i Uppsala. Jag skriver nu min C-uppsats som har till syfte att studera hur 

personal som arbetar på gruppboenden för funktionshindrade får den kunskap och de kompetenser 

som behövs för att utföra sitt arbete.    

 

Av denna anledning har jag skickat ut detta frågeformulär till Dig och andra anställda inom 

Kommunen som arbetar på gruppboenden för funktionshindrade. Denna enkät syftar till att ge mig 

som uppsatsskrivare en enklare översikt, då jag planerar att senare genomföra personliga intervjuer. 

Jag skulle vara mycket tacksam om Du tog Dig tid att fylla i denna enkät. Det tar ca 3-5 minuter att 

fylla i den.  

   

Om Du känner att Du vill delta i denna undersökning mer än genom att endast besvara enkäten, kan du 

kontakta mig via telefon: XXX-XXX XX XX, eller genom e-post: epost@live.se. En intervju beräknas 

ta ungefär 45 minuter.  Vi kan tillsammans komma överens om datum, plats och tid. Ditt deltagande i 

undersökningen, både enkät och intervju, är naturligtvis frivilligt, men det är mycket betydelsefullt för 

studiens kvalitet. Min förhoppning är att resultatet av undersökningen även ska bidra med någonting 

positivt till Dig som arbetar med funktionshindrade.      

 

Dina svar i både enkät och intervju kommer att behandlas konfidentiellt!  

 

Jag hoppas att Du vill delta i denna undersökning och att Du tycker att studien känns intressant. Jag 

önskar få ett svar på enkäten samt besked om Du vill medverka i en intervju senast 15 april via länken 

som leder till enkäten. Om Du har andra frågor eller funderingar får Du gärna kontakta mig! 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Marielle Andersson 

Telefonnummer: XXX-XXX XX XX  

E-post: epost@live.se  

  

mailto:epost@live.se
mailto:epost@live.se
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Bilaga 2. Enkät  

 

Kunskaper och kompetensutveckling hos personal 
som arbetar på gruppboenden för funktionshindrade 

 

 
*Obligatorisk 
Kön* 

 Kvinna 

 Man 

Ålder* 

 

Utbildning* 
Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskola/Universitet 

Inom vilket ämnesområde har du din högsta utbildningsnivå? (t.ex. vård och omsorg, undersköterska, 
beteendevetare) 

 

Arbetet* 
Hur många år har du arbetat inom detta yrke?  

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 21-25 år 

 26-30 år 

 Mer än 30 år 

* 
Vilken är din yrkesroll? 
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Markera på skalan var du anser dig vara* 
Anser du att du har de kunskaper och kompetenser som behövs för att utföra ditt arbete så bra som 
möjligt? 

 
1 2 3 4 5 

 

Nej, inte alls 
Välj ett  värde i intervallet 1, Nej, inte alls, till  5, Ja, fullständigt,.       

Ja, fullständigt 

 
 
Kompetensutveckling* 
Har du deltagit i någon typ av utbildning (kompetensutveckling) under de år du arbetat inom detta 
yrke? 

 Ja, utbildningen var relevant för min yrkesroll 

 Ja, men utbildningen var inte relaterad till mitt yrke 

 Nej 

* 
Om du fick möjlighet att inom ditt arbete delta i en utbildning (kompetensutveckling) skulle du vilja det? 

 Ja 

 Kanske 

 Nej 

* 
Känner du att det finns ett behov hos dig att kompetensutvecklas? 

 Ja 

 Kanske 

 Nej 

Om du svarade ja på föregående fråga, ange gärna vilken typ av kompetensutveckling du anser dig 
behöva. 

 

Personlig intervju* 
Kan du tänka dig att delta i en personlig intervju som handlar om hur personal som arbetar på 
gruppboenden för funktionshindrade får de kunskaper och kompetenser som behövs i sitt yrke? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarat ja på föregående fråga, var god skriv ditt namn och din mejladress eller telefonnummer 
så kontaktar jag dig! 

 

 

Skicka
 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 

Tillhandahålls av  

http://docs.google.com/
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Bilaga 3. Dokument om informerat samtycke  
 

Information om studien samt givande av samtycke 

Denna studie har som syfte att undersöka hur personal som arbetar på gruppboenden för 

funktionshindrade får de kunskaper och kompetenser som behövs i detta yrke. Detta 

studeras genom frågor om hur personalen lär sig i det vardagliga arbetet och hur ser de på 

kompetensutveckling. Undersökningen och intervjuerna är en del i en C-uppsats som skrivs i 

kursen Pedagogik för vuxna och arbetsliv C vid Uppsala Universitet.   

Intervjuerna kommer att spelas in och ligga som grund för studiens analys. Deltagandet är 

helt frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva ange 

orsak. All information kommer att behandlas konfidentiellt.  

Jag har läst ovanstående text och ger mitt samtycke till att delta i undersökningen.  

 

_______________________________                __________________________________ 
Datum och ort                                                           Underskrift 
 
 
_______________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 4. Intervjuguide  

 

Intervjuguide  

Inledning   

Presentation av uppsatsens ämne 

De etiska aspekterna (frivilligt deltagande, kan dra sig ur när den vill, informationen kommer 

behandlas konfidentiellt)    

 

Bakgrundsinformation  

Berätta lite om dig själv, vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom detta yrke? På denna arbetsplats? 

Vilken yrkesroll har du? 

Berätta om arbetsplatsen! Vad är det för skillnad mellan gruppboende och serviceboende? 

Vilka funktionshinder har personerna som bor här? 

 

Kunskaper och kompetenser 

Vilka kunskaper är viktiga att ha i ditt yrke? 

Finns det några kunskaper som är svårare att få än andra?  

Hur kontrolleras det att alla har de kunskaper som behövs för detta yrke? 

Hur får ni de kunskaper som behövs i ert yrke?  

 

Teoretiskt och erfarenhetsbaserat lärande 

Vilka kunskaper kräver att man genomgått en formell utbildning?  

De teoretiska, formella utbildningarna du deltagit i, har dessa varit lätta att omvandla till 

praktiken? Hur har det varit att använda de teoretiska kunskaperna i det vardagliga arbetet?  

Kan du beskriva hur du upplever att det går till när du omvandlar den teoretiska kunskapen du 

fått till praktisk kunskap?  

Vilka svårigheter ser du med att omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap?  
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Märker du av en skillnad mellan medarbetare som har högre formell utbildning, som t.ex. en 

högskoleutbildning, än de som inte har det? Kunskapsmässigt.  

Är det någon kunskap eller färdighet som är svårare att få om man saknar formell utbildning? 

Finns det ett behov hos verksamheten att utvecklas med hjälp av formella utbildningar?   

 

Vilka kunskaper är enklare att få genom erfarenhet? Ge gärna konkreta exempel.  

När man kommer som ny till er arbetsplats, får man en handledare då?  

Vilka möjligheter finns det att få handledning i nya situationer?  

Delar ni i arbetsgruppen med er av era kunskaper till varandra? Hur går det till? Lär ni er av 

varandra?  

Finns det något sätt som skulle kunna göra det lättare för er att dela med er av er kunskap till 

varandra?  

Upplever du att din arbetsplats är uppmuntrande för er medarbetare att lära er nya saker? 

Finns det något sätt som skulle kunna underlätta lärmöjligheterna? 

Vilka problem kan du se med att endast lära sig saker genom erfarenhet och inte gå någon 

utbildning? 

Kan du se om det finns ett behov hos dina medarbetare att gå en utbildning för att få teoretisk 

kunskap om saker som händer i ert vardagliga arbete? 

 

Anpassnings och utvecklingsinriktat lärande  

Hur löser ni uppstådda problem och situationer?  

Vilka arbetsuppgifter anser ni går mer på rutin? Är det viktigt med rutiner i er verksamhet? 

Vilka situationer kräver att ni reflekterar över det som ska göras? 

Kan du ge ett exempel på vilka kunskaper som är lätt att få utan att den som lär sig behöver 

reflektera över situationen? Vilka kunskaper måste man reflektera över för att lära sig? 

Vilka utvecklingsmöjligheter anser du att du har i ditt arbete?  

Känner ni att ni har möjlighet att reflektera efter att ett problem uppstått? Har ni möjlighet att 

tillsammans diskutera det som hänt? Hur går detta till i sådana fall? 

Finns det handlingsplaner som ni följer vid någon typ av incident? Vad är det för typ av 

handlingsplaner? För vilka situationer? Har du någon gång upplevt att en handlingsplan för en 

viss situation inte fungerar? Vad gjorde du då? 
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Om du skulle vilja försöka göra något nytt i din verksamhet känner du att du har den 

möjligheten? 

Känner du att du har en god möjlighet att påverka ditt arbete och hur det ska utföras?  På 

vilket sätt?  

 

Kompetensutveckling 

Har du deltagit i någon personalutbildning? Vilken typ av utbildning var det?  

Hur kommer ni fram till vilken typ av utbildning ni behöver? Vem är det som bestämmer det? 

Finns det en plan för hur man går tillväga om man vill delta i en utbildning?  

Om du som personal själv känner att du behöver utbildning inom ett visst arbetsområde, hur 

går du tillväga för att få den kunskapen? 

Anser du att de utbildningar du idag genomgått har varit till nytta?  

Anser du att du saknar någon kunskap som du kan få genom utbildning? Finns det ett behov 

att kompetensutvecklas? Vilken kunskap anser du att du behöver utveckla? 

Känner du att det finns ett stöd från cheferna om du behöver gå någon typ av utbildning? 

 

Motivation 

Vad är det som motiverar dig att utvecklas och lära dig nya saker i ditt arbete? 

Vad är det som motiverar dig att vidareutbildas?  

Finns det något som du anser skulle motivera dig mer, men som du idag tycker saknas? (Som 

t.ex. stöd från chef) 

Hur upplever du att motivationsnivån att lära sig nya saker är på din arbetsplats? 

Hur tror du att motivationsnivån skulle kunna höjas hos dina medarbetare?   

 

 


