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Sammanfattning 

Hammarö kommun har byggt upp en fortbildningsorganisation för 

fortbildning av sin baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen. 

Alla kurser har samma format och samma pedagogiska upplägg och 

den pedagogiska formen bygger på dialog. De första kurserna hölls 

2007. Fortbildningsorganisationen har också byggt på att rekrytera 

lärare internt inom socialförvaltingen. Alla lärare har fått en 

gemensam pedagogisk utbildning.  

 

Studiens första syfte var att dokumentera och beskriva fortbildnings-

organisationen och dess pedagogiska form. Studiens andra syfte var 

att sammanställa de kursutvärderingar angående fortbildningen som 

deltagare har besvarat genom åren. Mellan åren 2007 och 2011 hade 

757 kursutvärderingar samlats in. Utvärderingen genererade både 

kvantitativ och kvalitativ data. Typvärdet, det vill säga det vanligaste 

förkommande betyget för de tre delmomenten; kursen som helhet, 

genomförande/pedagogik samt möjligheterna att använda kunskapen 

var betyget fem. Vilket i sin tur representerade mycket bra. Vad som 

framkom i den kvalitativa analysen var att deltagare som valde att 

beskriva svårighetsgraden med enstaka ord eller korta fraser ansåg att 

den var lagom eller bra. Faktorer som underlättade svårighetsgraden 

var materialet, kursens upplägg, genomförandet, deltagarens tidigare 

erfarenhet samt innehållet.   

 

Studiens tredje syfte var att belysa hur både lärare och kursdeltagare 

värderade Hammarö kommuns sätt att fortbilda baspersonalen, den 

så kallade Hammarömodellen. Det genomfördes åtta enskilda 

intervjuer med kursdeltagare samt två fokusgrupper med totalt åtta 

lärare. Resultatet visade att ny kunskap uppstod genom erfarenhets-

utbyte. Det dialogiska förhållningssättet kunde således betraktas som 

en framgångsfaktor för fortbildningsorganisationen. En faktor som 

främjade dialog och diskussion var att det var frivilligt för bas-

personalen att delta. Detta skapade intresserade och engagerade 

deltagare som antogs bidra mer i diskussionerna. Gruppstorleken och 

huruvida deltagarna kom från samma arbetsgrupp hade också 

inverkan på diskussionerna. Det dialogiska förhållningssättet var en 

förutsättning för att rekrytera lärarna internt. En faktor som i sin tur 



 

påverkades av att lärarna rekryterades internt var utbudet. En 

förutsättning har varit att det finns någon person i socialförvaltingen 

som kan och vill hålla i kursen för att den ska bli av. Dessutom om en 

lärare slutar så kan det finnas en risk att kursen förvinner trots att 

behovet av kunskap finns kvar. Den gemensamma kursstrukturen och 

de gemensamma formella reglerna skapade trygghet åt de internt 

rekryterade lärarna.  

 

Studiens fjärde och sista syfte var att undersöka huruvida 

kursdeltagarna upplevde att kompetensutvecklingen hade kommit till 

användning i arbetet och i så fall hur, samt undersöka vilka 

förutsättningar som enligt dem krävdes för att tillämpa kompetens-

utvecklingen. Åtta deltagare intervjuades. Resultatet visade att det 

fanns flertal situationer där deltagarna ansåg att de använde 

kunskapen. Det var i relation till brukaren, kollegor, anhöriga eller 

god man. Kunskapen medförde även förändringar för deltagaren 

själv. Det främsta användningsområdet var dock för att främja 

brukarens välbefinnande. Kunskapen underlättade i bemötandet av 

brukaren, den ökade förståelsen för brukarens sjukdom, symtom eller 

problematik. En ytterligare faktor som utvecklades i och med att 

personalen deltog i olika fortbildningskurser var de fick en ökad 

förståelse för människor i sin omgivning, förståelse för andra 

kollegors arbetsuppgifter samt förståelse för beslut och beslutsvägar.  

Resultatet visade också att förutsättningar som krävdes för att 

tillämpa kunskapen handlade om kunskapsinhämtningen, brukaren, 

deltagaren själv samt anhöriga. Det handlade också om vilka 

möjligheter och resurser en person hade, hur mycket tid en person 

hade samt möjligheten att stöta på ett tillfälle då kunskapen kunde 

användas.  

 

Erfarenhetsutbyte som uppstod i och med att fortbildnings-

organisationen har byggt på ett dialogiskt förhållningssätt var något 

som poängterades som positivt genomgående i de tre resultatdelarna. 

Ett annat resultat som var återkommande genom studien var att det 

var bra att kursdeltagarna kom från olika arbetsplatser. Det tillförde 

mer kunskapsmässigt. Ett tredje återkommande resultat var att det 

var bra om det åtminstone var två personer från samma arbetsplats 

som gick på samma kursomgång. Det var i sin tur något som deltagare 



 

ansåg ökade möjligheten att tillämpa kunskapen. En ytterligare 

aspekt som påtalades ett flertal gånger i de olika resultatdelarna var 

vikten av balans mellan utrymme för teori och utrymme för 

diskussion.   

 

Enligt deltagarna och lärarna saknades ett moment i den nuvarande 

kursstrukturen och det var ett uppföljningstillfälle. De efterlyste också 

att antagningen och rekryteringen av lärare skulle präglas av 

öppenhet. Det fanns andra faktorer som lärarna ansåg var viktiga för 

upprätthållandet och utvecklingen av fortbildningsorganisationen. 

Det var att lärarna ville ha stöd från chefen, ekonomisk kompensa-

tion, gemensamma träffar, egen fortbildning i sitt ämne samt tid att 

förbereda och revidera sin kurs.  

 

Chefernas inställning till fortbildningsorganisationen är av vikt, dels 

för att kunna tillgodose lärarnas önskemål, dels på grund av vilka 

signaler de sänder ut till baspersonalen angående värdet av att 

fortbilda sig. Fortbildningsorganisationen ger även förutsättning för 

att all baspersonal kan få samma möjlighet till fortbildning i 

kommunen. Utan fortbildningsorganisationen är det förmodligen upp 

till personalens respektive chef hur fortbildning ser ut för varje 

individ. 

 
Genom att rekrytera lärarna internt skapas en kostnadseffektiv 

fortbildning. Om kostnaderna hålls nere innebär det att det 

genomförs samt att fler personer kan fortbildas. Att fortbildningen 

har organiserats innebär också att det blir en kontinuitet i 

kompetensutvecklingen för baspersonalen.  

 





 

Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att 

bidra till kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets 

kommuner samt inom angränsande verksamheter i landstinget i 

Värmland. De uppdrag som genomförs av FoU utgår från de 

kunskaps- eller utvecklingsbehov som finns inom kommunernas eller 

landstingets välfärdsverksamheter. Resultatet av de projekt som 

bedrivs har oftast ett generellt intresse för flera verksamheter och de 

förväntas bidra till en långsiktig kunskapstillväxt. Samtliga projekt 

som genomförs inom FoU Välfärd Värmland utgår från ett 

grundläggande vetenskapligt förhållningssätt. De projektarbeten och 

studier som genomförs publiceras vanligen i denna rapportserie.  

 

Omsorg och vård är, och har genom en längre tid varit, ett mycket 

omdebatterat välfärdsområde. Ekonomiska styrmedel används i allt 

större utsträckning inom allt fler områden av makthavarna i syftet att 

nå de uppsatta målen om god kvalitet - så också inom omsorg och 

vård. Samtidigt förs det, både i den offentliga debatten men också 

inom forskarvärlden, olika typer av resonemang om huruvida till 

exempel prestationsersättning utifrån olika typer av register leder till 

ökad kvalitet eller inte. Ökade krav på kvalitet och knappa resurser är 

i vilket fall som helst en ekvation som många kommuner brottas med 

att få att gå ihop.  

 

Graden av kvalitet i vård- och omsorgsinsatser är bland annat 

beroende av personalens kompetens. Samtidigt är kompetens 

avhängig av kunskap men också förmågan att använda kunskapen. 

För att säkerställa god kvalitet inom vård och omsorg torde därför en 

kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling vara avgörande.  

 

Hammarö kommun har sedan flera år tillbaka försökt få ekvationen; 

ökade krav på kvalitet och knappa resurser, att gå ihop med hjälp av 

en intern fortbildningsorganisation. Grundtankern är, att det inom 

organisationen finns mycket specifik kunskap som genom en 

spridning på ett pedagogiskt fördelaktigt sätt möjliggör en höjning 

personalens samlade grundkompetens. Denna modell har varit 

föremål för en studie av FoU Välfärd Värmland. I föreliggande 



 

rapport beskrivs fortbildningsorganisationen och de pedagogiska 

grunderna den bygger på. Rapporten behandlar också frågor om hur 

personalen värderar fortbildningsorganisationen och huruvida denna 

typ av kompetensutveckling har kommit till användning i det dagliga 

arbetet.  

 

Rapporten har utarbetats i ett samarbete mellan utvecklingsledare 

Mia Hernell Blomqvist från Hammarö kommun och utredare Victoria 

Lönnfjord från FoU Välfärd Värmland. Beskrivningen av 

fortbildningsorganisationen står Mia Hernell Blomqvist för. 

Genomförandet av studien, analys av resultaten samt diskussion av 

resultaten står Victoria Lönnfjord för. Mia Hernell Blomqvist har i ett 

avslutande kapitel skrivit om sina reflektioner kring studien.   

 

Detta sätt att genomföra en studie på anser jag har flera vinster: 

Forskning och praktisk verksamhet möts kring en definierad uppgift, 

forskaren tar del av relevant empiri, samtidigt som praktikern deltar 

aktivt i ett utvärderingsförlopp från början till slut. Förutom att 

studien beskriver och besvarar sina frågor sprids dessutom 

erfarenheter och kompetens i båda riktningar.   

 

Min förhoppning är att resultatet från denna studie kommer 

Hammarö kommun till gagn i den vidare utvecklingen av 

fortbildningsorganisationen. Jag hoppas också att den kan fungera 

som en inspirationskälla för andra kommuner som brottas med 

liknande ekvationer.  

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, oktober 2012  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1 Inledning 

Hammarö kommun har byggt upp en fortbildningsorganisation för 

fortbildning av sin baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen. 

Arbetet med vad som skulle komma att bli fortbildnings-

organisationen började 2005 och de första kurserna hölls 2007. Alla 

kurser har samma format och samma pedagogiska upplägg. Den 

pedagogiska formen bygger på dialog. 

 

Fortbildningsorganisationen har också byggt på att rekrytera lärare 

internt inom socialförvaltingen. Alla lärare har fått en utbildning där 

en del bestod i att lära sig att hålla i fortbildning med ett dialogiskt 

förhållningssätt.  

 

Det har förekommit en strukturerad uppföljning av fortbildningen i 

form av enkla kursutvärderingar för de som har deltagit i kurserna.  

 

 

1.1 Uppdraget 

FoU Välfärd Värmland blev tillfrågad att genomföra en studie av 

Hammarö kommuns sätt att fortbilda sin baspersonal inom äldre- och 

handikappomsorgen. Studien undersöker hur lärare och kurs-

deltagare värderar den aktuella metoden, om deltagarna upplever att 

kompetensutvecklingen har kommit till användning i arbetet samt 

vilka förutsättningar som i så fall krävs. Det görs också en 

sammanställning av kursutvärderingarna. Dessutom presenteras en 

beskrivning av fortbildningsorganisation och dess framväxt samt den 

pedagogiska formen. Att dokumentera och skriftligen beskriva 

metoden för fortbildningen kan vara viktigt ur flera synpunkter. Dels 

kan en sådan rapport möjliggöra för andra kommuner att inspireras 

och ta del av hur den här sortens fortbildning kan genomföras. Dels 

kan en skriftlig beskrivning bidra till att säkerställa att metoden kan 

tas tillvara för framtiden inom den egna organisationen.   
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1.2 Syfte 

Studien syftar till följande: 

 

1. Dokumentera och beskriva fortbildningsorganisationen och 

dess pedagogiska form.   

2. Sammanställa deltagarnas kursutvärderingar angående 

fortbildningen.  

3. Belysa hur både lärare och kursdeltagare värderar Hammarö 

kommuns sätt för fortbildning, den så kallade 

Hammarömodellen. 

4. Undersöka huruvida kursdeltagarna upplever att kompetens-

utvecklingen har kommit till användning i arbetet och i så fall 

hur, samt undersöka vilka förutsättningar som enligt dem krävs 

för att tillämpa kompetensutvecklingen.  

 

 

1.3 Läshänvisning  

Efter detta inledande kapitel så disponeras rapporten enligt följande: 

I kapitel två görs en beskrivning av fortbildningsorganisationen och 

dess framväxt. Dessutom beskrivs den pedagogiska formen för 

fortbildningen. Kapitel två besvarar således studiens första syfte.   

 

Kapitel tre redogör förfarandet för kursutvärderingarna och metodval 

för att undersöka studiens tredje och fjärde syfte.  

 

Det fjärde kapitlet redovisar de resultat som framkom i studien. Där 

går det att läsa vilka åsikter deltagarna framförde i kurs-

utvärderingarna. Dessutom finns beskrivet vad deltagare och lärare 

tyckte om Hammarö kommuns sätt att fortbilda sin baspersonal inom 

äldre- och handikappomsorgen. Till sist redovisas vad deltagare ansåg 

om möjligheten att tillämpa kunskapen samt vilka förutsättningar 

som i så fall krävdes. Kapitlet ger således svar på det andra, tredje och 

fjärde syftet med studien.  

 

I det näst sista kapitlet, kapitel fem diskuteras resultaten. Positiva och 

negativa aspekter lyfts fram och diskuteras. Därtill diskuteras 
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förbättringar och utvecklingsområden med fortbildnings-

organisationen.  

 

I kapitel sex ger Hammarö kommuns utvecklingsledare sina 

reflektioner över studien och dess resultat.  
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2 Beskrivning av fortbildningsorganisationen 

I detta avsnitt kommer en kort presentation av Hammarö kommun 

och socialförvaltningen där fortbildningsorganisationen har byggts 

upp. Sedan presenteras hur fortbildningsorganisationen växte fram, 

hur den utvecklades och vad den pedagogiska modellen består av idag 

2012. Avslutningsvis så sammanfattas den så kallade Hammarö-

modellen i punktform. 

 

 

2.1 Beskrivning av Hammarö kommun och 

socialförvaltningen 

 

 

Hammarö 

Hammarö kommun ligger i Värmland, söder om Karlstad. 

Kommunen är en ö som skiljs från fastlandet via Klarälvens delta. 

Kommunen har cirka 14 900 invånare. Till ytan är den en av landets 

minsta, cirka 54 kvadratkilometer. Centralorten i kommunen heter 

Skoghall. Från Skoghalls centrum är det cirka 7 kilometer till 

Karlstads centrum. Hammarö har en relativt ung befolkning. 2011 var 

andelen 65 år och äldre 17 % vilket skiljer sig väsentligt från övriga 

Värmlandskommuner där andelen äldre var 24 % och andelen för 

riket var 22 %. När det gäller andelen personer över 80 år var siffran 

för Hammarö 4 %. För Värmlandskommunerna var siffran 7 % och för 

riket 6 %. När det gäller social struktur har kommunen en hög andel 

innevånare med eftergymnasial utbildning 42 % jämfört med länet 31 

% och riket 37 %. Kommunen har hög andel förvärvsarbetande 79 % 

jämfört med länet 72 % och riket 75 % och låg andel personer med 

behov av försörjningsstöd 3 % jämfört med riket 4 % (Statistiska 

centralbyrån, 2011). 

 

 

 Socialförvaltningens organisation 

Vilka nämnder som finns i en kommun avgörs av kommunfullmäktige 

och på Hammarö har kommunen valt att ha en traditionell 
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socialnämnd med ansvar för äldre- och handikappomsorg samt 

individ- och familjeomsorg. Socialnämnden leder och samordnar 

planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala 

hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten 

enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS, 

1993:387). Hammarö kommun tog också över hemsjukvården vid 

ÄDEL-reformen1 1992. Socialförvaltningens organisation har under 

de senaste åren varit platt. Socialchefen har haft tio enhetschefer 

inom områdena: individ och familjeomsorg (IFO), LSS, 

äldreomsorgen (ÄO) inklusive Hälso- och sjukvård direkt under sig. 

Socialchefen har också haft en stab knuten till sig där 

verksamhetsutvecklaren och sedermera utvecklingsledaren som 

tjänsten bytte namn till 2010 har funnits. Baspersonalen det vill säga 

icke legitimerad personal så som: undersköterskor, vårdbiträden, 

vårdare med flera som har deltagit i socialförvaltningens 

fortbildningsorganisation har kommit från följande enheter: 

 

 Bemanningsenhet, kommunens vikariepool med varierade 

antal anställda som jobbar mot alla övriga enheter.  

 Boendestöd, en arbetsgrupp som jobbar mot personer som har 

insatser enligt både SOL och LSS och bor i egna lägenheter. 

 Daglig verksamhet, kommunens tre olika dagliga verksamheter 

inom LSS. 

 Gruppbostäder, sex boenden inom LSS.  

 Hemtjänst, kommunens fem hemtjänstgrupper. 

 Nattpatrull, består av nattpersonal i hemtjänst och på ett 

särskilt boende.  

 Kommunens enhet för korttidsvård och rehabilitering. 

 All personal inom personlig assistans.  

 Kommunens boendestöd för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 

 Särskilda boenden, kommunens två särskilda boenden med 

totalt 117 platser.  

 

                                                
1
Ädelreformen genomfördes den förste januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett 

samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och 
genom detta fick ta över en del av ansvaret som tidigare legat på landstinget 
(Socialstyrelsen, 1996). 
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Totalt har ca 300 personer därav ca 185 personer från äldreomsorgen 

och ca 115 personer från LSS/socialpsykiatri haft möjlighet att söka 

kurser varje år. 

 

 

2.2 Bakgrund till fortbildningsorganisationen 

 

 

Behov 

Inom socialförvaltningen i Hammarö kommun hade ledningen 2005 

en längre tid funderat över hur förvaltningen skulle arbeta med 

kompetenshöjning för baspersonal inom organisationen. Tankar om 

att bygga upp en egen organisation för att hantera kompetenshöjning 

fanns. Det fanns också en vilja att tillvarata den kompetens som fanns 

hos medarbetarna inom organisationen. Problemet var att hitta en 

form för hur detta kunde ske på bästa sätt och också att hitta medel 

för att kunna finansiera en sådan satsning. Lösningen på detta och ett 

frö till det som sedermera blev fortbildningsorganisationen kom när 

staten lanserade kompetensstegen 2005. Då såg kommunens 

verksamhetsutvecklare, en möjlighet att kunna förverkliga sin idé om 

att bygga upp en utbildningsorganisation med internt rekryterade 

lärare.  

 

 

Kompetensstegen 

Kompetensstegen var en treårig nationell satsning mellan 2005 och 

2007 för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och 

kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre 

(Stadskontoret, 2009). Stödet inriktades främst till vårdbiträden och 

undersköterskor, men omfattade även andra yrkesgrupper så som 

legitimerad personal, enhetschefer med flera. Kompetensstegen 

organiserades av staten, som en särskild kommitté med bred 

representation med ledamöter från bland annat Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), Kommunal, Svenska kommunal-

arbetareförbundet (SKTF), Vårdförbundet och Socialstyrelsen. 

Övergripande mål och riktlinjer för kommitténs arbete var att 
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utveckla principer och att utarbeta strategier för stöd till 

kommunerna för kvalitetsutveckling inom den kommunala vården 

och omsorgen för äldre. Detta genom kompetensutveckling för 

personalen. I direktivet2 preciserades att kommittén skulle stödja 

kommunernas långsiktiga arbete med att skapa hållbara system för 

verksamhetsnära kompetensutveckling. Kommittén gjorde en 

tolkning av vilka kostnader för utbildning som var bidragsberättigade. 

Stöd kunde sökas främst för processledning/projektledning, interna 

lärare/handledare och externa utbildningskostnader. Kommunerna 

var själva tvungna att bekosta arbetstid för deltagare, vikarie-

kostnader samt kartläggning/analys av verksamhetens utvecklings-

behov. Det fanns klara regler för hur tilldelningen av medel för 

kompetensstegen skulle ske. En central uppgift för kommittén initialt 

var att utveckla handlingar för ansökan om bidrag. Styrande för 

utvecklingen av materialet var att utformning och upplägg skulle vara 

rimlig att hantera för alla kommuner oberoende av deras storlek och 

resurser. Materialet fick trots det en mycket detaljerad form, där 

kommunerna skulle tala om: 

 

 Utvecklingsbehov inom vård och omsorg om äldre. 

 Långsiktiga strategier för kompetensutveckling inom äldre-

omsorgen.  

 Mål och verksamhetsidé för det planerade kompetens-

utvecklingsarbetet. 

 Planer för uppföljning och utvärdering.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skulle underteckna ansökningarna. 

Med underskriften bekräftade ordföranden att kommunen åtog sig 

vissa förpliktelser, nämligen att omvandla beviljad skattereduktion till 

ett anslag för de aktiviteter som skulle genomföras och att svara för 

kommunens del av kostnaderna enligt ansökan. I obligatoriska 

bilagor till ansökan skulle kommunen för varje aktivitet beskriva 

aktivitetens förväntade effekter, genomförandemetod samt hur 

aktiviteten förhöll sig till kommunens långsiktiga strategi för 

kvalitets- och kompetensutveckling.  

 

                                                
2
 dir.2004:162 
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Ansökan om medel från kompetensstegen 

 

 

Utvecklingsbehovet ur ett kvalitets- och brukarperspektiv: 

I arbetet med att utveckla verksamheten hade socialförvaltningen från 

2005 haft en blankett som hette ”Hjälp oss att bli bättre” där vård- 

och omsorgstagare samt anhöriga hade fått tycka till kring områdena: 

bemötande, tillgänglighet, information, omvårdnad/omsorg, trygghet, 

inflytande/delaktighet samt kontinuitet. Genom svaren som kom in 

såg förvaltningen ett antal förbättringsområden. Ett av dessa 

områden var nya former för kompetensutveckling av baspersonal.  

 

 

Kompetensutveckling 

I Hammarö kommun fanns 2006 ingen övergripande struktur och 

strategi för kompetensutveckling av äldreomsorgens personal. 

Tidigare års dåliga ekonomi hade medfört låg prioritering av just 

kompetensutveckling. Den kompetensutveckling som ändå hade skett 

var i form av olika föreläsningar om exempelvis demens och/eller 

diverse kortare externa utbildningsdagar. Förvaltningens erfarenhet 

var dock att effekten av just sporadiska föreläsningar och kurser 

sällan gav något annat än en tillfällig stimulans från arbetet för den 

enskilda deltagaren. Därför stod förvaltningen 2006 med ett stort 

behov av en strukturerad kompetensutveckling. Förvaltningen 

behövde en struktur som skulle vara bärande i ett längre perspektiv 

samt ett nytt pedagogiskt upplägg som skulle bygga på ett lärande på 

arbetsplatsen. Som en del i arbetet med att öka kompetensen inom 

äldreomsorgen ville förvaltningen arbeta dels med olika 

kunskapsområden och dels med personalens förmåga att använda 

kunskapen. Förvaltningen ansåg att kunskap (erfarenheter och 

utbildning) inte kommer brukaren till godo om den enskilde 

medarbetaren inte har förmågan att använda den. Därför planerade 

förvaltningen för insatser dels inom olika kunskapsområden men 

också för ett pedagogiskt upplägg i syftet att öka medarbetarnas 

förmåga att använda kunskapen. Detta kommer att beskrivas mer 

ingående senare i rapporten. 
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Långsiktig strategi 

Förvaltningens långsiktiga strategi var att inom en treårsperiod bygga 

upp en modell för kompetensutveckling och implementera den i det 

ordinarie arbetet. Med hjälp av ett målmedvetet kontinuerligt 

program för kompetenshöjande insatser hoppades förvaltningen på 

att öka trivseln i arbetet, minska sjukfrånvaron, förbättra 

arbetsmiljön samt öka stabiliteten och kvaliteten för de äldre. 

Modellen skulle bygga på ett samarbete mellan ansvariga chefer, 

utbildningsansvariga samt verksamhetsutvecklaren.  

 

 

Svar på ansökan 

Hammarö kommun ansökte totalt om 1 384 425 kronor från 

kompetensstegen och beviljades samtliga medel. Samtidigt ansökte 

förvaltningen om 2 700 753 kronor från kommunstyrelsen för att 

täcka personalkostnader i samband med ansökta aktiviteter och 

beviljades också dessa medel. Av dessa summor var en del vigt åt 

utbildningsorganisationen. Andra delar som ingick i ansökan var 

utveckling av enhetschefer och deras ledningsteam samt arbete med 

värdegrund för vårdbiträden och undersköterskor inom äldre-

omsorgen. 

 

 

Kartläggning av kunskapsbehov 

Under våren 2006 påbörjades projektet att utveckla en utbildnings-

organisation med en kartläggning av vilka kunskapsbehov som 

behövde utvecklas inom äldreomsorgen. Grunden till kartläggningen 

var att ta reda på vad brukarna själva såg som viktigt utifrån 

frågeställningen: Vad tycker du är viktigt att personalen har goda 

kunskaper om? Brukare och anhöriga intervjuades. Sedan 

identifierades viktiga aktörer runt brukaren och dessa var: vård- och 

omsorgspersonal, enhetschefer, sjuksköterskor, biståndshandläggare, 

MAS, Rehab-gruppen samt socialförvaltningens ledningsgrupp och de 
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fick samma frågeställning som brukarna i fokusgrupper3, på 

arbetsplatsträffar och genom en enkel enkät. Utifrån 

sammanställningen (bilaga 1) av insamlat material identifierades ett 

mer övergripande och tolv specifika områden att planera 

utbildningsinsatser kring. Det mer övergripande området var 

värdegrund och de specifika områdena var:  

 

 Demens 

 Diabetes 

 Dokumentation och lagstiftning 

 Hjälpmedel 

 Hjärt- och lungräddning (HLR) 

 Kommunikation och professionellt förhållningssätt  

 Kost 

 Lyftteknik 

 Läkemedel 

 Lärande om åldrandet 

 Omvårdnad 

 Palliativ vård 

 Rehabiliterande förhållningssätt  

 Sårvård 

 

 

Interna lärare 

Under våren 2006 var verksamhetsutvecklaren ute i verksamheten 

och diskuterade med ett stort antal medarbetare på arbetsplatsträffar 

om att en utbildningsorganisation skulle byggas upp och vilka 

utbildningsbehov som framkommit i kartläggningen. Alla som var 

intresserade, som hade särskilda kunskaper eller något särskilt ämne 

som de brann lite extra för var välkomna att anmäla sig som interna 

lärare. En del personer var först lite osäkra och ville veta mer om vad 

                                                
3 Fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas om sina känslor 

och attityder kring en produkt, service, koncept eller idé. Frågorna är ställda till hela 
gruppen och uppmuntrar till diskussion. Fokusgruppen leds av en moderator. Metoden 
"fokusgrupp" är en kvalitativ forskningsmetod (Wibeck, 2000).  
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det skulle innebära och det fanns en oro för hur de intresserade skulle 

kunna förmedla sina kunskaper till någon annan. Med en försäkran 

från verksamhetsutvecklaren att stöd och pedagogisk utbildning 

skulle ges var det tillslut 20 medarbetare som anmälde sig. De 

tillhörde följande yrkeskategorier: 

 

Arbetsterapeut  Sjukgymnast 

Biståndshandläggare  Sjuksköterska 

Dietist   Undersköterska 

Enhetschef   Verksamhetsutvecklare 

Rehabassistent 

 

 

Gemensam grund 

För att få till en utbildningsorganisation behövde det skapas en 

gemensam grund att stå på för alla interna lärare. Tanken var att 

grunden behövde bestå både av ett pedagogiskt upplägg för att de 

interna lärarna skulle få kunskap om att lära ut, men också av verktyg 

för att få till ett lärande på arbetsplatsen. För att få fram detta gjordes 

ett anbudsförfarande om utbildningsinsatser för utbildningsansvariga 

på totalt fyra dagar. Det anbud som bäst motsvarade kommunens 

önskemål kom från ett företag som hette Komanco AB. Det var ett 

utvecklingsföretag som var helägt av Svenska kommunal-

arbetareförbundet och hade bildats 1992 och sen dess medverkat i 

hundratals utvecklingsprojekt i privata och offentliga organisationer. 

Det Komanco hade som verktyg för att hjälpa kommunen att få till ett 

lärande på arbetsplatser var ett förståelsebaserat lärande (Sandberg & 

Targama, 1998; Senge, 1995) som byggde på ett dialogiskt 

förhållningssätt (Isaacs, 2004). 

 

Följande text är tagen direkt ur anbudet: 

 

 ”Komanco utbildar ca 20 personer till pedagogiska 

processledare4. 

 Avsikten är att processledarna på ett pedagogiskt 

sätt kan tillhandahålla olika typer av utbildning till 

                                                
4
 Med detta avses de personer som i texten redan kallats interna lärare. 
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övrig personal, eftersom specialistkompetensen 

redan finns hos de utbildningsansvariga i 

verksamheten. 

 Vår utbildning bygger på en förståelsebaserad 

utbildningsmodell där vi varvar övningar med 

teorigenomgångar. 

 Deltagarna arbetar med praktiska övningar, där de 

får möjlighet att göra egna upplevelser att reflektera 

över. I utbildningen använder vi feedback som ett 

verktyg för att stärka och utveckla de 

utbildningsansvarigas förmåga som pedagoger.  

 Genom att ta del av varandras erfarenheter och 

kunskaper når man mycket längre i samverkan än 

vad varje enskild individ klarar av på egen hand. ” 

 

 

2.3 Att forma en fortbildningsorganisation  

 

 

Utbildningsinsatser 

Utbildningsinsatserna för de interna lärarna planerades i samråd 

mellan kommunens verksamhetsutvecklare och processledaren från 

Komanco. 

 

 
 

Figur 1: Schema för utbildningsinsatser. 
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Utbildningsinternat  

Arbetet med att forma innehållet i kurserna och strukturen för 

organisationen startade hösten 2006 med två heldagars utbildnings-

internat med alla de 20 personerna som hade anmält intresse för att 

bli interna lärare och processledaren från Komanco (se figur 1). Redan 

där hade en del interna lärare utifrån kartläggningen av 

utbildningsbehov ganska klart för sig vad de skulle komma att utbilda 

i, medan andra bara hade gjort en intresseanmälan om att utbilda i ett 

ämne som de tyckte var viktigt. Innehållet de första dagarna handlade 

om att stärka de interna lärarna i deras roller som utbildnings-

ansvariga, att de interna lärarna skulle få pedagogiska verktyg och 

idéer och utbyta erfarenheter och därmed lära av varandra. För att 

uppnå detta presenterades olika teorier. Alla teorier presenterades i 

dialogform där korta block med teoretisk genomgång varvades med 

gruppdiskussioner. Man kan säga att inlärningen skedde på två plan. 

Dels fick de interna lärarna själva lära sig saker för att växa i sina 

roller och fick enkla pedagogiska verktyg, dels fick man själv prova på 

att arbeta i dialogform i praktiken (Dialog – förmåga att tänka 

tillsammans, 2009). 

 

 

Teorier som hjälper de interna lärarna att växa i sina 

roller  

Till att börja med handlade det mycket om de interna lärarna själva i 

sin nya roll och kunskap om hur olika alla människor processar 

information och lär sig nya saker. Det innebar också att de interna 

lärarna blev medvetna om hur olika det kunde se ut för de personer 

som skulle delta i kurserna. 

 

 

Att ta till sig information 

En viktig grund för de interna lärarna var förståelsen om att alla 

människor tar till sig information på olika sätt. Grunden lades med en 

teoretisk genomgång om olika sätt att starta tankeprocessen (mentalt, 

fysiskt eller emotionellt) enligt ”Human Dynamics”. Human 

Dynamics bygger på Sandra Seagel forskning (Seagal & Horne, 2004) 
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om de olika processer som styr vårt sätt att bearbeta information, 

lära, lösa uppgifter och kommunicera. Genomgången syftade till att 

skapa en förståelse hos alla interna lärare för att i alla kurser arbeta 

på ett sådant sätt så att alla deltagare oavsett vilket tankemönster en 

person föredrar kan hänga med. I praktiken betydde det att inför 

varje ny uppgift på utbildningsinternatet så gavs alla en liten stund att 

tänka efter själva först, vilket passade den som behövde tystnad för att 

kunna tänka. Sedan kom en stund att prata ihop sig lite med den eller 

de som satt bredvid (bikupa) som tillfredsställde dem som behövde 

prata med någon för att kunna tänka innan frågan fångades upp i 

storgrupp. På detta sätt blev det också lättare för en grupp där många 

kanske var ovana att prata inför andra att våga delta i diskussionen 

och på det sättet få ut mer av kursen. 

 

 

Feedback 

Redan allra första dagen på utbildningsinternatet introducerades 

feedback, den process som innebär att en person får reda på 

effekterna av sitt handlande för att handlandet ska kunna förändras. 

Feedback användes som ett verktyg för att hjälpa varandra att växa i 

rollen som intern lärare. Processledaren hade en genomgång av vad 

feedback innebär. Feedback är ett sätt att hjälpa varandra att fungera 

bättre i arbetet. En person ges möjlighet både att utveckla ett redan 

ändamålsenligt handlingssätt och att ändra ett mindre lämpligt 

beteende om personen på ett riktigt sätt uppmärksammas på det. 

Processledaren presenterade några bra regler för vad en person ska 

tänka på när personen ger feedback och en modell som visar hur olika 

människor tar emot feedback, den så kallade feedbacktrappan (se 

figur 2) (Dialog – förmåga att tänka tillsammans, 2009). 
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Figur 2: Feedbacktrappan (Dialog – förmågan att tänka tillsammans, 2009, sid 59). 

 

Slutligen gick processledaren igenom en form för hur konstruktiv 

feedback kan ges i form av ett ”Jag-budskap” (Dialog – förmåga att 

tänka tillsammans, 2009). Det kallas så för att den person som 

öppnar diskussionen utgår från sig själv och sina egna behov och ger 

feedback i jag – form. Jag – budskap innebär att personen på ett sätt 

som är ärligt och rakt talar om: 

 

Beteende - Vad jag ser eller hör 

Känsla - Vad jag känner när jag ser eller hör detta 

Konsekvens - Varför jag reagerar så 

Förändring - Vad jag skulle önska hända i stället 

 

Jag – budskap leder som regel till att även ganska känsliga saker kan 

framföras utan att onödiga missförstånd uppstår. Eftersom jag – 

budskapet är rensat från dolda budskap, antydningar, syftningar, 

diagnoser eller skuldfrågor behöver inte mottagaren känna sig hotad 

och inta en försvarsposition.  

 

 

Vänsterkolumnen 

En annan modell som presenterades och som påvisar vad som händer 

i kommunikationen mellan människor kallas för vänsterkolumnen 

(Dialog – förmåga att tänka tillsammans, 2009). Genom att 

människor hela tiden tolkar det andra säger, utifrån tidigare kunskap, 
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erfarenheter och minnen, så blir det alltså lätt en sammanblandning 

mellan ”fakta” och tolkning. Hur den andra personen är och hur den 

uttrycker sig är ytterligare faktorer som avgör hur buskapet tas emot 

och vice versa. Det här innebär att både människors återhållsamhet 

med att säga det de tänker och snabba personliga tolkningar försvårar 

för att verkligen förstå varandra. Vänsterkolumnen som kan ritas upp 

och illustreras (se figur 3) är ett verktyg som kan hjälpa oss att se hur 

individen kommunicerar i olika relationer, till exempel med vänner, 

familj och arbetskamrater. Det ger individen möjlighet att börja se, 

hur den förhåller sig till saker som sägs samt hur den uttrycker sig 

gentemot omgivningen. Är individen ofta ärlig och återför till den 

andra personen de tolkningar som dyker upp hos den under ett 

samtal? Eller är den mer benägen att behålla det för sig själv och 

därmed få en överfylld vänsterkolumn? Om individen inte tränar sig i 

att ”tömma vänsterkolumnen” kommer det som finns där att följa 

med in i den fortsatta kommunikationen med den personen, oavsett 

om samtalet nästa gång handlar om samma sak eller ej. En överfylld 

vänsterkolumn finns kvar som en belastning i alla relationer. Den tar 

värdefull energi som skulle kunna användas på ett bättre sätt.  

 

Det är inte alltid det är passande att uttrycka det som dyker upp i den 

så kallade vänsterkolumnen. Den som ska uttrycka sig måste ta stort 

ansvar för det som sägs och om det ska leda till något positivt krävs 

goda avsikter och att man vill nå gemensam förståelse kring 

någonting. Genom att människor lär sig att på ett förnuftigt sätt säga 

det som behövs sägas får de inte bara möjlighet att visa mer av sig 

själva utan det skapar också utrymme för att få återkoppling 

(feedback) på hur det som sägs uppfattas av omgivning. Detta ger i sin 

tur en öppning för en kultur där människor tränar sig i att ge feedback 

till varandra, vilket i sin tur bidrar till ett öppet klimat där trygghet 

gör att människor vågar uttrycka det de känner och tänker. 
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Figur 3: Vänsterkolumnen (Dialog – förmågan att tänka tillsammans, 2009, sid 50). 

  

 

 

Slutsatsstegen 

Slutsatsstegen är en modell som används för att visa på hur kulturell 

bakgrund, värderingar och tidigare erfarenheter påverkar tolkningen 

av information och hur människor utifrån det gör antaganden och 

drar slutsatser om olika saker. Verktyget i modellen kallas 

slutsatsstegen eller Ladder of inference och arbetades fram av Chris 

Argyris och beskrevs av Peter Senge (Senge, 1995). Slutsatsstegen är 

ett verktyg som underlättar förståelsen av tanke- och 

problemlösningsprocessen (se figur 4). Den kan vara ett stöd för att 

förstå tankeprocessen. Stegen beskriver vad som påverkar 

människors tänkande. Hur människor tar del av erfarenhets-

bakgrunden, det vill säga backar tillbaka ”bandet” för att se vad som 

egentligen hände. Från uppfattningen av den verkliga händelse-

utvecklingen plockas data fram som är särskilt viktig för förståelsen 

av det som hänt. Sedan tillkommer tolkningen av den kulturella 

innebörden av denna information. Alltså vad betyder dessa data just i 

detta sammanhang? Utifrån detta dras slutsatser och antaganden om 

vad det handlar om. Därefter växer en djupare övertygelse fram: ”Så 

här är det”, ”så här hänger alla delar samman”, ”så här ser 

händelseutvecklingen ut”. Det här är den ideala bilden, där en person 

metodiskt går igenom alla faserna i slutsatsstegen. Men det fungerar 

sällan på det sättet. Personer hamnar snabbt långt upp på stegen och 

bestämmer sig för att ”så här är det”. Denna process går i allmänhet 

snabbare ju mer konfliktfylld och hotande personen upplever 

situationen.  
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Figur 4: Slutsatsstegen (Dialog – förmågan att tänka tillsammans, sid 65). 

 

 

Teorier som hjälper lärarna att lära ut 

Under utbildningsinternatet kom det efter hand också in teorier som 

handlade mer om pedagogik och hur ett förståelsebaserat lärande kan 
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ske. Skillnaderna i nivå när det gällde pedagogisk erfarenhet i den 

interna lärargruppen var stor. De flesta hade inte någon erfarenhet 

alls, en del hade lite erfarenhet och ett par hade vårdlärarutbildning 

och därmed erfarenhet av att undervisa både på gymnasie- och 

universitetsnivå. 

 

 

Pedagogik som bygger på ett dialogiskt förhållningssätt 

På utbildningsinternatet fick alla interna lärare en grundlig 

genomgång av skillnaderna mellan undervisning i monolog- eller 

dialogform. (Dialog – förmåga att tänka tillsammans, 2009). Tid 

lades på att förklara skillnaden mellan traditionell kateder-

undervisning kontra utbildning i dialogform som bygger på att 

gruppdeltagarna är aktiva i processen. Det vill säga att deltagarna ges 

möjlighet till egen reflektion i form av grupparbeten och diskussioner 

och tillåts komma in och delge egna exempel. Här blev vikten av hur 

man som intern lärare ställer frågor påtaglig. För att skapa process 

och dialog behövde de interna lärarna träna på att ställa öppna frågor 

som inte var ledande så att svaret var givet. Till exempel att fråga: Hur 

kändes det? I stället för att fråga: Kändes det bra? 

 

 

Förståelsebaserat lärande 

I den mer praktiska delen handlade det om att utifrån det dialogiska 

förhållningssättet skapa förutsättningar för ett förståelsebaserat 

lärande (Senge, 1995) för deltagarna på kurserna. En teori som 

belyser detta kallas för valnöten (se figur 5) (Dialog – förmåga att 

tänka tillsammans, 2009). Valnöten innebär att varje aktivitet i en 

grupp har två sidor som kan illustreras som de båda halvorna i en 

valnöt. 

 

Innehåll – vad som diskuteras, vilka uppgifter som ska lösas. 

Process – hur det diskuteras, hur gruppen löser uppgiften och 

vilka tankar, känslor och handlingar som uppstår. 
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Figur 5: Valnöten (Dialog – förmåga att tänka tillsammans, 2009, sid 34).    

 

Beslut kan fattas i en grupp på många olika sätt, t ex genom: 

 

 Omröstning, det vill säga majoriteten avgör, 

 den kraftfullaste tar befälet och driver igenom sin vilja, 

 diskussion till enighet nås, 

 lottning et cetera. 

 

Hur besluten nås har i de flesta fall stor betydelse för det fortsatta 

arbetet i en grupp. Upplever en stor minoritet sig som förlorare kan 

nästa process påverkas negativt. Om konflikterna i gruppen inte är 

lösta när besluten fattas eller om locket lagts på en diskussion för 

snabbt, blir gruppens arbete inte så effektivt som det kunde ha blivit. 

Har beslutsprocessen varit bra, det vill säga om alla har fått bidra med 

sina åsikter och känt sig delaktiga i beslutet, blir gruppens effektivitet 

hög. Även vid lärande är det viktigt att inte bara tänka på vad vi lär 

oss utan även hur vi lär oss. En bra lärandeprocess ger också ett mer 

bestående resultat. Till skillnad från en dålig lärandeprocess, där 

kursdeltagarna inte är engagerade eller till och med stöts bort av 

ointresserade lärare eller tråkigt material där inte mycket sitter kvar 

en tid efter själva kursen. 

 

 

Modell för reflektion 

Förståelsebaserat lärande grundar sig på modellen i figur 6, den så 

kallade reflektionscykeln enligt Gibbs (Hellung Strohl, 1997). 
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Figur 6: Reflektionscykeln (Dialog – förmågan att tänka tillsammans, sid 36). 

 

Det börjar med en upplevelse: Människor blir engagerade i en 

aktivitet, gör saker, observerar, ser, säger någonting. Detta är början 

till lärandet. I reflektionen går personen sedan tillbaka och bearbetar 

upplevelsen, försöker förstå vad som hände och varför. Att gå tillbaka 

och reflektera är att gå ”uppströms” efter en upplevelse. Det är 

nödvändigt för att kunna lära något nytt. I de flesta situationer är det 

svårt, om inte omöjligt, att reflektera samtidigt som själva 

upplevelsen sker. Reflektion betyder återspegling, det vill säga att gå 

tillbaka i ett händelseförlopp för att se vad som faktiskt hände, vad 

personen tänkte och kände för att se vad personen kan lära av detta 

och sedan undersöka vad personen kan använda dessa insikter till.  

 

Reflektion kräver en upplevelse av trygghet i gruppen så att 

människor vågar tala om vad de känner och tänker, utan risk för 

andras negativa reaktioner eller tillrättalägganden. Genom gemensam 

reflektion kan människor få dela andras erfarenheter. När personer 

går igenom vad som hänt delar de med sig av sina reaktioner till de 

andra, som kanske uppfattat situationen på ett annat sätt. Detta ger 

var och en nya perspektiv. Genom gemensam reflektion utvecklas en 

förståelse av upplevelsen. Förståelsen kan sägas bestå av tre delar: 

tanke, känslor och handling. 
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Tanke – tankar utifrån upplevelsen 

Känsla – vilka känslor är dessa tankar förknippade med 

Handling – handlingar mot bakgrund av tankar och känslor, 

det vill säga utifrån förståelsen utvecklas ett nytt handlings-

mönster 

 

Slutligen genomförs och tillämpas den nya förståelsen i praktiken och 

en ny erfarenhet leder till en ny upplevelse, och modellen upprepar 

sig. 

 

 

Utformning av praktiska detaljer 

En del av tiden på utbildningsinternatet gick åt till att hela den 

interna lärargruppen tillsammans fick arbeta fram en rad praktiska 

saker runt själva organisationen. Här formades en hel del av det som 

kom att bli grunden för fortbildningsorganisationen 

 

 

Fortbildningsorganisation inte utbildningsorganisation 

Redan under den första gruppdiskussionen föreslogs det att det inte 

skulle heta utbildningsorganisation. En utbildning har alla, oavsett 

om det är en undersköterskeutbildning, socionomutbildning eller 

arbetsterapeututbildning. Det som skulle göras i den här organisat-

ionen var att utgå från vars och ens grundläggande kunskaper och 

tillsammans komma framåt genom fortbildning som bygger på 

gemensamma kunskaper och erfarenheter. Förslaget var istället att 

det skulle heta fortbildningsorganisation och så blev det. 

 

 

Kurserna 

Själva kurserna beslutades bli tre gånger tre timmar och att de i 

möjligaste mån skulle läggas på eftermiddagar eftersom det då är 

minst sårbart i verksamheten. Anledningen till att kurserna kom att 

omfatta nio timmar beslutades utifrån tidigare erfarenheter som 

socialförvaltningen haft av att ordna utbildningar men också utifrån 

ekonomiska ramar. Det beslutade också att även om pengarna i 
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kompetensstegen var inriktade mot äldreomsorgen så skulle personal 

från LSS innefattas i organisationen. Det som krävdes för att få söka 

en kurs var en tillsvidareanställning inom äldre- och handikapp-

omsorgen i Hammarö kommun. Det beslutades också att deltagarna i 

de olika kurserna företrädesvis fick vara så blandade som möjligt för 

att få ut så mycket som möjligt när det gällde erfarenhetsutbyte 

mellan olika enheter. 

 

 

Frivillighet 

En annan fråga som diskuterades handlade om huruvida det skulle 

vara obligatoriskt eller frivilligt att delta på kurserna i fortbildnings-

organisationen. Det fanns både för och nackdelar med båda förslagen. 

Till slut bestämdes att det skulle bygga på frivillighet. Tesen var att 

den som frivilligt söker till en kurs är mer motiverad och bidrar på ett 

bättre sätt än den blivit tillsagd av någon annan att gå. 

 

 

Exklusivt 

Hur skulle organisationen ändå få folk att vilja anmäla sig till 

kurserna? Jo genom att göra det lite exklusivt. Det bestämdes att en 

kurskatalog skulle göras som skulle innehålla kort information om 

alla kurser samt lite praktisk information om hur själva ansökan 

skulle gå till. Katalogen skulle vara i färg och tryckas på tryckeri för att 

sedan skickas hem till all baspersonal inom äldre- och 

handikappomsorgen tillsammans med ett följebrev med information 

om vad fortbildningsorganisationen var och varför en kurskatalog 

kommit i brevlådan. En annan sak som skulle göra det hela mer 

exklusivt var att ett kursintyg skulle utfärdas för varje kurs och alla 

deltagare fick en egen pärm med försättsblad och register där 

personen kunde förvara sina intyg och kompendium från de olika 

kurserna. Pärmen kunde deltagarna sedan ha med sig till sitt 

medarbetarsamtal med chefen för att visa vad som gjorts sen sist. För 

att få ut sitt kursintyg krävdes det närvaro vid alla tre kurstillfällen 

och ett aktivt deltagande, det vill säga deltagit och delat med sig av 

exempel i diskussioner och eventuella övningar och gruppuppgifter. 
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Utvärdering 

Det beslutades också att alla kurserna skulle utvärderas med ett 

enkelt formulär (se bilaga 2) som verksamhetsutvecklaren fick i 

uppgift att utforma. I kursutvärderingen fick deltagarna både gradera 

sina upplevelser av själva kursen, men gavs också möjlighet att ge 

feedback till lärarna för att kunna göra kurserna bättre. Många av 

synpunkterna som har kommit fram i utvärderingarna har till 

exempel haft önskemål om fler övningar, fler gruppdiskussioner med 

mera vilket har gjort att kurserna kunnat förbättras över tid. 

 

 

2.4 Att forma kurser 

 

 

Svårighetsgrad på kurserna 

En viktig sak när det gällde att forma innehållet i varje kurs var på 

vilken nivå man som intern lärare skulle lägga sig? Även inom 

baspersonalen såg kompetensnivån ganska olika ut, kurserna 

omfattade dessutom personal från både äldre- och handikappomsorg 

inklusive personlig assistans. Lösningen på detta blev att utgå från 

grundläggande kunskaper på gymnasienivå inom vård och omsorg, 

vilket kunde vara lite olika utbildningar: undersköterska, social 

omsorg, barn och fritid med mera. Personer inom förvaltningen som 

saknade detta kunde oftast till viss del kompensera det med lång 

praktisk erfarenhet. Dessutom spelade det pedagogiska upplägget 

som kurserna skulle genomföras utifrån in. Det dialogiska 

förhållningssättet (Isaacs, 2004) som bygger mycket på diskussioner 

och praktiska exempel ansågs kunna göra själva inlärningsprocessen 

mindre beroende av formell kompetens. 

 

 

Olika sätt att skapa kurser 

Det fanns 20 interna lärare och 13 specifika kunskapsområden att 

sammanföra till ett antal kurser. Kurserna behövde få ett innehåll, en 

beskrivning att marknadsföra i katalogen och sedan genomföras. För 
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en del kurser föll det sig helt naturligt vem som skulle hålla i den, till 

exempel att dietisten skulle hålla en kurs i kost och näringslära. 

Andra kursers innehåll arbetade gruppen interna lärare fram 

gemensamt. Det fanns en viss oro från till exempel bistånds-

handläggarna om hur en kurs i lagstiftning enligt socialtjänstlagen 

(SOL) (SFS 2001:453) skulle göras attraktiv och tillgänglig. I 

gemensamma diskussioner framkom det dock tydligt att en sådan 

kurs baserad på patientfall, diskussioner och praktiska övningar inte 

alls behövde bli tråkig och svårtillgänglig. Kursernas (se bilaga 3) 

olikheter gjorde att sättet att skapa ett innehåll blev väldigt olika. I de 

flesta kurserna blev det så att två personer hade gemensamt ansvar 

och skulle genomföra kursen tillsammans. Dels för att ha någon att 

arbeta fram kursens innehåll tillsammans med, men också för att 

kunna arbeta med feedback som ett redskap i hela processen enligt 

lärarnas egen utbildning. I de fall där någon skulle genomföra kursen 

ensam fanns verksamhetsutvecklaren och processledaren tillgängliga 

som bollplank. Under tiden som följde så gick de interna lärarna egna 

utbildningar i sitt ämne som till exempel inom sårvård. För andra 

ämnen fanns inga färdiga kurser och då gick det istället att lösa med 

hjälp av auskultation5. Ett exempel på ett sådant ämne var 

förflyttningsteknik där de interna lärarna auskulterade på 

centralsjukhuset i Karlstad några dagar. Kunskap söktes också via 

internet och litteratur. I ett fall nämligen kursen i kommunikation, 

där det fanns fem interna lärare som alla skulle få fram samma 

budskap och där det finns väldigt många teorier att välja på köptes ett 

kurskoncept in. Konceptet arbetades fram av samma processledare 

som höll i den pedagogiska utbildningen.  

 

 

Att arbeta med feedback i praktiken 

Som avslutning på utbildningsinternatet hade alla interna lärare fått 

en hemläxa. Det var att förbereda en presentation på 10 minuter som 

skulle innehålla i grova drag vad det var som skulle förmedlas i 

kursen och hur det skulle göras. En kort text om kursen till 

kurskatalogen skulle också ha formulerats. Vid nästa gemensamma 

träff fick alla inför övriga gruppen göra sin presentation och övriga 

                                                
5
 Att direkt studera yrkesutövning i utbildningssyfte. 
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gruppen fick ge feedback både på innehållet och hur genomförandet 

planerats. I början tyckte alla att det var väldigt svårt, men ganska 

snart så började de interna lärarna förstå hur feedback kunde 

användas. Sist i varje runda med feedback var processledaren som 

höll i kursen och hon hade fokus på genomförandet, hur de interna 

lärarna skulle förmedla sitt innehåll till kursdeltagarna med ett 

dialogiskt förhållningssätt. Vid nästa träff fortsatte delgivningen av 

innehåll och feedback och på så vis mejslades de olika kursernas 

innehåll fram. Naturligtvis var dialogen som arbetsmetod mer eller 

mindre bekväm för olika personer och därför var dessa träffar och 

feedbacken från övriga interna lärare och processledare viktiga, detta 

för att främja att alla kurser skulle komma att genomföras i 

dialogform. 

 

 

Att arbeta fram en struktur 

En central tanke förutom att kurserna skulle genomföras i dialogform 

var också att det skulle finnas en gemensam struktur. Alla kurserna 

skulle följa en gemensam tråd och att deltagarna efter en tid skulle 

känna igen sig i upplägget av själva kursen. Detta skulle på så sätt 

skapa trygghet och förutsägbarhet hos personer som kanske inte var 

så vana att gå på utbildning. Också strukturen arbetades fram 

tillsammans i den interna lärargruppen under ledning av process-

ledaren. Här kom många av de redskap som de interna lärarna själva 

hade fått för att växa i sina roller att vävas in. 

 

 

2.5 Upplägg av kurstillfällena 

 

 

Tillfälle 1 

Upplägget (se bilaga 4) formades så att varje kurs skulle starta med en 

kort presentation av själva kursen, dess syfte, samt praktisk 

information. Efter det skulle en ordenlig presentationsrunda göras 

detta med anledning av att kursdeltagarna skulle komma från olika 

verksamheter och enheter. Ett förslag var att en av de interna lärarna 
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skulle börja presentationsrundan själv och sätta ribban högt för att 

locka deltagarna att berätta lite mer än bara sitt namn. Efter det 

skulle deltagarna direkt få komma in och tänka till om förväntningar 

och farhågor. Dessa skulle skrivas ner på blädderblock av de interna 

lärarna för att vid behov ta med och checka av vid sista kurstillfället. 

För att få med olika personers sätt att processa information skulle 

detta göras genom att deltagarna först fick tänka själv en stund, sen 

fick de sitta två och två eller tre och tre i en liten ”bikupa” innan 

resultatet fångade upp i storgrupp. Efter det skulle gruppen på samma 

sätt arbeta fram ”spelregler”. Enkla regler som till exempel att passa 

tiden, dela med sig av exempel, inte ha telefonen på med mera. 

Spelreglerna skulle gälla för just den kursen. Dessa skulle också 

skrivas ner på blädderblocksblad och finnas synliga under alla tre 

kurstillfällen. Det var viktigt att den första inledande delen fick ta tid. 

Syftet var att skapa trygghet och delaktighet och en bra grund för att 

deltagarna skulle kunna ta till sig det specifika ämnet som kursen 

handlade om.  

 

Efter inledningen kom ett första pass med teori, praktiska övningar 

och grupparbeten blandat. Alla kurser skulle avsluta första tillfället 

med att ge en enkel hemuppgift. Uppgiften skulle bestå av någonting 

praktiskt eller teoretiskt från kursen som deltagarna kunde gå hem 

och pröva hemma eller på arbetsplatsen och/eller iaktta och fundera 

över till nästa gång. Syftet med hemuppgiften var att hålla processen 

levande mellan varje kurstillfälle. 

 

 

Tillfälle 2 

Tillfälle två skulle starta med reflektion (ensam, bikupa, storgrupp) på 

vad som hände, vad personen kände och vad personen hade lärt sig 

vid förra tillfället. Efter det skulle hemuppgiften stämmas av innan 

teoripass två i det specifika ämnet startade. Även tillfälle två skulle 

avslutas med en hemuppgift.  
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Tillfälle 3 

Tillfälle tre skulle starta precis som tillfälle två med reflektion och 

diskussion om hemuppgiften innan pass tre i ämnet drog igång. 

Avslutningen av pass tre skulle innehålla någon form av ”att knyta 

ihop säcken” det vill säga summering, genomgång av 

förväntningar/farhågor och eventuellt laget runt för att höra vad 

deltagarna trodde om möjligheterna att kunna använda sina nya 

kunskaper i sitt arbete. Som avslutning skulle kursutvärderingen 

lämnas ut och samlas in och information om att kursintygen skickas 

ut med internpost efter en kortare tid skulle ges. 

 

 

2.6 Utvecklingen från 2007 till 2011 

 

 

Erfarenheter 

Under resans gång sedan 2007 så har fortbildningsorganisationen 

hela tiden utvecklats. Antalet kurser har varierat något mellan åren. 

Nya kurser och interna lärare har tillkommit medan andra har 

försvunnit av olika anledningar. Efterfrågan på att få gå en kurs i 

fortbildningsorganisationen har också ökat stadigt sedan starten. 

Sedan starten 2007 har över 80 kurser i 21 olika ämnen genomförts 

(se bilaga 3) och runt 800 kursintyg har delats ut till deltagare som 

fullföljt sin kurs. När det gäller kostnader så fanns extra medel för 

vikariekostander från kommunstyrelsen under 2007 till 2008 och 

behovet av extra medel var större då eftersom antalet kurser då var 

som störst (2007: 18 stycken och 2008: 23 stycken). Från 2009 och 

framåt har antalet kurser pendlat mellan 12 till 14 och 

vikariekostnaden som då hamnar på ca 100 000 kr har kunnat 

hanteras i den ordinarie kompetensutvecklingsbudgeten inom 

förvaltningen. Kurskostnaden per plats blir lägre jämfört med om 

utbildningen skulle köpas in externt. Avseende ekonomi så tror 

socialförvaltningen på Hammarö kommun att en intern fortbildnings-

organisation är ett effektivt sätt att använda kompetensmedel. 

Orsakerna till detta är att de interna lärarresurserna till största delen 

ingår i ordinarie budget och att administrationen är enkel och 
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effektiv. När det gäller personalkostnader så är det också ett effektivt 

sätt att kompetensutveckla eftersom arbetsgivaren kan styra 

tidpunkten för kurserna så att det stör den ordinarie verksamheten så 

lite som möjligt. En positiv effekt på längre sikt som förvaltningen på 

Hammarö har sett är också att de satsningar som görs på att 

kontinuerligt vidareutbilda lärarna kommer hela förvaltningen 

tillgodo tack vare att de finns kvar i verksamheten. Dels genom att 

den enskilda kompetensen höjs, men också genom att kurserna 

successivt kan utvecklas. Ett exempel är att de två undersköterskor 

som haft kurs i sårvård vid ett flertal tillfällen har blivit uppringda och 

fått hjälpa till ute i verksamheten när personalen där stött på 

svårläkta sår. 

 

 

Kurser som bröts loss 

Redan initialt efter kompetensinventeringen och genomgången av de 

behov som framkom där stod det klart att inte alla ämnen lämpade sig 

för fortbildningsorganisationens struktur. Till exempel kom hjärt- och 

lungräddning aldrig med i fortbildningsorganisationen utan det 

byggdes upp en separat organisation för detta med instruktörer på 

varje enhet som kunde genomföra tvåtimmars utbildningar och 

repetitioner i detta. En annan kurs som inte lämpade sig för att ha 

kvar i fortbildningsorganisationen var arbets- och förflyttningsteknik. 

Dels kunde kursen av praktiska skäl, för att upprätthålla god kvalité 

bara ta emot nio deltagare på varje kurs. Eftersom behovet av 

utbildning var mycket större än så beslöts redan 2008 att interna 

medel skulle sökas och att utbildningen skulle brytas loss. Åtta 

stycken särskilda förflyttningsinstruktörer utbildades, externt i tio 

dagar. Uppdraget var att i samma format som tidigare, tre gånger tre 

timmar men med krav på obligatorisk närvaro för alla 

undersköterskor och vårdbiträden genomföra utbildning i arbets- och 

förflyttningsteknik inom äldreomsorgen. Erfarenheterna från 

fortbildningsorganisationen kom väl till pass och de åtta utbildarna 

fick samma grundläggande tvådagarsutbildning som övriga lärare i 

pedagogik. Dessutom byggdes själva utbildningen upp enligt liknande 

struktur och samma typ av utvärderingsblankett används. En annan 

utbildning som bröts loss var den i rehabiliterande förhållningssätt 
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som tack vare ett projekt för hemrehabilitering6 kunde genomföras 

för all personal i hemtjänsten inom projektet. Andra kurser som 

utgått har gjort det på grund av att de flesta som varit intresserade har 

gått kursen, läraren har slutat eller andra förändringar har skett. 

Exempel på kurser som utgått är hjälpmedel och kost och näring. 

Målet finns dock hela tiden att omvärldsbevaka och vid behov starta 

upp dem igen. 

 

 

Nya kurser växer fram 

Redan 2008 tillkom nya kurser så som LSS, värdegrund och Human 

Dynamics (se bilaga 3) men det var inte förrän inför 2011 som det 

gjordes en större satsning på att vidga fortbildningsorganisationens 

omfattning. Även om personal från LSS och socialpsykiatri hade fått 

söka och gå kurser ända sedan starten 2007 så var deras områden inte 

representerade i kursutbudet. Ett annat område där det saknades ett 

utbud var inom friskvårdsområdet. Detta föranledde att förvaltningen 

under 2011 arbetade fram tre nya kurser; autism, svårigheter – 

möjligheter; sanningar och myter om psykiska sjukdomar och inom 

friskvårdsområdet kursen balans i livet (se bilaga 3). Tack vare 

Hammarömodellen för fortbildning fanns den här gången ett klart 

koncept för vad dessa nya lärare behövde, en struktur att arbeta 

utifrån och fylla med innehåll samt en historia om organisationen 

som kunde vara bra att ha med sig. Samma processledare som varit 

med sedan starten engagerades och ett upplägg på 1,5 dag samt 0,5 

dag gjordes. Deltagarna upplevde att paketet var bra och att 

strukturen som skulle fyllas med specifikt innehåll var en god hjälp 

när det gällde att forma kurserna.  

 

 

Påfyllning 

En viktig framgångsfaktor för att hålla ihop fortbildnings-

organisationen och hela tiden utveckla den var påfyllning för de 

interna lärarna. Påfyllningen bestod i att regelbundet minst en gång 

                                                
6
 Ett projekt inom socialförvaltningen där personal från kommunens rehabenhet, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabassistenter jobbar med rehabilitering i den 
enskilde patientens hem där detta är möjligt. 
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per år eller om möjligt en gång per termin samla ihop alla interna 

lärare och ge dem påfyllning i form av nya kunskaper och inspiration. 

Som en del i detta genomgick alla lärare en utbildning i Human 

Dynamics som leddes av samma processledare som varit med ända 

sedan starten 2006. Human Dynamics utbildningsprogram baseras 

på Seagals (Seagal & Horne, 2004) studier kring människors olika 

processer. Utbildningens syfte var att lärarna själva fick komma fram 

till hur deras egen tankeprocess såg ut. Att gå på utbildning 

tillsammans har stärkt gruppen med interna lärare som i det 

uppdraget idag ser sig som en grupp även om de inte arbetar 

tillsammans till vardags. Vid dessa regelbundna träffar för alla interna 

lärare varje år har det också funnits möjlighet att tillsammans bland 

annat fundera över behov av nya kurser, förslag på personer att 

rekrytera in i organisationen. 

 

 

Uppdrag och mål 

Vid en av dessa gemensamma träffar för de interna lärarna 2009 

arbetade den interna lärargruppen fram underlag för fortbildnings-

organisationens uppdrag och mål. Dessa förankrades sedan på högsta 

ledningsnivå och även politiskt och gäller sedan dess. 

 

Ur Socialförvaltningens fortbildningskatalog 2009-2012: 

 

”Fortbildningsorganisationens uppdrag är: 

 

 Att tillvarata, bibehålla och vidareutveckla all den 

kunskap och kompetens inom olika områden som 

finns i socialförvaltningen. 

 

Fortbildningsorganisationens mål är att: 

 

 Bidra till en god omsorg om den enskilde brukaren 

ur olika perspektiv. 

 Öka förståelsen för ’vårt gemensamma uppdrag’ hos 

all personal. 
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 Vara kommunens kunskapsbank, genom att vi håller 

oss à jour med ny kunskap. 

 Ge personalen ute ökad möjlighet att känna 

meningsfullhet och kunna påverka det dagliga 

arbetet. 

 Göra Hammarö kommun till en ’attraktiv 

arbetsplats’.” 

 

 

Att hålla gnistan vid liv 

Arbetet med fortbildningsorganisationen har inte alltid varit lätt. 

Många gånger har problem i form av besparingar, neddragningar, 

omorganisationer, byte av chefer och övrig personal uppstått. 

Fortbildningsorganisationen har alltid byggt på frivillighet och 

respekt för den enskilde individen och dennes arbetssituation. Därför 

har det varit av största vikt att respektera när någon av olika 

anledningar valt att kliva av fortbildningsorganisationen. Av den 

ursprungliga skaran lärare har åtta personer försvunnit helt på grund 

av pension eller att personen har slutat i kommunen. Även om en 

person inte för tillfället är aktiv med någon kurs tillhör personen 

fortbildningsorganisationen och blir medbjuden till träffar. Detta har 

gett resultat. När problem har övervunnits och när situationen har 

lättat har personen ofta varit beredd att komma tillbaka och hålla 

kurser igen. Vid den senaste gemensamma lärarträffen i februari 2012 

listade gruppen ner saker som är viktiga för att hålla gnistan vid liv. 

 

 Bra och ändamålsenliga lokaler att vara i, med stöd för den 

teknik man behöver. 

 Introduktionsdagar för nya lärare med pedagogik och 

information om struktur och upplägg. 

 Regelbundna gemensamma heldagar med påfyllning i form av 

nya kunskaper, övningar i feedback eller något annat värdefullt 

avseende det pedagogiska upplägget för alla lärare i 

organisationen. 

 En ”morot” som syns i lönekuvertet i samband med den 

individuella lönesättningen. 
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 Stöd för det arbete som görs från chefen – tydliga direktiv 

uppifrån, att det är viktigt. 

 Individuell kompetensutvecklingscheck7 att använda för 

vidareutbildning och för att kunna utveckla kurserna. 

 En utvärdering av fortbildningsorganisationen kan höja 

statusen.  

 

 

Teknikens utveckling 

När fortbildningsorganisationen startade 2007 kom alla anmälningar 

in i form av papperstalonger som skickades med internpostkuvert. 

Hanteringen var både tidskrävande och osäker. Tack vare teknikens 

utveckling digitaliserades ansökningen 2009 och katalogen finns 

numera att läsa eller ladda ner från kommunens intranät. Själva 

ansökan görs också via ett webbaserat program där den anställde går 

in och väljer tre till fyra kurser, kurserna kan dock inte rangordnas. 

Detta för att bereda plats för så många personer som möjligt på 

respektive kurs. Listorna på anmälda kan sedan enkelt exporteras ut 

från programmet för anmälan och förvandlas till antagningsbesked 

till deltagarna. En fördel med att få alla ansökningar digitalt är också 

att det tidigt i processen går att se vilka kurser som är mest populära 

just det året och i vissa fall kan det med anledning av det sättas in 

extrakurser för att tillmötesgå önskemålen. En annan teknisk nyhet 

som införs 2012 är en egen fortbildningssida på intranätet där 

deltagarna kan gå in och läsa aktuell information och eventuella 

förändringar så som nya datum, ändrade lokaler eller annan praktisk 

information angående sin kurs. Sidan kommer så småningom också 

att kompletteras med ett e-post register där personer kan registrera 

sig och få aktuell information direkt via e-post. 

 

 

Intresse från andra 

Våren 2011 kom en förfrågan från Region Värmland om goda exempel 

från projekt inom äldreomsorgen. Exemplen skulle presenteras som 

miniseminarium på 30 minuter på en gemensam konferens under 

                                                
7
 Öronmärkt förutbestämd summa att använda för kompetensutveckling. 
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namnet ”Allt det goda” i juni 2011. Förvaltningen bestämde sig då för 

att vara med och presentera fortbildningsorganisationen. Intresset 

från andra kommuner var stort och under hösten 2011 var 

utvecklingsledaren och informerade Karlstads kommun mer ingående 

om hur organisationen är uppbyggd. Under hösten 2011 fick 

förvaltningen också frågan om att delta tillsammans med Alamanco 

(tidigare Kommanco) i deras monter på kvalitetsmässan i Göteborg. 

Tack vare det fick förvaltningen då möjlighet att återigen hålla ett 

miniseminarium på 30 minuter för kommuner från andra delar av 

Sverige. Efter det aktualiserades frågan om att göra en utvärdering av 

organisationen för att ha ett mer gediget material att presentera för 

intresserade kommuner.  

 

 

Allmänna råd från Socialstyrelsen 

I november 2011 kom socialstyrelsens allmänna råd om 

”Grundläggande kunskaper hos personer som arbetar i socialtjänstens 

omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12). I den ges rekommendationer 

både om grundläggande kunskaper som personer som i sin 

yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp enligt 

socialtjänstlagen ska ha, men också rekommendationer om 

fortbildning. I rådet beskrivs följande: 

 

”Personalen bör vid behov få fortbildning i syfte att 

upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i 

dessa allmänna råd. Personalen bör även ges möjlighet att 

följa kunskapsutvecklingen på område” (SOSFS 2011:12). 

 

Positivt är att socialstyrelsens områden sammanfaller med de flesta 

av de prioriterade områden som socialförvaltningen på Hammarö 

identifierade 2006. De områden där förvaltningen ser en möjlighet till 

vidareutveckling är inom åldrandets sjukdomar och kroppsnära 

omsorg medan ett område som skötsel av hemmet inte känns aktuellt 

just nu. Socialstyrelsen har ett område som heter värdegrund, 

förhållningssätt och bedömningsförmåga, i Hammarö kommun har 

socialförvaltningen genomfört obligatoriska värdegrundscirklar 

utanför fortbildningsorganisationen. För en jämförelse mellan 
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Socialstyrelsens övriga rekommendationer och socialförvaltningens 

ämnen på kurser i fortbildningsorganisationen se tabell 1.  
 
Tabell 1: Jämförelse mellan Socialstyrelsens område och ämnen på kurser i 

fortbildningsorganisationen.  

Socialstyrelsens områden Fortbildningsorganisationen 

Kommunikation  Kommunikation 

 Fortsättning Kommunikation  

Regelverk  Socialtjänstlagen 

 LSS 

Det normala åldrandet              - 

Åldrandets sjukdomar  Demens 

 Stroke 

Funktionsbevarande omsorg  Rehabiliterande förhållningssätt  

Social omsorg              - 

Kroppsnära omsorg  Arbets- och förflyttningsteknik 

 Hjälpmedel 

Måltid, mat och näring  Kost och näring 

 Kost för äldre 

Skötsel av hemmet  - 

Omsorg i livets slutskede  Palliativ vård 

Hälso- och sjukvård  Specifik omvårdnad 

 Läkemedel 

 Sårvård 

 Sanningar och myter om 

psykiska sjukdomar 

 

 

2.7 Hammarömodellen 

Den modell som byggts upp i Hammarö kommun för fortbildning kan 

sammanfattas enligt följande:  

 

 En kompetensinventering som underlag för organisationens 

långsiktiga utbildningsbehov. 

 Internt rekryterade lärare som finns kvar i organisationen.  

 En gemensam bas att stå på för alla lärare bestående av 

pedagogisk utbildning som har haft till syfte att dels få lärarna 

att växa själva i sina roller, men också att ge dem pedagogiska 

verktyg och idéer. 

 Att kurserna genomförs med ett dialogiskt förhållningssätt. 
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 Den gemensamma kursstrukturen som syftar till att skapa 

trygghet och förutsägbarhet för kursdeltagarna. 

 Formella regler som är gemensamma för hela organisationen i 

form av att alla kurser är frivilliga, gemensam antagning, 

obligatorisk närvaro för intyg. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, det vill säga vad som 

har gjorts och hur alla delar i studien har gemomförts. Det kommer 

att göras en beskrivning över hur kursutvärderingarna har samlats in 

och bearbetats. Det kommer också finnas en beskrivning över de 

intervjuer och fokusgrupper som genomförts för att titta närmare på 

kursdeltagarnas och lärarnas åsikter angående Hammarömodellen. 

En tredje beskrivning redovisar förfarandet för de intervjuer som 

gjorts med kursdeltagare angående deras upplevelse av möjligheten 

att tillämpa kunskaperna i arbetet. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för etiska aspekter som har berört studien.  

 

 

3.1 Datainsamlingsmetod för kursutvärderingen 

Under åren delades tre snarlika kursutvärderingar ut till vård- och 

omsorgspersonalen inom äldre- och handikappomsorgen som deltog i 

kurser i fortbildningsorganisationen. Den konstruerades av Hammarö 

kommuns dåvarande verksamhetsutvecklare. I huvudsak har den sett 

ut på följande sätt: 

 

 Vad anser du om innehållet som helhet? 

 Vad tycker du om genomförandet/pedagogiken? 

 Vad tror du om möjligheterna att tillämpa kunskaperna från 

kursen in ditt dagliga arbete? 

 

Svaren markerade deltagarna genom att ringa in en siffra på en skala 

från ett till fem, där ett representerar inte alls bra och fem 

representerar mycket bra. Det fanns inget beskrivet vad siffrorna två 

till och med fyra representerade. Det fanns även en fråga där 

deltagarna fick svara med egna ord: 

 

 Vad tycker du om svårighetsgraden? 

 

Dessutom fanns ytterligare en uppmaning för deltagarna att 

kommentera sina svar samt skriva förslag till förbättringar. 

Kursutvärderingen med denna utformning delades ut vid 75 av 83 
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kursavslut. Kursutvärdering med denna utformning kan ses i sin 

helhet i bilaga 2.  

 

Den andra varianten av kursutvärderingen delades ut vid 5 av 83 

kursavslut. Där ombads deltagarna att gradera frågan angående 

svårighetsgrad, de hade således inte med egna ord besvarat denna 

fråga. Förövrigt såg kursutvärderingen ut som den första varianten.  

 

Den tredje varianten av kursutvärderingen delades ut vid 3 av de 83 

kursavsluten. Där fick deltagarna som i första varianten gradera 

innehåll, genomförande/pedagogik samt möjligheterna att tillämpa 

kunskaperna. I stället för att besvara en fråga angående svårighets-

graden hade de istället med egna ord fått besvara frågan: 

 

 Vad tycker du om att genomföra kursen tillsammans med dina 

arbetskamrater? 

 

Som i de övriga två varianterna hade de också med egna ord fått 

kommenterat sina svar och lämnat förslag på förbättringar. 

 
 
Urval och bortfall 

De personer som deltog i någon kurs i fortbildningsorganisationen 

mellan 2007 och 2011 fick således en förfrågan om att besvara en 

kursutvärdering vid sista tillfället. Genom åren hade det inte 

dokumenterats hur många personer som har deltagit i kurserna. 

Antalet besvarade kursutvärderingar innefattade utvärderingar från 

personer som deltog vid kurstillfälle tre. Det säger inget om antal 

personer som fullföljt kursen och därmed fått intyg. Det kan alltså 

finnas fler besvarade kursutvärderingar än deltagare som fullföljt 

respektive kurs. Ett eventuellt bortfall blev på grund av detta svårt att 

resonera kring. För en översikt över antal kurser och insamlande 

kursutvärderingar se tabell 2.       
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Tabell 2: Antal kurser och besvarade kursutvärderingar under åren 2007 till 2011 indelat 
per kurs. 

Kurs 
Antal  

kurser 

Antal 
besvarade 

kurs- 
utvärderingar 

Andel kurs-
utvärderingar av 

alla besvarade 
kursutvärderingar 

under åren (%) 

Kommunikation 14 133 17,6 

Sårvård 9 93 12,3 

Demens 9 84 11,1 

Hjälpmedel 7 54 7,1 

Palliativ vård 5 50 6,6 

Socialtjänstlagen 5 49 6,5 

Specifik omvårdnad 4 44 5,8 

Läkemedel 4 41 5,4 

Kost och näringslära 3 30 4,0 

Arbets- och förflyttningsteknik 4 29 3,8 

Värdegrund 3 27 3,6 

Rehabiliterande förhållningssätt 3 23 3,0 

Stroke 2 21 2,8 

Sanningar och myter om psykisk 
sjukdom 2 18 2,4 

LSS-lagstiftning 4 17 2,2 

Autism 1 12 1,6 

Kommunikation fortsättning 1 11 1,5 

Balans i livet 1 11 1,5 

Kost för äldre 1 10 1,3 

Total 83 757 100 

 

På den öppna frågan där deltagarna fick kommentera sina svar samt 

lämna förslag på förbättringar valde 608 av 757 personer att göra 

detta. Det innebar att cirka 80 procent av deltagarna valde att lämna 

synpunkter angående fortbildningen.  

 

 

Genomförande 

Kursutvärderingen tog mellan ett par minuter och tio minuter att fylla 

i. Den delades ut och samlades in av respektive kursledare. Samtliga 

deltagare fyllde i kursutvärderingarna på platsen där kursen hölls. 

Kurserna genomfördes på olika platser i kommunen. Dels i olika 
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lokaler i Hammarö kommunhus, dels på olika arbetsplatser ute i 

kommunen.  

 

 

Databearbetning 

Delar av kursutvärderingarna bearbetades i statistikprogrammet 

SPSS i form av EDA: explorativ data analys, frekvensstatistik och 

deskriptiv statistik (Field, 2006). Eftersom svarsalternativen två till 

och med fyra inte hade specificerad innebörd redovisas typvärde och 

median i siffror.  

 

De delar av kursutvärderingen som genererade kvalitativ data 

sammanställdes i två separata delar. Frågan angående svårighetsgrad 

sammanställdes för sig och svaren där deltagarna kommenterade 

frågorna och formulerade förbättringar för sig. De båda frågorna 

bearbetades separat genom kvalitativ innehållsanalys (Bergström & 

Boréus, 2005). 

 

Bearbetningen av frågan angående svårighetsgraden påbörjades 

genom att sammanställa svaren från respektive kurs. Därefter 

sorterades alla svar som innehållsmässigt beskrev samma sak ihop till 

kategorier. Detta gjordes först var kurs för sig och sedan söktes 

gemensamma kategorier mellan kurserna. Anledningen varför svaren 

först sammanställdes för respektive kurs var att vid en jämförelse få 

en bild över om det fanns svårigheter som rörde en specifik kurs. I de 

fall där faktorer rörde en specifik kurs kommer detta att nämnas i 

texten. Annars kommer resultatet vara framskrivet som generellt 

gällande för kurser i fortbildningsorganisationen. I bearbetningens 

sista steg sorterades kategorierna ihop och tre teman formulerades 

som beskrev hur deltagarna hade resonerat om svårighetsgraden. 

Dessa teman var; enstaka ord eller korta fraser; förståelse; faktorer 

som inverkar på svårighetsgraden.    

 

Bearbetningen av svaren där deltagarna lämnade kommentarer 

angående frågorna i kursutvärderingen samt förslag till förbättringar 

påbörjades genom att sortera textsekvenserna. De partier som 

innehållsmässigt beskrev samma sak sorterades ihop till kategorier. 
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Kategorier så som antal tillfälle, grupparbete, övningar, 

fallbeskrivningar, diskussioner et cetera formulerades i ett sista steg 

ihop till temat upplägg. Resterande kategorier sorterades också ihop 

och formulerade teman.  Analysen resulterade i sju stycken tema och 

dessa var; kursen som helhet; upplägg; innehåll; genomförande; 

kunskap och lärdom; tillämpa; förändringar och förbättringar.  

 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder för Hammarömodellen 

 

 

Intervjuer 

För att besvara hur kursdeltagare värderade Hammarö kommuns sätt 

att kompetensutveckla sin personal intervjuades ett urval av de 

kursdeltagare som avslutade sina kurser under april 2012. Intervju 

som metod används för att få ut rika beskrivningar om något fenomen 

eller ämne av intresse. Forskningsintervjun syftar till att ta del av 

människors livsvärd och deras uppfattningar (Kvale, 1997). 

Intervjuguiden var av en semistrukturerad karaktär. I studien 

formades intervjuguiden utifrån de sex punkter som Hammarö-

modellen sammanfattades i under avsnitt 2.7. Ordningen på 

punkterna arrangerades om i intervjuguiden och var som följer:  

 

 formella regler som är gemensamma för hela organisationen 

 gemensam kursstruktur som syftar till att skapa trygghet och 

förutsägbarhet  

 en gemensam pedagogisk bas för alla lärare  

 att kurserna genomförs med ett dialogiskt förhållningssätt  

 internt rekryterade lärare som finns kvar i organisationen  

 kompetensinventeringen som underlag för organisationens 

långsiktiga utbildningsbehov  

 

Frågor formulerades utifrån dessa punkter. Dessutom innehöll 

intervjuguiden bakgrundsfrågor till deltagarna angående arbetslivs-

erfarenhet, nuvarande tjänst, utbildning och vilken eller vilka kurser 

de hade gått. Antalet kurser avgjorde om frågor angående punkt två 
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och tre kunde ställas till deltagarna. Förutsättningen att kunna svara 

på frågor angående den gemensamma kursstrukturen och den 

gemensamma pedagogiska basen för lärarna var att kursdeltagaren 

hade gått mer än en kurs. Detta för att de skulle kunna jämföra 

och/eller hitta likheter mellan olika kurser och lärarnas genom-

förande. Frågorna angående den sista punkten anpassades för att 

passa kursdeltagarna. Så istället för att ställa frågor angående 

kompetensinventeringen fick de svara på frågor som gällde utbudet. 

Deltagarna fick också möjlighet att lägga till andra åsikter de hade 

angående fortbildningsorganisationen som inte tagits upp under 

intervjun. Intervjuguiden kan ses i sin helhet i bilaga 5.  

 

Intervjuerna ändrade också karaktär allteftersom. Eftersom en del av 

intervjuerna med kursdeltagarna genomfördes efter fokusgrupperna 

med lärarna, kunde frågor som uppstått rörande kursdeltagarna följas 

upp i dessa intervjuer. Nya följdfrågor uppstod också allteftersom 

intervjuerna med kursdeltagarna fortskred och kunde följas upp i 

senare intervjuer.  

 

    

Urval 

Det hölls tre kurser i fortbildningsorganisationen under våren 2012. 

Det skickades ut en förfrågan per post till samtliga 37 kursdeltagare 

om att delta i en intervju. I brevet informerades de även om studiens 

syfte, tidsåtgång samt att det var frivilligt att delta. Eftersom några 

frågor berörde upplägget och genomförandet av kursen sågs det som 

fördelaktigt att tillfråga personer som precis hade avslutat sin kurs, då 

dessa personer hade detta färskt i minnet. Om personen var 

intresserad av att delta i en intervju skulle de anmäla sitt intresse till 

utvecklingsledaren via telefon eller e-post. För att se följebrevet i sin 

helhet se bilaga 6. 

 

Fyra personer anmälde sitt intresse efter utskicket. För att få en 

spridning på urvalet önskades tre personer från respektive kurs. Detta 

sågs återigen som fördelaktigt eftersom frågor rörde upplägg och 

lärarens genomförande. Även om det i teorin är tänkt att alla ska ha 

samma upplägg är det svårt att veta om det i praktiken är så. Därför 



 57 

fanns det en poäng med att de kom från olika kurser. Antal personer i 

urvalet motiverades med bakgrund av projektets tidsåtgång samt att 

det ansågs som tillräckligt för att besvara studiens syfte. En 

påminnelse gjordes muntligt av utveklingsledaren vid ett kurstillfälle 

på respektive kurs. Efter denna påminnelse fanns det åtta 

intresserade personer. Tre personer vardera från två kurser samt två 

personer från en kurs.    

 

Det deltog således åtta personer i de enskilda intervjuerna. Av de som 

deltog i intervjuerna var fyra personer utbildade till undersköterskor, 

två personer hade undersköterskeutbildning med mentalskötar-

kompetens, en person hade GPU och PPU, grund- och 

påbyggnadskurs för omsorg om psykiskt utvecklingsstörda och en 

person hade ingen utbildning inom vård eller omsorg. Vid tidpunkten 

för intervjuerna arbetade tre personer inom äldreomsorgen och fem 

personer arbetade inom handikappomsorgen. Personerna hade 

mellan cirka 10 och 40 års erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket. 

Personerna hade gått mellan en och som mest sju kurser. 

 

 

Gemomförande 

Efter att utvecklingsledaren hade mottagit intresseanmälningarna så 

vidareförmedlades deras kontaktuppgifter till den ansvariga på FoU 

Välfärd Värmland som skulle genomföra intervjuerna. Kursdeltagarna 

kontaktades därefter för att bestämma tid och plats för intervjuerna. 

De ombads att undvara en timme. Under en förutbestämd vecka fick 

deltagarna själva bestämma vilken tid som passade dem bäst att 

träffas. Platsen för intervjun fick de också avgöra själva. Intervjuaren 

erbjöd möjligheten att komma till deras arbetsplats eller att boka ett 

rum på kommunhuset. Fyra av intervjuerna genomfördes i ett rum på 

kommunhuset och fyra av intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

respektive arbetsplats.  

 

Väl på plats så informerades deltagarna muntligt återigen om 

studiens syfte och dessutom hur resultatet skulle komma att 

presenteras. Deltagarna informerades även om att intervjun 

beräknades ta runt en halvtimme, men att möjligheten fanns att utöka 
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tiden vid behov eftersom deltagarna ombetts att undvara en timme. 

Det var också viktigt att ge dem tid om de ville tillägga något som inte 

inrymdes av frågorna i intervjuguiden. Intervjuerna spelades in 

digitalt och tog mellan 26 och 41 minuter. De transkriberades därefter 

ordagrant.  

 

 

Fokusgrupper 

För att besvara hur lärarna värderade Hammarö kommuns sätt att 

kompetensutveckla sin baspersonal genomfördes fokusgrupper. 

Fokusgruppens syfte var att samspelet mellan personerna skulle 

inspirera till spontana uttalanden och diskussioner (Kvale, 1997). 

Enligt Wibeck (2000) styrs fokusgruppen av en moderator. 

Fokusgrupper kan vara mer eller mindre strukturerade. I en 

strukturerad fokusgrupp har moderatorn stark kontroll över vilka 

ämnen som diskuteras (Wibeck, 2000). I denna studie var de ämnen 

som diskussionerna skulle kretsa kring bestämda i förväg. Det var de 

sex punkterna i Hammarö modellen. De presenterades i denna 

ordning: 

 

 Internt rekryterade lärare 

 Kompetensinventering 

 Gemensam pedagogisk bas 

 Dialogiskt förhållningssätt 

 Gemensam kursstruktur 

 Gemensamma formella regler 

 

Strukturerade fokusgrupper kan definieras utifrån två grunder och att 

moderatorn styr över vilka ämnen som ska diskuteras är en av 

grunderna. Den andra grunden är att moderatorn styr grupp-

dynamiken, det vill säga genom att kontrollera interaktionen genom 

att till exempel försöka få alla gruppmedlemmar att delta (Wibeck, 

2000). I fokusgrupperna i föreliggande studie deltog två personer 

som moderatorer. Förutom den ansvariga personen från FoU Välfärd 

Värmland så deltog ytterligare en medarbetare från FoU Välfärd 

Värmland. Var och en ansvarade för en aspekt av grunderna för en 

strukturerad fokusgrupp. En av fördelarna med strukturerade 
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fokusgrupper enligt Wibeck (2000) är att moderatorn kan avbryta en 

ofruktbar diskussion och istället leda tillbaka diskussionen till den 

aktuella studiens syfte. I det här fallet styrdes diskussionen på det 

sättet att om deltagarna gled in på diskussioner angående ett 

kommande ämne så upplystes om att ämnet skulle komma att 

diskuteras senare. Det fanns dock en avvägning för denna styrning 

och det var om olika ämnen var relaterade till varandra, då fortgick 

diskussionen.    

 

      

Urval 

En förfrågan om deltagande i en fokusgrupp skickades ut per post till 

samtliga 18 lärare i fortbildningsorganisationen (bilaga 7). Där 

informerades de om studiens syfte, tidsåtgång samt att det var 

frivilligt att delta. De personer som var intresserade uppmanades att 

anmäla sitt intresse till utvecklingsledaren via telefon eller e-post.  

 

Enligt Wibeck (2000) är ett lämpligt antal personer i en fokusgrupp 

mellan fyra och sex. I studien genomfördes två fokusgrupper. Detta 

motiverades med att antalet interna lärare var 18 och det var inte 

fråga om någon totalundersökning utan ett urval av lärare. Det var 

också rimligt antal utifrån uppdragets tidsperspektiv. Det skulle i 

praktiken betyda att mellan 8 och 12 lärare skulle delta. Beroende av 

antalet intresseanmälningar formulerades antalet i grupperna. Det 

enda som var förutbestämt var således att grupperna skulle innehålla 

mellan fyra och sex personer. Sammansättningen avgjordes indirekt 

av lärarna själva genom att välja på förbestämda datum för 

genomförandet. Det kom in tio intresseanmälningar, fem personer 

hade valt det ena datumet och fem personer önskade det andra 

datumet. Så antalet i grupperna och samansättningen avgjordes på så 

sätt utan vidare bearbetning av den ansvariga från FoU Välfärd 

Värmland. I den ena gruppen kom ett återbud på grund av sjukdom 

och i den andra gruppen kom också ett återbud. Så antalet i de 

respektive grupperna blev tillslut fyra. Så totalt medverkade åtta 

lärare i fokusgrupperna.  
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Genomförande 

Båda fokusgrupperna genomfördes i ett rum på kommunhuset på 

Hammarö. Alla gruppmedlemmar blev återigen informerade 

angående studiens syfte samt hur resultatet skulle komma att 

presenteras. Det fanns två timmar avsatt för respektive fokusgrupp. 

För att få gruppmedlemmarna mentalt inställda på vilket ämne som 

var uppe på diskussion så fanns det lappar med punkterna som 

nämndes under avsnittet ”Fokusgrupper”. De placerades mitt på 

bordet och var synliga för alla gruppmedlemmar. Lapparna byttes ut 

allteftersom ett nytt ämne diskuterades. När ett ämne introducerades 

gav den första moderatorn en inledande fråga angående ämnet. Till 

exempel ”Vad anser ni om att lärarna rekryteras internt?” För en 

punkt som ”gemensamma formella regler” gjordes även en kortare 

förklaring att ämnet innebar regler om frivillighet, antagning och 

obligatorisk närvaro. Det efterföljdes till exempel av en fråga så som 

”Vad anser ni om att det är frivilligt för personalen att delta i 

fortbildningen?”.  

 

Moderator nummer två hade ansvar för tiden som varje ämne skulle 

diskuteras. Målet var att ge varje ämne cirka 15 minuters utrymme, 

vilket skulle resultera i att fokusgrupperna tog cirka en och en halv 

timme. I praktiken tog den ena fokusgruppen 1 timme och 31 minuter 

och den andra 1 timme och 39 minuter. Fokusgrupperna spelades in 

digitalt och transkriberades därefter ordagrant.        

 

 

Databearbetning 

För bearbetningen av intervjuerna och fokusgrupperna användes en 

tematisk analys. En tematisk analys kan vara både induktiv och 

deduktiv. Vid en deduktiv analys är teman bestämda på förhand. Ett 

sätt är att en etablerad teori avgör grunden för vilka teman data ska 

kodas efter (Hayes, 2004). Analysen i denna studie var deduktiv på så 

sätt att data i ett första steg kodades efter de sex punkterna i 

Hammarömodellen och dessa var: 

 

 Internt rekryterade lärare 
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 Kompetensinventering 

 Gemensam pedagogisk bas 

 Dialogiskt förhållningssätt 

 Gemensam kursstruktur 

 Gemensamma formella regler 

 

Intervjuerna med deltagarna och fokusgrupperna med lärarna 

kodades var för sig. Transkriberingarna lästes igenom och intressanta 

textpartier tillhörande någon av de sex punkterna noterades och 

sorterades därefter ihop. All data kodades dock, även om de inte 

kunde underordnas någon av punkterna. Detta gav utrymme till att 

upptäcka eventuella åsikter från lärare och kursdeltagare angående 

fortbildningsorganisationen som inte inrymdes i Hammarömodellen.  

 

Efter första steget analyserades alla kodade textsekvenser tillhörande 

ett tema induktivt. Med andra ord söktes mönster och likheter mellan 

textsekvenserna inom respektive tema. De sorterades ihop till 

underteman. Detta steg genomfördes för varje tema. I denna del av 

analysen formulerades ytterligare ett tema till följd av de koder som 

inte kunde underordnas punkterna i Hammarömodellen. Sedan följde 

en ny genomgång av materialet för att försäkra att innehållet inte 

hade tagits ur sitt sammanhang eller om något förbisetts i första delen 

av analysen. På grund av analysens i första hand deduktiva ansats så 

blev således punkterna i modellen de teman som analysen 

formulerades efter. Det tema som tillkom fick namnet 

upprätthållande och utveckling av fortbildningsorganisationen.  

 

I ett sista steg så jämfördes de underteman som framkom i analysen 

av lärarnas utsagor med de underteman som framkom i deltagarnas 

utsagor. Detta gjordes separat för respektive tema. Poängen med 

detta var att vid framskrivningen av resultatet kunna ge en nyanserad 

bild över gemensamma beröringspunkter. I övrigt så skrevs resultatet 

fram genom att ge en bild av de åsikter lärarna och deltagarna hade 

angående de olika delarna i Hammarömodellen.  

 

Citat togs fram för att belysa innehållet i de olika temana. I de fall där 

citaten var en dialog mellan olika personer i fokusgrupperna 

representeras gruppdeltagarna med bokstaven ”R”, som står för 
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respondent. Om flera gruppdeltagare deltog i dialogen efterföljdes ”R” 

av en siffra. För att i möjligaste mån skydda gruppdeltagarnas 

identiteter så var dessa siffror inte knutna till en viss person. ”R1” 

representerades av den person som vid respektive tillfälle påbörjade 

citatet. Moderatorn representeras med bokstaven ”M” för moderator.  

 

Citat hämtade från intervjuerna representerades kursdeltagarna av 

bokstaven ”R” en förkortning på respondent. Intervjuaren 

representerades av bokstaven ”I”.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod angående tillämpning av 

kunskapen 

 

 

Intervju 

För att undersöka huruvida kompetensutvecklingen hade tillämpas i 

arbetet och vilka förutsättningar som i så fall krävdes intervjuades 

kursdeltagare. Intervju som metod används som tidigare nämnts för 

att få ut rika beskrivningar om något fenomen eller ämne av intresse. 

Forskningsintervjun syftar till att ta del av människors livsvärd och 

deras uppfattningar (Kvale, 1997). Eftersom syftet var av en explorativ 

karaktär så var intervjuerna öppna. Intervjuernas upplägg började 

med att deltagarna fick börja med att besvara bakgrundsfrågor 

angående utbildning, arbetslivserfarenhet, nuvarande tjänst samt 

vilken eller vilka kurser de hade gått.  Därefter diskuterades kurserna 

var och en för sig. De fick öppet redogöra för sin uppfattning av 

kursen, vad de hade lärt sig samt möjligheten att tillämpa kunskapen. 

De fick också redogöra för om det hade funnits svårigheter med att 

tillämpa kunskapen. Anledningen var bland annat att bidra med svar 

till andra delen av studiens fjärde syfte, det vill säga vilka 

förutsättningar som behövdes för att tillämpa kunskapen.  

 

Det enda som fanns som stöd var delar av det som framkom i 

bearbetningen av kursutvärderingarna angående vad deltagare skrev 

om möjligheten att tillämpa kunskapen. Stödpunkterna användes 

bara i de fall där respondenten var mindre pratsam. Deltagarna 
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informerades om att kursutvärderingarna hade bearbetats och att 

följdfrågor i en del fall formades utifrån den vetskapen. Eftersom 

intervjuerna var av en öppen karaktär så kunde även områden som 

framkom i en intervju följas upp i nästkommande.  

 

Intervjun avslutades med att deltagarna fick möjlighet att göra tillägg 

om det var något som de ville framföra som inte tagits upp i intervjun.  

 

 

Urval 

En förfrågan om att delta i en intervju skickads ut per post till de 90 

kursdeltagare som hade deltagit i en kurs under hösten 2011. I 

följebrevet (bilaga 8) informerades de om studiens syfte, tidsåtgång 

samt att det var frivilligt att delta. För att besvara detta syfte valdes 

personer där viss tid hade gått sedan avslutat kursdeltagande. Detta 

för att det antogs ta tid innan personer fick möjlighet att tillämpa nya 

kunskaper i arbetet. De anmälde sitt intresse till utvecklingsledaren 

via telefon eller e-post.  

 

Tretton personer anmälde intresse om att delta i en intervju. För att få 

deltagare med bred variation av erfarenheter så önskades en 

spridning från olika arbetsplatser.  Det lottades bland de deltagare där 

fler än en person anmält intresse från samma arbetsplats. Urvalet 

bestod av åtta personer och det ansågs tillräckligt för att besvara 

syftet och i rimligt i relation till uppdragets tidsram.  

 

Av de som deltog var fyra personer utbildade till undersköterska, tre 

personer hade undersköterskeutbildning med mentalskötar-

kompetens och en person hade utbildning på universitetsnivå.  

Personerna hade mellan 10 och drygt 40 års erfarenhet inom vård och 

omsorgsyrket. Vid tidpunkten för intervjuerna arbetade tre personer 

inom äldreomsorgen, fyra arbetade inom handikappomsorgen och en 

person arbetade inom båda områdena. Personerna hade gått mellan 

två och som mest sju kurser.  
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Genomförande 

Urvalet av personer kontaktades av den ansvariga från FoU Välfärd 

Värmland för fastställandet av tid och plats för intervjuerna. I likhet 

med intervjuerna som genomfördes med deltagare angående 

Hammarömodellen så fick dessa deltagare också bestämma tid och 

plats under en förutbestämd vecka. Intervjuaren erbjöd även dem 

möjligheten att komma till deras arbetsplats eller att boka ett rum på 

kommunhuset.    

 

Väl på plats informerades respondenterna muntligt återigen om 

studiens syfte samt hur resultatet skulle komma att presenteras. Fem 

av intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbets-

plats och tre intervjuer genomfördes i en lokal i Hammarö 

kommunhus. De varade mellan 24 och 60 minuter. Intervjuerna 

speladels in digitalt och transkriberades därefter ordagrant. 

 

 

Databearbetning 

De transkriberade intervjuerna analyserades med en induktiv 

tematisk analys (Hayes, 2004). Anledningen varför en induktiv ansats 

valdes var att intervjuerna var av en explorativ karaktär. Första delen 

i analysen bestod av att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 

och notera viktiga partier och relevanta iakttagelser i förhållande till 

studiens fjärde syfte. I nästa steg sorterades de partier som handlade 

om samma sak ihop och fick preliminära rubriker. Sedan följde en ny 

genomgång av materialet för att försäkra att innehållet inte tagits ur 

sitt sammanhang eller om något förbisetts i första delen av analysen.  

 

Därefter formulerades fyra teman som rörde tillämpning av 

kunskapen. Dessa var; ta ställning; brukaren; i relation med kollega, 

anhörig eller god man; förändring för deltagarens egen del. 

Analysen angående förutsättningarna för att tillämpa kunskapen 

resulterade i fem teman. Dessa var; kunskapsinhämtningen; 

brukaren, sig själv och anhöriga; möjligheter och resurser; tid; stöta 

på.  
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Sista steget var att välja ut citat från intervjuerna som speglade 

innehållet i de olika teman som framkom. I citaten representerades 

bokstaven ”I” av intervjuaren och bokstaven ”R” representerades av 

respondenten, i det här fallet kursdeltagaren.  

 

 

3.4 Etiska överväganden 

Med hjälp av kursutvärderingar, fokusgrupper och intervjuer 

samlades ett omfattande informationsunderlag in, som 

sammanställdes och bearbetades för att ge möjligheter till de 

beskrivningar, jämförelser, bedömningar, värderingar och slutsatser 

som redovisats ovan. De forskningsetiska principer som tillämpas av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011) utgjorde etiska riktlinjer för 

arbetet med undersökningen. Vetenskapsrådet ställer det så kallade 

forskningskravet mot individskyddskravet. Å ena sidan påpekas att 

samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att 

forskning bedrivs. Å andra sidan hävdas principen om människors 

skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden och att personer 

inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning i samband med vetenskapliga undersökningar. De 

forskningsetiska principerna rymmer fyra huvudkrav som 

konkretiserar det grundläggande individskyddskravet; informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Undersökningsdeltagarna i fokusgrupperna och intervjuerna 

informerades om projektets syfte, deras uppgift i projektet, vilka 

villkor som gällde för deras deltagande, att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de så önskade. Alla 

personer som ingick i undersökningen som uppgiftslämnare gavs 

största möjliga konfidentialitet. Ett tillkortakommande var dock att 

intresseanmälningarna om att delta i intervjuer och fokusgrupper 

lämnades till utvecklingsledaren i Hammarö kommun. Frågan 

kvarstår om det påverkade antal inkomna intresseanmälningar? 

Intresseanmälningarna skulle med fördel kunnat ha lämnats till den 

ansvarige från FoU Välfärd Värmland i stället.  
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Personuppgifter förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde 

ta del av dem. Uppgifter om enskilda, insamlade för forsknings-

ändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Föreliggande studie formulerades 

2012 så de personer som besvarade kursutvärderingarna under åren 

2007 till och med 2011 har följaktligen inte informerats angående 

denna studie. Men de kursutvärderingarna har dock besvarats 

anonymt och inga enskilda personer har gått att identifiera.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och resultatet 

består av tre olika delar. Först kommer resultatet från kurs-

utvärderingarna redovisas. Delen avslutas med att resultatet 

summeras och reflektioner ges. I den andra delen presenteras 

resultatet angående vad deltagarna och lärarna anser om Hammarö 

kommuns sätt att fortbilda sin baspersonal, den så kallade 

Hammarömodellen. Resultatdelen avslutas med en analys. I den 

tredje och sista delen finns resultatet från de intervjuer som gjordes 

med deltagarna angående möjligheten att tillämpa kunskapen i 

arbetet och dess förutsättningar. Även denna del avslutas med att 

resultatet summeras och reflektioner ges. 

 

 

4.1 Kursutvärderingarna 

Underlag för denna resultatredovisning kommer alltså från de 

kursutvärderingar som deltagarna har lämnat in efter avslutad kurs 

mellan åren 2007 till och med 2011. Data som genererades var både 

av kvantitativ och också av kvalitativ karaktär.   

 

 

Betyg på kurserna 

I tabell 3 finns en översikt av antal besvarade kursutvärderingar som 

samlats in varje år. Från 2007 till 2010 sjönk deltagarantalet för varje 

år, därefter steg det från 2010 till 2011.  
 
Tabell 3: Översikt över besvarade kursutvärderingar per år under åren 2007 till 2011. 

År 

Antal besvarade 
kursutvärderingar 

Andel besvarade 
kursutvärderingar 

(%) 

2007 180 23,8 

2008 188 24,8 

2009 142 18,8 

2010 118 15,6 

2011 129 17,0 

Totalt 757 100 
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I tabell 4 finns en översikt av hur deltagarna betygsatte olika moment 

på de kurser som de deltog i. Det var 99,5 procent av deltagarna som 

angav betyg tre eller bättre med avseende på kursen som helhet. Vad 

gällde genomförande/pedagogiken var det 98,4 procent av deltagarna 

som gav betyg tre eller bättre. När det gällde möjligheterna att 

tillämpa kunskaperna i arbetet angav 97,7 procent av deltagarna 

betyget tre eller bättre. Svårighetsgraden var mycket bra enligt drygt 

en fjärdedel av deltagarna. Ingen hade uppgett att den inte alls var 

bra. Typvärdet (Field, 2006; Hayes, 2004) som kan ses längst ner i 

tabellen representerade det värdet som var vanligast förekommande 

bland svaren. Det vanligaste förkommande betyget för de tre 

delmomenten; kursen som helhet, genomförande/pedagogik samt 

möjligheterna att använda kunskapen var betyget fem. Vilket i sin tur 

representerade mycket bra. Medianen (Field, 2006; Hayes, 2004) var 

det tal ibland alla betyg som storleksmässigt låg så att det fanns lika 

många betyg som var större än och mindre än medianen. För kursen 

som helhet samt genomförandet/pedagogiken var detta lika som för 

typvärdet, det vill säga mycket bra. Vid betygsättningen för 

möjligheten att tillämpa kunskapen var denna siffra fyra. Vid 

betygsättningen av svårighetsgraden var både typvärdet och 

medianen siffran tre. Vad siffran tre representerade för personerna 

som besvarat är omöjligt att uttala sig om.  
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Tabell 4: Betyg från deltagarna. Betygen avser kursen som helhet, 
genomförande/pedagogik, möjligheter att tillämpa kunskaperna i arbetet samt 
svårighetsgraden under åren 2007 till 2011 (n=757). Siffran ett representerar inte alls bra 
och fem representerar mycket bra.   

Betyg 

Kursen som 
helhet 
% (n) 

Genomförande/ 
pedagogik  

% (n) 

Möjligheter att 
använda 

kunskaperna i 
arbetet  

% (n) 

Svårighets-
graden

a
  

% (n) 

1 0,1 (1) 0,1 (1) 0,3 (2) - 

2 0,4 (3) 1,5 (11) 2,0 (15) 21,7 (10) 

3 6,0 (45) 6,9 (52) 16,5 (124) 30,4 (14) 

4 30,5 (230) 30,5 (230) 38,9 (292) 21,7 (10) 

5 63,0 (475) 61,0 (460) 42,3 (317) 26,1 (12) 

Totalt 100 (757) 100 (757) 100 (750) 100 (46) 

Median 5 5 4 3 

Typvärde 5 5 5 3 
a 

För kursdeltagarnas betyg på svårighetsgraden kommer samtliga förutom en person från kurser i 

kommunikation. 

 

 
 Svårighetsgrad 

Denna del av utvärderingen genererade kvalitativ data och 

kommande avsnitt redovisar vad deltagarna ansåg om svårighets-

graden. 

 

 

Enstaka ord eller korta fraser 

För att beskriva kursernas svårighetsgrad beskrev en del deltagare 

detta genom att gradera med enstaka ord. Ord som förekom var 

lagom, bra, ok, medel, lätt samt svårt. Andra valde att resonera om 

svårhetsgraden i nivåer. Här förekom också orden lagom och bra. 

Enstaka personer angav att det var för hög nivå respektive för låg 

nivå. Det fanns även deltagare som ansåg att kursen hade varierande 

svårighetsgrad. Oavsett om deltagarna resonerade om svårighets-

graden i nivå eller gradering var lagom och bra de beskrivningar som 
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flest deltagare angett om de beskrev svårighetsgraden med enstaka 

ord.  

 

 

Förståelse 

Vissa deltagare valde att beskriva svårighetsgraden som en skattning 

av förståelse. Deltagare beskrev till stor del att kurserna var 

lättförståliga och enkla att ta till sig. Det fanns faktorer som 

påverkade förståelsen positivt. Det var materialet, upplägget på 

kursen, genomförandet, sina tidigare erfarenheter samt innehållet. 

Deltagarna ansåg att materialet de fick på kurserna var lätt att förstå. 

Upplägget hade också positiv inverkan på förståelsen enligt 

deltagarna. Till exempel var det bra med fallbeskrivningar eller 

exempel att relatera till. Även kombinationen av teori och 

grupparbete eller diskussioner gjorde det lätt att förstå innehållet. En 

deltagare beskrev det så här: 

 

”Lätt att förstå, ingen tråkig korvstoppning”. 

 

Lärarens pedagogik/framförande av kursen var något som också 

underlättade förståelsen. Deltagare berömde lärarnas sätt att 

genomföra kurserna och menade att det underlättade för den egna 

förståelsen. Även om något moment eller del i kursen var svårt 

underlättade läraren genom deras sätt att förklara. Deltagare 

påpekade även att erfarenheter inverkade på förståelsen. Om kursens 

innehåll kunde relateras till det dagliga arbetet eller specifikt 

arbetsområde underlättade detta också förståelsen. Om innehållet i 

kursen var intressant ansåg en del deltagare att det inte var svårt att 

förstå.    

 

 

Faktorer som inverkar på svårighetsgraden 

Det fanns deltagare som konkret resonerade om svårighetsgraden. 

Nedan följer en presentation över vilka faktorer dessa deltagare ansåg 

inverkade på svårighetsgraden.  
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En del av dessa var samma faktorer som inverkade på deltagarnas 

beskrivning när de resonerade om svårighetsgrad som en skattning av 

förståelse. En faktor som underlättade svårighetsgraden var lärarens 

pedagogik/framförande. Deltagare ansåg att lärarna förklarade 

innehållet på ett bra sätt och att detta underlättade svårighetsgraden. 

Det fanns också delar i upplägget som påverkade svårighetsgraden. 

Deltagare menade att det var en bra blandning mellan teori och 

praktik. De upplevde att det var bra att kurstillfällena gav dem tillfälle 

att diskutera och reflektera, att arbeta i grupper upplevdes positivt. 

Angående uppgifter så fanns det deltagare som tyckte de var 

intressanta, andra önskade att det hade varit fler. Några deltagare 

resonerade att kursen inte var svår på grund av att innehållet stämde 

överens med det dagliga arbetet.  

 

Det fanns deltagare som tyckte att kursen inte var svår eller lagom 

svår för att innehållet kändes som repetition. Många tyckte ändå att 

det var bra med repetition och att det friskade upp minnet. Andra 

resonerade att även om innehållet var en repetition så var det nyttigt 

att träffa andra och utbyta erfarenheter. Det fanns också deltagare 

som ansåg att de fått mycket ny kunskap eller blandning av ny 

kunskap och repetition. Det i sin tur resulterade i att de upplevde det 

som en lagom svår kurs. Något annat som deltagarna ansåg 

påverkade svårighetsgraden var mängden fallbeskrivningar eller 

exempel ur verkligheten. Det fanns de som fått för lite av detta och 

andra ansåg att det var bra exempel.  

 

Det fanns faktorer som påverkade svårighetsgraden negativt. Det 

fanns deltagare som ansåg att ämnet i sig var svårt eller tungt. Detta 

behövde nödvändigtvis inte innebära att kursen upplevdes som svår 

vilket detta citat ger exempel på: 

 

”Ej svårt alls, mer än ämnet i sig är svårt.”   

 

Annat som påverkade svårighetsgraden var att en del deltagare ansåg 

att språkbruket var svårt. De upplevde att det var svårt med, som de 

uttryckte, ”konstiga” eller ”krångliga” ord. Ibland hade de önskat mer 

förtydligande av vissa begrepp. Det fanns även specifika svårigheter 

som deltagarna nämnde som till exempel svårighet att välja 



 72 

omläggningsmaterial. En annan faktor som berörde svårighetsgraden 

var mängden information. Flertal påpekade att det var för mycket 

information att ta in, andra sa att det skulle ta en stund att smälta all 

information. Dessa kommentarer gällde kurserna i specifik 

omvårdnad och sårvård. Några önskade att kursen hade fler tillfälle 

på grund av detta. Andra ansåg att det var mycket information men 

att svårighetsgraden ändå var okej. En annan svårighet som 

deltagarna tog upp var svårigheten att omsätta teorin i praktik. Detta 

gällde företrädesvis de som gått kursen i arbets- och 

förflyttningsteknik. Deltagare ansåg att det var svårt att lära sig nya 

tekniker. Deltagarna menade också att det var lättare att utföra 

momenten i en kontrollerad miljö än vad de trodde det skulle bli i det 

kommande arbetet.  

 

De deltagare som utvecklade svaret varför svårighetsgraden var lagom 

eller bra angav att den var det på grund av den passade alla i gruppen, 

stämde överens med personens förkunskaper eller deltagarnas 

arbetslivserfarenheter. 

  

 

Kommentarer i fritext 

Kursdeltagarna blev ombedda att kommentera sina svar på frågorna 

från kursutvärderingen samt även skriva förslag till förbättringar. De 

teman som framkom i analysen var; kursen som helhet; upplägg; 

innehåll; genomförande; kunskap och lärdom; tillämpa; 

förändringar och förbättringar.  

 

Om det har varit specifikt kursinnehåll som deltagare vill ha mer av 

får kursledarna själva ta till sig det från utvärderingarna. 

Sammanställningen i den här resultatdelen kommer att göras mer 

övergripande. Undantaget är om det är en aspekt som rör en enstaka 

kurs och inga andra så kommer ämnet på kursen nämnas. Detta för 

att inte ge en skev bild över åsikter som endast berör en kurs.  
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Kursen som helhet 

Det fanns deltagare som beskrev kursen som helhet och detta med 

enstaka ord. Det var uteslutande med positiva ordalag. Några ansåg 

att kursen var bra, mycket bra eller väldigt bra. Andra deltagare 

beskrev att de var nöjda eller mycket nöjda med kursen som helhet. 

Andra ord som de beskrev kursen med var intressant, rolig samt 

trevlig.  

 

Några deltagare ansåg att förväntningar på kursen hade uppnåtts eller 

mer än uppnåtts. Deltagare uppgav även att de skulle rekommendera 

kursen till andra kollegor.  

 

 

Upplägg 

Upplägget som helhet beskrevs som bra enligt några deltagare. Något 

som många deltagare önskade var antingen fler tillfälle eller längre tid 

per tillfälle. Många specificerade inte varför. Andra uppgav att de ville 

detta för att gå in djupare eller lära sig mer om ämnet. Det fanns även 

åsikter angående längden emellan tillfällena, några önskade att det 

skulle vara tre efterföljande veckor andra önskade att det var två 

veckor emellan.  

 

Kursdeltagare var nöjda över att det var bra blandning av teori och 

praktik. I många fall specificerades inte vad som menades med 

praktiskt, andra menade att det praktiska innefattade övningar och 

grupparbete. Det fanns också deltagare som önskade mer praktiska 

övningar, deltagare önskade också i vissa fall kombinationen mer 

praktiska övningar och mindre teori. Kursdeltagare ansåg även att det 

var bra, roligt och lärorikt med övningar och grupparbeten. Det 

framkom endast enstaka åsikter angående hemuppgifterna och de var 

att det gav tid för reflektion, de gjorde att deltagaren engagerade sig, 

någon menade att det var svårt att hinna med dem på arbetstid, några 

ville ha fler och någon mer utmanande.  

 

Lärarna gav även exempel eller fallbeskrivningar genomgående under 

utbildningen och kursdeltagarna menade att dessa var bra, 
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intressanta och lärorika. Exempel och fallbeskrivningar underlättade 

även för förståelsen och var lätta att relatera till arbetssituationer. 

Många önskade dock att det skulle vara mer exempel eller 

fallbeskrivningar.  

 

En annan del av upplägget som deltagarna var positivt inställda till 

var att det gav dem möjlighet att diskutera och att diskussionerna var 

bra. Deltagare menade att det gjorde det lättare att lära sig innehållet. 

Några ansåg att ämnet i sig var något som borde diskuteras. 

Diskussionerna gav också möjlighet att få höra hur andra gör på sina 

arbetsplatser och få andra synvinklar på diverse problem, 

vardagssituationer och händelser som kan uppstå i arbetet. Det var 

även intressant enligt deltagarna att upptäcka att det fanns många 

åsikter och lösningar på samma situation eller problem. 

Diskussionerna gav således möjlighet till erfarenhetsutbyte som också 

var något som var uppskattat av deltagare. Några deltagare ansåg att 

diskussionerna i vissa fall behövdes styras upp mer. Det fanns också 

deltagare som önskade att det fanns mer utrymme för diskussioner. 

Gruppstorleken var något som påverkade möjligheten att prata i och 

inför gruppen. Deltagarna ansåg också att gruppstorleken bidrog till 

att alla fick möjlighet att säga sitt och gjorde att alla vågade framföra 

sina åsikter. De menade också att gruppstorleken bidrog till att det 

blev många och bra diskussioner. 

 

Det fanns deltagare som uppskattade att de fått gå sin kurs ihop med 

personer från andra arbetsplatser. Det framkom att deltagarna 

uppskattade att träffa personer från andra inom samma 

arbetsområde. I likhet med diskussionerna så menade deltagarna att 

möjligheten att träffa andra från andra arbetsgrupper bidrog till bra 

och intressanta diskussioner samt att det gav tillfälle att få tips, nya 

idéer och infallsvinklar. Det fanns även de deltagare som hade 

genomfört kursen med sin arbetsgrupp8 och tyckte att detta var bra.  

 

Tre kursers utvärderingar innehöll en fråga angående vad deltagarna 

ansåg om att gå kursen tillsammans med sina arbetskamrater. Det 

fanns olika tolkningar av ordet arbetskamrat. Många uppgav med 

                                                
8
 Den kurs som har genomförts tillsammans med hela arbetsgrupper var kursen i kommunikation och 

detta har gjorts vid två tillfällen.   
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enstaka ord att de ansåg att detta var bra eller mycket bra. Andra 

menade som tidigare nämnts att det gav dem möjlighet att diskutera 

och få erfarenhetsutbyte. Dessa deltagare tolkade ”arbetskamrat” i en 

vidare bemärkelse, alltså att alla som arbetar inom organisationen var 

deras arbetskamrat. Med andra ord att de hade genomfört kursen 

med sina arbetskamrater. Sedan fanns det deltagare som svarade att 

de ansåg att det skulle vara bra om de fick gå med sina 

arbetskamrater eller önskade att fler av dem hade varit med. Dessa 

personer tolkade ordet ”arbetskamrat” som någon som arbetar på 

samma arbetsplats eller i samma arbetsgrupp/lag. De ansåg med 

andra ord inte att de hade genomfört kursen med sina 

arbetskamrater9.  

 

 

Innehåll 

Det fanns deltagare som beskrev innehållet i kursen med enstaka ord, 

det fanns de som ansåg att det var bra, andra beskrev det som 

intressant och lärorikt, några som brett eller blandat. Åsikterna gick 

isär angående innehållets relevans till arbetet. Det fanns både 

deltagare som ansåg detta och de som inte ansåg att innehållet var 

relevant. I vissa fall önskade de sistnämnda mer av något specifikt 

innehåll. Andra åsikter om relevansen som framkom var att det i vissa 

kurser upplevdes som en ojämn fördelning mellan innehåll som var 

relevant för äldreomsorgen kontra vad som var relevant för 

handikappomsorgen. Det fanns även deltagare som lämnade beröm 

för specifikt innehåll i olika kurser. Något som deltagare också 

påpekade angående innehållet var att även om innehållet var bra så 

var det mycket information på kort tid. Några påpekade att antingen 

behövde kurstillfällena vara endera längre eller fler eller så borde 

innehållet stramas upp. 

 

Kursmaterialet uppfattades som bra enligt många deltagare och var 

också bra att för att kunna ta fram vid senare tillfälle. Till exempel om 

det var något personen ville läsa om eller repetera. Det fanns 

                                                
9
 Ingen av dessa tre kurser hade genomförts med hela arbetsgrupper. 
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deltagare som uppskattade bilderna i materialet, samtliga som 

påpekade detta hade gått kursen i sårvård.   

 

 

Genomförande 

Genomförandet beskrevs även här med enstaka ord så som bra och 

mycket bra. Enligt deltagarna så var innehållet framfört lättsamt av 

lärarna och de hade även besvarat frågor. Om det var någon fråga som 

inte kunde besvaras av läraren så tog den reda på svaren till nästa 

tillfälle. Lärarna beskrevs framförallt som bra men också kunniga, 

duktiga, pedagogiska och som bra lyssnare. Deltagare tyckte också att 

innehållet var lätt att förstå på grund av genomförandet. 

 

Det som var mindre bra med genomförandet enligt kursdeltagarna 

var enstaka kommentarer så som att läsa innantill eller om läraren 

uppfattades som oförberedd.  

 

 

Kunskap och lärdom 

Det fanns deltagare som ansåg att de hade fått ny kunskap, andra 

ansåg att de både fått ny kunskap och samtidigt berört sådant de 

redan visste. Som tidigare nämnts så var detta något som påverkade 

svårighetsgraden. I detta sammanhang gick åsikterna isär angående 

huruvida det var bra med repetition. Några ansåg att repetition var 

mindre bra men majoriteten ansåg ändå att repetition var bra. De 

menade att det var bra att, som de uttryckte det, få en ”uppfriskning” 

eller att bli påmind. Det fanns också deltagare som ansåg att de fick 

en uppdatering av kunskap, det vill säga att de lärde sig ny/ytterligare 

kunskap inom ett område eller ett ämne de redan behärskade. Andra 

deltagare beskrev att kursen gav upphov till många aha-upplevelser. 

Många deltagare kommenterade också angående specifik kunskap 

som de hade lärt sig. 

 

Deltagare beskrev också med enstaka ord att de fått mycket, mer, bra 

eller djupare kunskap. Det fanns även de som uttryckte sig som så att 

kursen varit givande och/eller lärorik. Några påpekade att det väckte 
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ett intresse att lära sig mer, både inom ämnet men också i stort. Det 

fanns de som ansåg att de hade fått ökad förståelse. Det gällde dels de 

som gått kurserna i lagstiftning som fått större förståelse för beslut 

och beslutsvägar, dels de som gått kommunikationskurserna som fått 

ökad förståelse för sig själv och andra människor. 

 

Kurserna gav också upphov till reflektion och deltagare menade att 

det var bra att få sig tankeställare. Deltagare beskrev att de hade 

reflekterat över sig själv, sitt beteende och sitt sätt att handla. Några 

beskrev också att reflektionen förhoppningsvis skulle leda till ett 

förändrat tankesätt eller beteende. Det fanns deltagare som ansåg att 

ämnet i sig gav upphov till reflektion.  

 

 

Tillämpa 

Deltagare skattade också möjligheten att tillämpa kunskaper de hade 

lärt sig. Majoriteten av de som kommenterade angående 

tillämpningen av kunskap trodde att kunskapen skulle komma till 

användning. Andra angav att möjligheterna var stora, att de redan 

börjat tillämpa kunskapen eller att det skulle bli svårt.  

 

Det fanns ett flertal orsaker till vad möjligheten att tillämpa 

kunskapen kunde bero på. En orsak var att det berodde på en själv, 

det gällde bland annat att komma ihåg kunskapen, förändra ett 

arbetssätt eller tankesätt. En annan orsak var att det berodde på 

brukarna. Då berodde det främst på att personen inte arbetade inom 

området eller förtillfället inte hade brukare att tillämpa kunskapen 

kring/på. En tredje orsak angående möjligheten att tillämpa 

kunskapen ansåg deltagarna kunde bero på brist på resurser. Det 

gällde brist på personal, tid och material. Det framkom inte varför det 

skulle främja tillämpningen av kunskapen om resurser fanns. En 

fjärde orsak som deltagarna angav var att det kunde bero på kollegor. 

Endera med kollegor på samma nivå eller de på en högre nivå. En del 

deltagare menade också att det skulle vara lättare att tillämpa 

kunskapen om hela arbetsgruppen hade gått samtidigt.  
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Deltagare beskrev också hur, vart samt i vilka situationer kunskapen 

skulle kunna komma till användning. Det fanns deltagare som ansåg 

att kunskapen både skulle kunna användas privat och i arbetet. 

Främst gällde det personer som deltagit i kommunikationskursen 

men också från andra kurser. Deltagare påpekade också att 

kunskapen kunde hjälpa i mötet med brukarna.  

 

 

Förändringar och förbättringar  

Det fanns deltagare som önskade uppföljning. Det fanns olika åsikter 

om vad uppföljningen skulle innehålla. Några ville träffas för att 

utbyta mer erfarenheter, andra ville träffas för att stämma av 

användningen av kunskapen och det fanns ytterligare som ville att 

uppföljningen skulle innehålla fördjupning i ämnet. Vissa deltagare 

önskade att de kunde hålla sig uppdaterade eller à jour med viss 

kunskap efter avslutat kursdeltagande. Det kunde till exempel gälla 

när nya lagar införs eller ändras.  

 

Deltagare hade också lämnat enstaka kommentarer angående 

specifikt kursinnehåll som de önskade att det fanns mer av eller 

förbättringar i de respektive kurserna. Det fanns en kurs där det fanns 

en specifik önskan från flera personer. Det var att kursen palliativ 

vård skulle innehålla mer angående kulturella skillnader.  

 

En punkt som framkom var att vissa deltagare tyckte att kursen skulle 

eller borde vara obligatorisk. Andra tyckte det skulle vara fördelaktigt 

om hela arbetsgruppen åtminstone fick gå tillsammans. De flesta 

angav inte varför de tyckte kursen borde vara obligatorisk. Men någon 

angav att det var för den kunskap som de fick, en annan orsak som 

uppgavs var att det var svårt att ensam förmedla vidare kunskapen till 

arbetsgruppen. 

 

Det fanns även deltagare som kommenterade att det inte fanns några 

förbättringar av kursen.  
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Författarens summering och reflektioner 

Deltagarna ger höga betyg vad gäller kursen som helhet samt för 

genomförande/pedagogik. Över 60 procent av deltagarna ger båda 

dessa faktorer betyget mycket bra. När det kommer till deltagarnas 

uppskattning av möjligheten att tillämpa kunskaperna i arbetet så 

sjunker andelen personer som anser att möjligheten är mycket bra. 

Var fjärde person uppger att möjligheterna är mycket bra. 

Sammantaget visar dock utvärderingen på höga betyg för de olika 

momenten i kurserna. 

 

Anledningen till varför deltagarantalet stiger från 2010 till 2011 kan 

antas bero på att det tillkom fyra nya ämnen i kursutbudet.  

 

Vad gäller kursernas svårighetsgrad så anser de flesta som beskriver 

svårigheten med enstaka ord eller korta fraser svårighetsgraden som 

lagom eller bra. Vad som är lagom eller bra är svårt att uttala sig om 

då personen kan ha värderat svårighetsgraden utifrån en mängd olika 

faktorer, kursen som helhet, innehållet/teori, specifika svårigheter, 

förståelse et cetera. Det enda som kan sägas är att svårighetsgraden i 

de flesta fall uppfattats som positiv på något sätt.  

 

Deltagare väljer också att beskriva svårighetsgraden som en skattning 

av förståelse, andra resonerar konkret om svårighetsgraden. Det finns 

ett samband mellan dessa sätt att resonera.  Faktorer som underlättar 

förståelsen är materialet, kursens upplägg, genomförandet, 

deltagarens tidigare erfarenheter samt innehållet. Detta var också 

faktorer som deltagarna menar påverkar svårighetsgraden. 

Förståelsen i sig kan med andra ord ses som ett sätt att uppleva och 

resonera om svårighetsgraden.  

 

En del av upplägget som underlättar förståelsen och påverkar 

svårighetsgraden är balansen mellan teori och praktik. Med det 

praktiska menas grupparbete eller diskussioner. Deltagarna uppger 

att förståelsen underlättas när balansen upplevs som bra. En kurs 

upplevs som svår när mängden teori väger över. Huruvida kurser har 

bra blandning mellan teori och praktik är en faktor där åsikterna går 

isär.   
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Har en person en hög ambition och har gått utbildning kanske det 

inte är tillfredställande att gå en kurs i ett ämne personen redan 

känner till. Men majoriteten som tycker att kunskapen de får är 

repetition anser ändå att det är givande. Det är endast ett fåtal som 

tycker nivån är för hög eller att kunskapen inte är tillfredställande.  

 

En svårighet som framkommer från kursen i arbets- och 

förflyttningsteknik är att deltagarna upplever en svårighet att omsätta 

teori till praktik. Detta handlar om att personerna måste ”lära om” ett 

beteende.  Även de som har gått kurs i värdegrund, kommunikation 

anser detta, att ”lära om” sitt tänk. Dessa kurser kräver alltså en 

förändring av sig själv på något sätt. Till skillnad mot de kurser där du 

lär dig ny/ytterligare fakta. 

 

Det finns deltagare som önskar fler eller längre tillfällen på kurserna. 

När deltagarna upplever att det borde vara fler eller längre tillfällen 

för att det känns som att all teori inte hanns med eller att ämnet är så 

stort så går det att tackla från två håll. Endera se över längden/antal 

tillfällen eller be läraren att anpassa innehållet till de tre timmar och 

tre tillfällen de har. Det kan vara svårt också i och med det dialogiska 

förhållningssättet, diskussionerna måste få ta tid och plats. Frågan är 

vad som ska prioriteras? 1) Resurser och tid för att kursdeltagarna ska 

få vara tillgängliga. 2) Dialog som förhållningssätt, att deltagarna lär 

sig genom att dela erfarenheter, då måste ju utrymme ges för 

diskussioner under kurstillfällena. 3) Tillräckligt med teori från 

området.   

 

Den kursutvärdering som innehöll en fråga om huruvida deltagarna 

tycker det har varit bra att gå tillsammans med arbetskamrater var 

inte ämnad att lämnas ut vid dessa tillfällen.  

 

 

4.2 Hammarömodellen  

Resultatet i de kommande avsnitten kommer att belysa hur lärare och 

kursdeltagare värderar Hammarö kommuns sätt att fortbilda sin 

baspersonal, den så kallade Hammarömodellen.  
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Kompetensinventering och utbud 

Det framkom inte så mycket angående kompetensinventeringen som 

sådan. De lärare som hade varit med sedan uppstarten av 

fortbildningsorganisationen visste endast fragment av hur processen 

gått till. De lärare som tillkom senare in i fortbildningsorganisationen 

visste inte alls hur de olika ämnena till kurserna uppkom. 

Kursdeltagarna tillfrågades inte angående denna fråga utan om 

utbudet istället.  

 

Både lärare och kursdeltagarna var eniga om att det fanns ett behov 

av att hålla utbudet uppdaterat i fortbildningsorganisationen. 

Kursdeltagarna menade att förslag på ämnen främst skulle komma 

från personalen själv.  De ansåg också att sjuksköterskor och chefer 

skulle kunna se vart behovet av kunskap bland personalen fanns. En 

deltagare ansåg att förslag på ämnen skulle kunna komma från 

brukarna. Vad som också poängterades av kursdeltagarna var att det 

var bra att förslagen kom från olika håll därför att människor på olika 

positioner ser olika behov. Det fanns olika sätt hur förslagen skulle 

uppmärksammas i fortbildningsorganisationen enligt kursdeltagarna. 

Antingen kunde personalen kontakta sin chef eller lärare. Andra sätt 

var att gå ut med en förfrågan vid varje kursavslutning, ta upp gamla 

kurser igen eller uppmärksamma förändringar inom verksamhets-

området. En deltagare svarade så här angående hur utbudet ska hållas 

uppdaterat: 

 

”Ja det är väl att fråga kursdeltagarna. Det kanske man 

ska göra efter varje kurs, ’har ni några önskemål inför 

nästa år’ men det har dom inte gjort någon gång. Det är 

väl en grej, för det kanske det är bästa sättet och få svar, 

när du har alla samlade va. För att visst du kan skicka ut 

lappar till varje arbetsplats eller ja genom chefen då, men 

frågan är ju hur många svarar på detta. Det är ju oftast så 

där att dom som inte går någon kurs dom kommer ju inte 

att svara. Så att det tror jag vore en bra grej.” 

 

Det fanns kursdeltagare som tyckte att fortbildningsorganisationens 

nuvarande utbud var bra och att ämnena var relevanta för 
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arbetsuppgifterna och att de inte saknade något ämne. Men det fanns 

också deltagare som ansåg att de saknade något i utbudet. Det fanns 

de som ville ha fler kurser inom psykiatriområdet, både vad gällde 

diagnoser men också angående läkemedel inom psykiatri. Detta på 

grund av att de ansåg att psykiatripatienter reagerar på andra sätt av 

vissa läkemedel än till exempel brukare av äldreomsorg. Någon hade 

ett förslag om att utveckla påbyggnadskurser för de kurser som redan 

finns, så som det för närvarande finns för kommunikationskursen. Ett 

annat ämne som det fanns en efterfrågan på var arbetsrätt. Det vill 

säga de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

 

Lärarna ansåg att det var viktigt att det var ett bra utbud av ämnen, 

detta på grund av att de ansåg att fortbildningsorganisationen var den 

enda form av fortbildning som fanns för personalen. Förslag på nya 

ämnen ansåg lärarna också främst borde komma från personalen. 

Detta därför att undervisningsformen, det dialogiska förhållnings-

sättet, bygger på kursdeltagarnas intresse och engagemang. Två lärare 

sa följande angående kopplingen mellan utbudet och det dialogiska 

förhållningssättet: 

 

”R1: Nej jag tror att den viktigaste grogrunden för nya 

fortbildningar det är medarbetarna, personalen, tror jag.  

 

R2: Jo själva, eftersom jag har pratat mycket om 

undervisningsformen också så den bygger ju också på att 

man är motiverad att man vill gå. Så att det går ju liksom 

inte att tala om för folk att de måste eller att de borde. Det 

måste ju bygga på ett eget intresse.”  

 

Lärarna ansåg även att förslag på nya ämnen kunde komma från dem 

själva. Det fanns olika förslag hur utbudet skulle hållas uppdaterat 

enligt lärarna. Ett tillfälle där förslag kunde samlas in var vid 

chefernas medarbetarsamtal. Ett annat förslag var att ta in extern 

fortbildning i något ämne och sedan utveckla detta till en kurs i 

fortbildningsorganisationen. Lärarna menade också att det var viktigt 

att kommunen uppmuntrade personer att bli lärare i fortbildnings-

organisationen. På så vis kunde nya ämnen genereras till kursutbudet 
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genom att kommunen tog till vara på en persons specialintresse eller 

kunskapsområde. Ansvaret att hålla utbudet uppdaterat menade 

lärarna låg hos utvecklingsledaren samt hos lärarna själva. Någon 

ansåg att det var ett samlat ansvar. De menade att det var viktigt att 

som lärare vara lyhörd för nya förslag, dels under kurstillfällena och 

dels genom utvärderingarna och att sedan vidareförmedla förslagen 

till utvecklingsledaren. Det var också viktigt att personer i kommunen 

som inte redan är lärare erbjöd sin kompetens.  

 

De befintliga kurserna hade enligt lärarna olika perspektiv och det var 

lärarna själva som avgjorde vilket eller vilka perspektiv kursen skulle 

innehålla. Någon formade innehållet i kursen med 

brukaren/patienten i fokus. Medan andra framhöll att personalens 

förståelse av ämnet var i fokus och att brukaren möjligtvis gagnades i 

förlängningen. I vilket fall så efterfrågades det att perspektivet eller 

perspektiven skulle synliggöras. Någon efterlyste tydligare signaler 

från kommunen och sa så här: 

 

”Nu tycker jag man ska snäppa upp det ytterligare om 

man ska hålla på med den [fortbildningsorganisationen]10, 

’ja men vad vill vi i Hammarö kommun att den här 

fortbildningsorganisationen ska ge’ liksom, det skulle jag 

vilja att det var väldigt uttalat, att det kommer liksom 

uppifrån att ’det här vill vi i Hammarö’.” 

 

I detta tema tog lärare och deltagare upp frågor rörande utbudet samt 

frågor rörande kursers perspektiv. Nästa tema som presenteras 

handlar om att rekrytera lärare internt inom socialförvaltningen till 

fortbildningsorganisationen. 

 

 

Internt rekryterade lärare 

Upplägget med att ha internt rekryterade lärare i fortbildnings-

organisationen hade flera fördelar enligt lärarna själva. Förutom att få 

möjlighet att fördjupa sig i ett intresse eller intressant ämne gav det 

                                                
10

 Författarens förtydligande.  
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också ett avbrott i de vardagliga arbetsuppgifterna. Upplägget med 

internt rekryterade lärare kändes givet för den som kom in senare i 

fortbildningsorganisationen. En fundering från lärarnas sida var om 

detta upplägg påverkade fortbildningens legitimitet bland personalen.  

 

Det fanns även flera positiva faktorer med att rekrytera lärare internt 

enligt kursdeltagarna. För det första att lärarna hade kännedom och 

det på flera sätt. De har kännedom om olika arbetsplatser och vet hur 

rutiner fungerar. De känner till vissa medarbetare vilket en del 

deltagare menade främjar dialog och diskussion. Kursdeltagare ansåg 

också att de hade större tillit till internt rekryterade lärare än om 

någon extern lärare skulle tas in. Detta för att de visste att den som är 

internt rekryterad lärare praktiserade ämnet dagligdags i sina 

arbetsuppgifter. På grund av lärarnas kännedom om arbetsplatserna, 

personalen och brukarna i kommunen menade kursdeltagarna att 

lärarna visste vart behovet av kunskap fanns hos personalen. Vilket 

också var något som bekräftades av lärarna själva som en fördel med 

att ha internt rekryterade lärare. En lärare sa så här om att rekrytera 

lärare internt: 

 

”Fördelen är ju faktiskt, jag i alla fall känner ju till 

verksamheten. Jag känner ju till i vilken miljö dom 

befinner sig i, vilken typ av patienter som de har att göra 

med och vilken nivå de faktiskt behöver och ha för att 

förväntas att klara av, och kanske göra lite spets på den. 

Och det tror jag en utomstående som inte har varit i den 

miljön kanske haft svårare och förstå. För man kan ju 

alltså koppla det till fall, man kan koppla det väldigt till 

verkligheten.” 

 

Andra positiva faktorer som både lärarna och kursdeltagarna menade 

fanns med att rekrytera lärare internt var att kommunen tog vara på 

kunskapen inom organisationen och att kunskapen också stannade 

kvar. Lärare och kursdeltagare menade också att det var positivt för 

att kostnaderna för fortbildning hölls nere. I och med att kostnaderna 

hölls nere blev det där igenom genomförbart. En deltagare sa så här 

angående största fördelen med att rekrytera lärare internt: 
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”För man får mycket för en billig peng. Och det verkar 

vara hyfsat lätt och genomföra. Och då kanske det betyder 

att det blir av, eller det har ju blitt av, 75011 eller vad du sa. 

Så att det är väl absolut den största fördelen.” 

 

En kursdeltagare menade dessutom att det inte var behovet av 

kunskap som styrde när det gäller fortbildning utan kostnader som 

styrde. Personen resonerade vidare att om det innebar att internt 

rekryterade lärare behövdes för att hålla kostnaderna nere så var det 

överordnat. Kursdeltagarna ansåg också att det borde vara 

utvecklande för personen som var lärare att få möjlighet till detta. En 

åsikt bland kursdeltagarna var att kunskap i ämnet och lärarens 

pedagogik var viktigare än att lärarna rekryterades internt. En risk 

med ha internt rekryterade lärare enligt kurdeltagare kunde vara att 

diskussioner lättare gled in på personfrågor i stället för situations-

frågor. En annan risk enligt kursdeltagarna var också om lärare hade 

kännedom om någon deltagare i gruppen så fanns risken att läraren 

övervägande riktade sin dialog mot denna person.   

 

Något annat som både kurseltagare och lärare var överens om var att 

dialogen och diskussionen skulle påverkas beroende på om 

fortbildningen hade en intern eller extern lärare. Lärarna och vissa av 

deltagarna menade att det skulle hämma dialogen och diskussionen 

om läraren var extern. De menade att eftersom det pedagogiska 

förhållningssättet byggde på att deltagarna delade med sig av 

erfarenheter, så skulle en person som inte kände till brukare, 

medarbetare och arbetsplatser inte tillföra samma i dialogen som en 

intern lärare som har kännedom. Några kursdeltagare var av en 

annan åsikt och menade att dialogen och diskussionerna kunde 

främjas av att läraren inte kände till brukarna, arbetsplatserna eller 

medarbetarna. Det påpekades också från deltagare att det vore kul att 

prova att ha en extern lärare och någon menade det skulle kunna göra 

att man som personal kände sig mer påkostad.  

 

Eftersom de interna lärarna rekryterades från alla nivåer inom 

socialförvaltingen så fanns möjligheten att medarbetarna fick sin chef 
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 Syftar på antalet utvärderingar som har samlats in under åren. 
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som lärare. Det fanns olika åsikter bland kursdeltagarna angående 

detta, några trodde det spelade roll för andra personer men tyckte 

inte det gjorde det för dem själva, en del tyckte det var bra och andra 

menade att det inte spelade någon roll. Vissa ansåg snarare att det 

berodde på sin egen relation i förhållande till läraren. Alltså inte att 

personen var chef utan hur kursdeltagaren uppfattade personen i 

fråga som var lärare. Andra nackdelar som kursdeltagarna ansåg att 

det fanns med att ha en chef som lärare var att inte våga säga allt i 

diskussioner samt att läraren skulle kunna favorisera vissa i gruppen.  

 

Oavsett om läraren var någons chef eller inte kommer personen alltid 

ha fler än en roll gentemot kursdeltagarna. Läraren kan samtidigt 

vara sjuksköterska, handläggare eller arbetsterapeut och dubbla roller 

kan således uppstå. En åsikt bland lärarna var att detta kunde bli ett 

dilemma, andra tyckte inte det.  Här är ett citat från en lärare som 

ansåg att det kan bli problematiskt: 

 

”Nej men jag kan nog se ett dilemma i det, även om jag inte 

är chef för jag kan tänka mig som kursdeltagare kanske 

känner att man måste vara lite på tårna om man har en 

chef som kursledare. Det kan man ju inte bortse ifrån, 

tycker jag.” 

 

Lärarna påpekade att de var en vinst om det var två personer som höll 

i en kurs, detta medförde att kursen var mindre sårbar samt att 

personerna lärde sig utav varandra. En lärare påpekade hur 

utelämnande det kunde vara att hålla i kursen själv: 

 

”Man ändå pustar ut för att på något sätt ’oh nu var det 

över’ liksom, och i synnerhet när man driver det själv, för 

jag kan ju jämföra när man varit två också, det är ju 

liksom lättare för att man lämnar över till någon annan 

och så bara går och kollar något, det flyter på, på ett annat 

sätt när man är två, så är det ju. Men i synnerhet när man 

är själv så är det verkligen så här att det är otroligt 

utlämnande att läsa dom här utvärderingarna, man vet 

inte vad man kan stöta på liksom i det där. Hittills har jag 

haft tur, annars bryter man väl samman.” 
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En positiv aspekt som uppmärksammades bland lärarna var att det 

var gränsöverskridande att lärarna rekryterades från olika nivåer och 

att de som regel var två som höll i en kurs. Personer som vanligtvis 

inte skulle träffa på varandra och samarbeta fick i och med detta 

tillfälle att mötas. 

 

En åsikt bland lärarna var att rekryteringsprocessen av lärare till viss 

del hade sett olika ut, att alla inom organisationen inte hade samma 

chans när det var fler som ville hålla i samma kurs.  

 

En aspekt som påverkades av att ha internt rekryterade lärare var 

utbudet av ämnen. Lärarna menade att en kurs oftast hänger på en 

eldsjäl som håller i kursen. Så om läraren skulle försvinna så har 

kursen försvunnit, trots att behovet av kunskap om ämnet fanns kvar 

hos personalen. En lärare sa så här om hur utbudet påverkas av 

internt rekryterade:  

 

”Jo men såhär blir det ju när det blir den här 

internrekryteringen. Vi har ju inte haft lärare, ’Lisa här 

hon kommer en gång per termin och har den här kursen, 

henne köper vi’, det är ju inte så va utan det är någonting 

som man gör inom ramen för sin tjänst. Och då måste man 

ha kunskap och man måste ha intresse och man måste ha 

tid, så det blir ju personbundet också. Sen finns det ju vissa 

saker som vissa besitter kunskap om, sen finns det saker 

som få besitter kunskap om, det finns ju ingen som kan 

ersätta NN, idag, det finns ingen, den här kursen om XX 

då, det gör det inte. Så det blir både och.”  

 

Som temat beskrev så fanns det således både för- och nackdelar med 

att rekrytera lärare internt. Nästa tema kommer att beskriva åsikter 

om den gemensamma pedagogiska basen.  

 

 

Gemensam pedagogisk bas 

Den gemensamma pedagogiska basen som lärarna fick lärde de sig 

genom att de blev utbildade med samma koncept. Detta var enligt 
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lärarna inte uppenbart från i början av utbildningen. Det tog olika 

lång tid innan personen märkte att den pedagogik, de redskap och 

verktyg som processledaren från Alamanco använde sig utav, också 

var den pedagogik samt de redskap och verktyg som lärarna själva 

skulle använda sig utav när de höll i sin egen kurs. En konversation 

mellan lärarna angående detta löd som följer:   

 

”R1: Och så får man ju på något sätt en aha-upplevelse när 

det är slut, så får man en aha upplevelse för den är ju 

uppbyggd på samma sätt, alltså som vi ska lära ut. Det är 

ju väldigt smart. 

 

R2: Vi fick ju testa de mallar och material som finns i 

ramen, i basen där när vi själva gick den. 

 

R1: Och det är ju också en säkerhet att jag har ju själv 

varit med om ett liknande upplägg nu.” 

 

Det främsta som lärarna ansåg att de hade fått med sig genom sin 

gemensamma utbildning i den pedagogiska basen var att ha ett 

dialogiskt förhållningssätt. En aspekt som kommer att diskuteras 

närmare i nästa avsnitt. Ett verktyg som lärarna ansåg att de hade lärt 

sig var att använda så kallade bikupor för att främja dialog och 

diskussion. En annan kunskap som de hade med sig från sin 

utbildning som var givande var vikten av att veta att människor 

processar information på olika sätt. Åsikterna gick dock isär huruvida 

den delen hade varit med i grundutbildningen eller den påfyllnad 

lärarna fått i kursen Human Dynamics. Följande citat visar vikten av 

att veta att människor tar in information på olika sätt och vikten av att 

förmedla kunskapen på olika sätt:  

 

”Jag måste säga att den finaste utvärderingen som jag har 

fått någonsin i hela mitt liv tror jag det var en tjej som 

berättade, hon skrev det inte, hon sa det efteråt, ’jag har 

dyslexi’ sa hon, för jag hade ju kompendium med så, ’jag 

har dyslexi och jag har liksom ’stragglat’ hela livet och 

aldrig förstått egentligen så mycket’ men hon sa att efter 

den här kursen […] ’så ser jag bilderna vet du NN, dom 
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hoppar här framför mig, jag ser hur det ska va, jag 

behöver inte läsa’. Då kändes det, hon förstod det utan att 

läsa.”  

 

Enligt beskrivningen i inledningen i föreliggande rapport var feedback 

ett verktyg som lärarna skulle ha arbetat med under sin utbildning. 

Det var inget som lärarna själva nämnde att de fått med sig från 

utbildningen. En uppfattning som fanns bland deltagarna var 

nämligen att mer feedback önskades på övningar och i diskussioner. 

En aspekt som deltagarna märkte som var genomgående i kurserna 

var att det fanns tillfälle för diskussion, både i smågrupper och i 

gruppen i stort.  

 

Lärarna ansåg att det var bra och att det var en trygghet att få samma 

gemensamma pedagogiska bas. Det fanns de som upplevde att de inte 

saknade eller behövde mer kunskap om något från utbildningen. Det 

fanns dock en person som funderade på om den ens fått den 

pedagogiska utbildningen som de andra genomgått.   

 

I nästa tema redovisas vad lärarna och deltagarna ansåg om att 

fortbildnigen har ett dialogiskt förhållningssätt.  

 

 

Ett dialogiskt förhållningssätt 

Kursdeltagarnas upplevelse av att fortbildningen hade ett dialogiskt 

förhållningssätt var att det innebar utrymme för diskussioner. Något 

som förövrigt många tyckte var det bästa momentet med att gå en 

fortbildningskurs. Deltagarna påpekade också att de hade 

erfarenheter som de ville delge andra och att fortbildnigen som hade 

ett dialogiskt förhållningssätt gav dem denna möjlighet. Enligt 

deltagarna fanns det också utrymme att ställa frågor och att avbryta 

läraren om det fanns funderingar. En deltagare nämnde att 

möjligheten att lära sig ny kunskap genom att samtala med andra 

kunde passa människor som arbetat länge och därmed inte hade så 

mycket läsvana.  
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Deltagarna påpekade att gruppens sammansättning kunde påverka 

diskussionerna. Enligt deltagarna fanns det flera positiva faktorer om 

kursdeltagarna kom från olika arbetsgrupper. Deltagarna menade att 

det var bra att få höra olika erfarenheter angående ämnet eller olika 

problem. Deltagarna kunde på så sätt ta del av nya och andra synsätt 

som uppstår i arbetssituationer. De ansåg att det fanns ett lärande i 

att träffa andra människor från andra arbetsgrupper. Ny kunskap 

uppstod genom erfarenhetsutbyte. En deltagare svarade så här på 

frågan vad det fanns för vinst i att träffa personer från andra 

arbetsplatser: 

 

”Man lär sig ju på det också, man lär sig ju alltid något på 

om det kommer någon och man pratar om saker som man 

inte vet, det är ju ett lärande i det att träffa folk från 

andra.” 

 

Diskussioner med andra kunde också öka förståelsen för varandra 

mellan olika enheter. En kursdeltagare sa så här angående att träffa 

människor från andra arbetsgrupper: 

 

”Jag tycker det är jätte kul för att du ser andra arbetssätt 

och du får liksom förståelse för hur andra tänker, så det är 

viktigt också. Så kan man göra konkreta jämförelser 

också.”  

 

Dessutom fanns det en annan vinst förutom kunskap när deltagarna 

kom från olika arbetsgrupper. Det exemplifieras i följande citat:     

 

”Ja den sociala biten att en träffar andra så man inte bara 

blir den arbetsplatsen, för då är det nog väldigt lätt att 

man går liksom, att man går in i sig själva, men här kan 

du ju liksom, här på bygget börjar man och hälsa på flera 

stycken, man lär och känna fler.” 

 

Genom att träffa och diskutera med människor från andra 

arbetsgrupper och arbetsplatser så fanns enligt kursdeltagare 

möjligheten att ändra uppfattning om vissa människor. Ibland kunde 
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det dock vara till det negativa då personen upptäckte att andra 

personers värderingar inte stämde med ens egna.  

 

Enligt kursdeltagarna så fanns det faktorer som påverkade 

möjligheten att diskutera. Det gällde att lita på att det som sagts 

stannade i gruppen, detta trots att många grupper gjort upp om 

tystnadsplikt vid kursstart. Diskussionerna kunde enligt kurs-

deltagare också påverkas om det förekom dominanta personer i 

gruppen. Diskussionen berodde även på lärarens förmåga att få de 

personer som var mindre benägna att prata att delta i diskussioner. 

Lärarens fördelning mellan utrymme för teori och diskussion ansåg 

kursdeltagarna också påverkade möjligheten att diskutera. En faktor 

som skulle kunnat påverka diskussionen var sekretess. Alla förutom 

en person ansåg att sekretess inte påverkade diskussionen. 

Deltagarna menade att de var vana att vara i den situationen och att 

inte nämna brukare/patienters namn. På frågan om sekretess kunde 

ställa till problem i diskussionerna svarar en deltagare så här:  

 

”R: Det skulle det väl kunna göra, fast än vi är rätt så vana 

att hantera dom tycker jag så att det har gått bra. 

 

I: Hur gör ni då, praktiskt liksom?  

 

R: Vi pratar inte om namn, sen vet ju alla ändå eftersom vi 

känner varandra så väl, men då har ju inte det, det är ju 

inget sekretessbrott. Och sen så är det ju också bestämt att 

det vi säger i gruppen stannar ju där, så det skulle det 

göra. Många års träning skulle jag säga.” 

 

Ett flertal respondenter nämnde det att inga namn nämns men att 

kommunen är så liten så att ”alla vet ändå vem man pratar om”. Som 

tidigare nämndes så påpekade deltagare också att de gjort upp en 

tystnadsplikt sinsemellan i gruppen.  

 

Både deltagare och lärare ansåg även att gruppen i sig påverkade 

diskussionerna beroende på vilka personer som utgjorde gruppen. 

Det vill säga att olika grupper hade olika gruppdynamik. 
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En viktig aspekt av diskussionsdelen i kursen var att det fanns ett 

behov av att diskussionerna styrdes av lärarna. Åsikterna gick isär om 

huruvida detta hade gjorts eller inte i de kurser deltagarna hade gått. 

En del menade att det hade varit bra styrning andra menade att det 

hade saknats eller hade behövts mer. Deltagarna ansåg att det var 

lärarens uppgift att bromsa om någon person gick för långt och 

avslöjade för mycket i något avseende. Följande citat beskriver en 

deltagare som ansåg att detta har gjorts: 

 

”Så kan det bli att en blir så inne i någonting och pratar för 

mycket, och lämnar ut sig och sina kollegor på ett sätt 

dom, en kan ångra sen. Speciellt om en ska prata 

kommunikation och det kan vara känsliga saker som inte 

fungerar. Då kan man ta ett sånt exempel och sen tänker 

man ’varför sa jag det för’. Så det måste skötas proffsigt, 

men det tycker jag att det har gjort.” 

 

En annan aspekt som enligt deltagarna krävde styrning av läraren var 

att privata eller specifika problem som rörde brukare borde tas upp 

vid senare tillfälle. Ibland upplevdes det som att de ”missade” teori på 

grund av att diskussionerna handlade om privata eller specifika 

brukarproblem.  

 

En deltagare sa så här angående vad som var bra med att ha möjlighet 

att diskutera under kurstillfällena: 

 

”Nja, det ger ju en dimension på teorin helt klart, 

ytterligare en dimension, absolut. Man testar av om man 

liksom har fått ner teorin i praktiken. Intressant att höra 

hur andra tänker och hur, det beror ju mycket på vilken 

kurs det är, autism kursen är ju ändå att man ska lära sig 

mer om det handikappet och då är det väl jätte intressant 

att höra exempel från andra arbetsplatser. Hur de jobbar 

och tips, nej bra.” 

 

En annan faktor som påverkade dialogen och diskussionerna enligt 

kursdeltagarna var antalet personer i gruppen. I en liten grupp 

menade de att det skulle bli mer intimt, att alla skulle komma till tals, 
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lättare att prata samt att kursen förmodligen skulle bli kortare. Om 

gruppen skulle bli större än vad den hade varit fram tills idag12 ansåg 

de att det skulle finnas en risk att alla inte skulle få komma till tals och 

att det skulle öka benägenheten för de som inte vill prata att falla 

ifrån. Enligt vissa skulle det också krävas att antalet kurstillfälle eller 

längden på tillfällena utökades. En deltagare sa så här om dagens 

grupstorlek och konsekvenserna om den skulle vara större: 

 

”För att då får man inte, då kanske man inte orkar lyssna 

på alla, man orkar inte ta in allt, alla intryck och sådana 

grejer, man kan bli hörd på ett bättre sätt tror jag om det 

är mindre, med den storleken.” 

 

Stämningen i de olika grupperna beskrevs överlag i positiva ordalag. 

Deltagare beskrev den som bra, lättsam och positiv. Dessutom 

beskrev deltagarna övriga gruppmedlemmar som engagerade, 

intresserade och att alla bjöd på sig själva.  

 

Enligt lärarna fanns det faktorer som de hade lärt sig som främjade 

dialog och diskussioner. Som tidigare nämnts i avsnittet angående 

den gemensamma pedagogiska basen så menade lärarna att bikupor 

och kunskap om hur människor processar information kunde 

underlätta dialog och diskussioner. Ett annat sätt som främjade 

dialog och diskussion var att ställa öppna frågor och upplevelsefrågor. 

Följande citat exemplifierar: 

 

”R1: Alltså mycket öppna frågor, det tycker jag är grunden 

för att ha en dialog liksom.  

 

M: Ser ni det på samma sätt eller? 

 

R2: Jag känner också så att det blir en, någon form av 

teori som man alltid måste starta upp med, och det är det 

här vad man ska gå igenom eller vad vi ska prata om och 

sen så är det ju mycket öppna frågor, upplevelser faktiskt 

också, upplevelser, hur dom upplever det som, vi kanske 

                                                
12

 Storleken på gruppen har varit 10 till 15 personer fram till och med 2012.  
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pratar XX, YY eller något sånt, hur upplever ni det eller 

hur har ni sett det, eller hur har ni tänkt på det.  

 

R1: Då får man jätte mycket prat alltså, ’hur tänker ni när 

ni hör det så här’. 

 

R2: Ja och då går tiden, eller jag menar de har ju så 

mycket erfarenhet så va. 

 

R1: Tyst kunskap.”  

 

En del lärare menade att grunden till en bra dialog eller diskussion 

behövde utgå från ett innehållsmässigt bra teoripass. Tiden var även 

en faktor som främjade dialogen. Ju mer tid gruppen spenderade 

tillsammans ju mer dialog och diskussion blev det. En lärare menade 

att gruppen blev väldigt central vid ett dialogiskt förhållningssätt, att 

det blev en resa eller en process deltagarna och lärarna genomgick 

tillsammans.  

 

I och med att fortbildningen hölls i dialogform så blev det enligt 

lärarna ett forum där personalen kunde träffa andra medarbetare 

med liknande arbetsvillkor för att diskutera och utbyta idéer. En 

lärare sa så här angående fortbildningens dialogiska förhållningssätt: 

 

”Ja men det tror jag vi kan säga att det passar, för jag 

tror, för det vet vi ju att inom gruppbostäder och liknande 

så uttrycker man att man träffar allt för sällan kollegor på 

andra gruppbostäder och folk som jobbar med liknande 

saker, man har inte nätverksträffar och liknande på 

samma sätt som man har i skolvärlden till exempel. Så på 

det viset är det forumet perfekt därför att man får 

möjligheten att träffas och diskutera, utbyta erfarenheter 

och prata om varandras sätt att jobba och varandras 

arbetsplatser.”  

 

I likhet med deltagarna ansåg alltså lärarna att möjligheten att träffa 

människor från andra arbetsgrupper och arbetsplatser var positivt. 

Lärarna trodde också att det kunde öka förståelsen för varandra. I 
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följande citat besvarade lärarna frågan om vad som händer när 

människor från olika arbetsgrupper möts: 

 

”M: Vad händer då? 

 

R1: Man kan få mer förståelse för varandra även där, 

möta varandra. Att en kan ha… 

 

R2: Utbyte. 

 

M: För det har man heller inte så vanligt annars? 

 

R Alla: Nej. 

 

R1: Nej det är ju väldigt mycket så som NN har varit inne 

på att det är väldigt lite utbyte mellan de olika enheterna.”   

 

Innan läraren genomförde sin första kurs kunde det finnas ett par 

farhågor med att hålla i en fortbildning som bygger på ett dialogiskt 

förhållningssätt. Den ena var om en grupp skulle vara mindre 

pratsam. Någon menade dock att om en grupp uppfattades som 

mindre pratsam inte bara behövde bero på gruppen utan på kvalitén 

på diskussionsfrågorna. Något som också uppfattades som en farhåga 

var möjligheten att behöva svara på flertalet frågor eftersom den 

pedagogiska formen bjuder in deltagarna till dialog.  Men det gick att 

förbereda sig mentalt genom att redan från början inse att man som 

lärare inte kommer att kunna besvara allt utan i stället upplysa 

deltagarna att svaret kunde letas upp och tas med till nästa tillfälle. 

En annan potentiell lösning enligt en lärare var att hänvisa frågan 

vidare till de andra deltagarna, vilket också främjade det dialogiska 

förhållningssättet. En lärare sa så här angående eventuella nackdelar 

med ett dialogiskt förhållningssätt: 

 

”Så det blir ju väldigt mycket upp till gruppen hur det här 

blir. Och att man inte blir rädd som kursledare om det blir 

tyst eller om man står där och tänker ’nu har jag inget mer 

att komma med’ då är det lika bra att säga det ok ’har inte 

ni något mer att prata om så avslutar vi nu då’. Men det 
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kan väl vara nackdelen med det förhållningsättet då att 

det bygger på aktivt deltagande. Och är man inte så aktiv 

så, går det som skulle ta tre timmar på en och en halv.” 

 

En annan potentiell nackdel med ett dialogiskt förhållningssätt enligt 

lärarna var risken att den personal som inte tycker om att prata 

utesluts från fortbildningen. En åsikt var också att det kunde finnas 

personer som hade tidigare erfarenhet av att undervisa och att det 

dialogiska förhållningssättet inte skulle passa för dem.     

 

En svårighet som en del av lärarna ansåg fanns med att ha ett 

dialogiskt förhållningssätt var att lära sig att ställa öppna frågor. En 

annan punkt där åsikterna gick isär om huruvida det var en svårighet 

eller ej var när det gällde att prata situation i stället för person. Det 

upplevdes som en svårighet för en del och för andra inte. En lärare 

menade att det kanske berodde på ämnet, att i vissa ämnen var 

deltagarna mer benägna att prata personfall. Som tidigare nämndes 

så var denna svårighet något som deltagare förknippade med att ha 

internt rekryterade lärare. 

 

Det dialogiska förhållningssättet ansåg lärarna vara ett redskap som 

möjliggjorde att ta reda på personalens kunskapsnivå. En lärare 

förklarade detta såhär: 

 

”Just det där att jag förstår vilka problem dom kan ha där 

ute, jag ser det, att dom inte har kunskapen eller dom har 

kunskapen, för de flesta är undersköterskor. […] Och det 

har jag velat ge dom, och vad jag har fått tillbaka det är ju 

deras upplevelse bland utav hur handlingsförlamade dom 

kan bli, när det händer någonting.” 

 

En annan lärare sa också att en insikt angående kunskapsnivån också 

kunde öka förståelsen mellan läraren själv och personal: 

 

”…eller snarare man får lite mer insikt i hur kunskapsläget 

är, att kanske sådana saker som jag har tagit för givet 

skulle vara självklart för personalen, att jag får veta att 
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det inte är det, då kan jag ju naturligtvis ha lite ökad 

förståelse för telefonsamtal och sådana saker.” 

 

I likhet med deltagarna så ansåg lärarna också att det fanns lärande i 

att delge varandra erfarenheter. De uttryckte det så att kompetens-

höjningen skapas i mötet med andra. En lärare sa så här om 

fortbildningsorganisationen och sin roll som lärare: 

 

”Alltså jag kan ju tycka att fortbildningsorganisationen 

byggde ju också lite granna på att det fanns människor 

runt det här bordet i den här gruppen som sitter inne med 

väldigt mycket kunskaper, så att det bygger ju väldigt 

mycket på att man ska delge varandra, också ifrån olika, 

för det du kan kanske inte jag kan, det du har reflekterat 

över tidigare kanske inte jag har reflekterat över, så att det 

bygger ju väldigt mycket på att man delger varandra, inte 

det här med att jag skulle stå och lära UT någonting, 

liksom.” 

 

Det fanns en åsikt bland lärarna att det dialogiska förhållningssättet 

var en förutsättning för att kunna rekrytera lärare internt. Eftersom 

lärarna till vardags hade yrken inom äldre- och handikappomsorgen 

och inte var utbildade lärare i det ämnet som de undervisade i, så 

fanns tvivel på om det fanns kompetens nog bland personalen att 

hålla föreläsningar i monologform. Resonemanget exemplifieras av 

följande citat från en lärare: 

 

”Alltså om kursen hade haft ett annat format, att det hade 

varit mer föreläsningsformat då kan jag ju tänka mig att 

det finns en nackdel därför att man, det är ju inte säkert 

att man besitter så pass mycket kompetens så att man 

egentligen skulle kunna hålla en kurs i ett ganska smalt 

ämne. Jag tror att det är väldigt få som sitter inne med så 

mycket faktakunskaper, men i och med att det är ett 

undervisningssätt som bygger på dialog så tror jag inte att 

det blir någon nackdel.”  
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Diskussioner kunde således påverkas av en rad faktorer samt att det 

dialogiska förhållningssättet i sin tur kunde påverka andra delar av 

fortbildningsorganisationen. Kommande tema redogör för olika 

aspekter angående fortbildningens gemensamma kursstruktur. 

 

 

En gemensam kursstruktur 

De lärare som hade varit med sedan uppstarten av fortbildnings-

organisationen hade olika åsikter angående hur mycket de hade varit 

med och bestämt angående den gemensamma kursstrukturen. En del 

upplevde att de inte fått eller inte kom ihåg att de hade fått vara med 

att bestämma hur lång en kurs i fortbildningsorganisationen skulle 

vara. Någon påpekade dock att den trodde att längden på kursen hade 

sitt ursprung i att en typisk fortbildningsdag normalt var åtta timmar.  

En dialog mellan lärarna gick såhär: 

 

”R1: Vi fick inte bestämma för vi ville egentligen ha mer 

timmar, det kommer jag ihåg från första början, men det 

var nio timmar som det var liksom, det hade man tänjt på. 

Men sen vet jag vi var med på det där med hur många, hur 

ofta och hur många tillfällen och liksom såna saker. Men 

jag tror om jag inte minns helt fel nu så tror jag att det var 

väldigt bestämt ifrån början, var det inte så. 

 

R2: Jag kommer faktiskt inte ihåg. 

 

R3: Jo men det var det. 

 

R2: Jag vet inte hur vi landade i det där.” 

 

Det fanns också skilda åsikter angående längden på fortbildningen. 

Någon tyckte det var för kort och upplevde därmed frustration. 

 

”Alla var så där ’oh nio timmar hur ska man hinna allt’ det 

var ju allas frustration då. Och då får man ju såklart 

liksom begränsa, vad är det man ska prata om och så.” 
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En annan var tacksam att undervisningsformen byggde på dialog för 

annars så skulle det vara svårt att fylla nio timmar med teori. 

 

”Nej tre gånger tre det är nio timmar, men jag skulle inte 

kunna stå och undervisa om ämnet i nio timmar, nej. Men 

däremot kan vi lägga upp en ram, […] en ram med lite 

teori mycket diskussion, mycket utbyte, erfarenhetsutbyte.” 

 

Det var inte bara antal tillfälle och längden på varje tillfälle som 

rymdes i den gemensamma kursstrukturen. Vissa lärare upplevde 

också att strukturen för varje tillfälle var tydligt beskriven. Följande 

citat exemplifierar: 

 

”Ja det är ju en väldigt tydlig mall för varje tillfälle till och 

med finns det skrivet, här lägger man rasten, här har man 

en hemläxa, här har man en gruppdiskussion, egentligen 

är det bara ämnet som man tillför. Annars ser ju alla 

kurser likadana utifrån den mallen så att säga.”  

 

Någon menade dock att en del ämnen krävde mer teori.  

 

Något som lärarna upplevde var att ramen fungerade som ett såll eller 

ett slags filter som avgjorde vilken och hur mycket teori som togs med 

i kursen. Med andra ord så formade ramen indirekt innehållet i 

kursen. Enligt lärarna så skapades det också en trygghet i att ha en 

gemensam kursstruktur. Till exempel så skapade det en trygghet för 

de personer som inte hade någon erfarenhet av att vara lärare.  En 

lärare sa så här: 

 

”Det skapar ju en trygghet för oss som inte har gjort något 

sånt här liknande tidigare, att man vet att det finns en 

struktur att följa, som man vet har fungerat i andra fall. 

Det gör att det kanske är enklare att hoppa på en sådan 

här grej om man än vad det skulle vara om man visste att 

det var lite upp till en själv att sätta upp ramarna, så kan 

jag tänka i alla fall.”  
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Det blev heller ingen prestige mellan olika lärare eftersom upplägget 

var lika för alla. Till exempel att en lärares kurs skulle vara längre än 

någon annans. Lärarna trodde också att det var en trygghet för 

deltagarna att alla kurser hade samma struktur. De trodde också att 

det var bra för att personalen visste vilka krav det ställdes på ett 

deltagande och vilka förväntningar personalen kunde ha på en kurs. 

Detta var något som också deltagarna poängterade med att det var en 

liknande struktur på alla kurser. En deltagare svarade så här på 

frågan om det fanns någon poäng med att ha en gemensam 

kursstruktur: 

 

”Ja det kan det väl göra för att, jag menar då vet man ju 

vad man har att förvänta sig på något vis och man kanske 

vet vad man kan ställa för krav. Både och. Så det tycker 

jag nog, det är ett bra upplägg.” 

 

Deltagarna upplevde dock inte att det var kravfyllt att delta i en 

fortbildningskurs. Det som krävdes enligt deltagarna var att vara 

delaktig genom att dela med sig av sina erfarenheter samt bjuda på sig 

själv. 

 

En del lärare trodde att kursdeltagarna märkte att det fanns en 

gemensam kursstruktur för fortbildningsorganisationen. Det fanns de 

deltagare som upplevde att det var liknande medan andra inte 

upplevde att det var det. De moment som var återkommande enligt 

kursdeltagarna var att de gjorde upp spelregler, att läraren 

presenterade vad de skulle lära sig och hur kursen skulle gå till, 

deltagarna fick skriva ner förväntningar och farhågor inför kursen, 

deltagarna informerades om att det fanns en hemuppgift samt tid för 

reflektion och diskussion. Någon nämnde dock att trots detta 

upplevdes kurserna inte på ett liknande sätt på grund av att ämnena 

var så olika. Men det fanns också en åsikt bland deltagarna att 

kursstrukturen inte var liknande och att det inte heller spelade någon 

roll om det var det utan ansåg att strukturen i stället borde anpassas 

efter innehållet.  

 

Ett moment som rymdes i det första tillfället på en kurs var enligt 

lärarna att göra upp spelregler. Enligt lärarna hade det varit ett 
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moment som de själva var passiva i. En åsikt bland lärarna var att 

detta moment var bra för att då bjöds deltagarna in redan från början 

och att det kunde medföra att deltagarna kände sig delaktiga. 

Dessutom gav det möjlighet att möta deltagarnas förväntningar.  

 

Ett annat moment som någon påpekade att de hade varit med och 

bestämt var att det skulle finnas någon form av hemuppgift.  Någon 

deltagare menade att det var varierande svårighetsgrad på uppgiften 

beroende på ämne och att om uppgiften var för svår eller att läraren 

inte förklarade tillräckligt så var det lätt att strunta i att göra den. 

Deltagarna berättade också att hemuppgifterna användes som 

diskussionsunderlag. 

  

Det fanns ett moment som saknades i den nuvarande kursstrukturen 

enligt vissa lärare och kursdeltagare. Det var att ha ett uppföljnings-

tillfälle där lärarna kunde följa upp om deltagarna hade tagit till sig 

kunskapen, om kunskapen hade kommit till användning samt vilka 

problem personalen hade stött på när de kom tillbaka till arbetet. De 

ansåg inte att uppföljningstillfället nödvändigtvis behövde vara tre 

timmar. Lärarna ansåg att tillfället skulle ligga cirka tre till fyra veckor 

efter avslutad kurs. Deltagare ansåg att det berodde på ämnet hur 

långt emellan det skulle vara. En lärare sa så här angående ett 

uppföljningstillfälle: 

 

 ”Ja och då kan man verkligen då följa upp hur det har, 

vad har man använt, vad har man stött på liksom, i alla 

fall i den kursen som jag har nu skulle jag verkligen tycka 

att det skulle vara bra.” 

 

Det fanns de deltagare som önskade att kurserna skulle vara fler än 

tre tillfällen. En del upplevde att när det blev för mycket diskussion 

fick en del av teorin utgå. De upplevde att de inte ville missa varken 

det som sas i diskussionerna eller den teori som fick utgå.  

 

Det fanns heller ingen struktur för att återge informationen eller den 

nya kunskapen till sina arbetskollegor. Deltagare menade att de vid 

något tillfälle hade fått återge information på en arbetsplatsträff 

annars hade det endast skett mer sporadiskt på till exempel fikaraster.  
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Det som sas angående utvärderingarna som genomfördes vid varje 

kurs var att om läraren fick positiv respons på utvärderingarna så 

stärkte det dem som personer. Att få bra utvärderingar var också 

enligt en lärare en förutsättning för att fortsätta som lärare. 

 

Förutom det som var gemensamt för lärarna som den pedagogiska 

basen och den gemensamma kursstrukturen så behövde lärarna själva 

bygga innehållet till sin kurs. Där fanns det olika förutsättningar 

enligt lärarna beroende på vilken tjänst personen hade. Det fanns 

personer som kunde planera och disponera sin egen tid och andra var 

tvungna att be om tid för att kunna forma kursens innehåll.   

 

I det näst sista temat presenteras lärarnas och deltagarnas åsikter 

angående fortbildningsorganisationens gemensamma formella regler. 

 

 

Gemensamma formella regler 

Det fanns deltagare som visste hur anmälningsförfarandet gick till 

men det fanns också ett fåtal som inte visste hur det gick till. Någon 

påpekade att information angående kurserna borde vara mer 

tillgänglig, speciellt för de som arbetar med personlig assistans. Det 

var nämligen inte säkert att dessa personer hade tillgång till dator hos 

personen där de arbetade. Resterande personal inom äldre- och 

handikappomsorgen hade genom arbetsplatsen tillgång till dator. Det 

fanns också frågetecken om hur själva antagningen praktiskt gick till. 

En fråga var om det lottades bland de som anmälde sig eller om 

personerna valdes ut av utvecklingsledaren? 

 

”Sen vet jag inte om det är först till kvarn för det kan jag 

väl också tycka är fel, om det finns ett sista datum så ska 

man ju inte ta först till kvarn, det har jag ju hört att det är 

men det vet jag inte om det är. Men det förstår jag inte 

heller riktigt, för då tycker jag nog att då väljer man alla 

som har anmält sig.” 

 

Det fanns de deltagare som tyckte det var mindre bra att de var 

tvungna att välja tre kurser vid anmälan. De ville inte känna sig 
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tvingade att gå en kurs som de inte ville. För andra spelade inte detta 

någon roll då de ansåg att de ändå ville gå alla kurser som 

fortbildningen erbjöd. Det fanns också deltagare som inte visste att de 

var tvungna att anmäla sig till tre kurser utan trodde det gick bra att 

välja en. En deltagare sa såhär angående kravet att anmäla sig till tre 

kurser: 

 

”Nej för den sökte jag ju nu och så kom jag in på det här i 

stället, jag sökte ju dom två och så tog jag väl något annat 

då bara för att jag var tvungen.” 

  

En annan deltagare sa så här om konsekvenserna av kravet att anmäla 

sig till tre kurser: 

 

”Att man anmäler sig till sådant som man inte vill 

egentligen.”  

 

Det fanns åsikter bland både deltagarna och lärarna angående 

möjligheten att rangordna de kurser personalen anmälde sig till. 

Möjligheten att rangordna fanns förut men en åsikt bland lärarna var 

att det var bra att den möjligheten försvann. Läraren motiverar att 

rangordningen kan resultera i besvikna kursdeltagare: 

 

”Men det tyckte jag var bra när vi tog bort det här med 

första, andra och tredjehandsval, för då kunde det ju bli så 

att man inte kom in på förstahand och då kanske man inte 

kom in på sitt andra heller och kanske inte på sitt tredje 

heller, och helt plötsligt blir man inkastad i något fjärde 

som man inte ens hade sökt. Då kom man in på en kurs 

som, jag råkade inte ut för det men jag vet någon som 

gjorde det, som var jätte besviken ’va, är jag liksom 

placerad här nu, det hade jag inte ens velat gå’ liksom. 

Men sen gjorde man ju om detta så att det blev ju inte 

första utan man fick skriva upp dom tre utan inbördes 

ordning liksom.” 

 

Tvärtom ville deltagarna att möjligheten att rangordna borde finnas, 

några till och med trodde att det i dagsläget gick. I följande citat 
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menade deltagarnen att kravet att anmäla sig till tre kurser och 

möjligheten att inte rangordna skapar problem: 

 

”Man anmäler sig på nätet, och där har jag väl lite 

synpunkter, för man MÅSTE anmäla sig till tre och man 

får inte rangordna dom, och det är klart att det finns ju 

inte tre för mig egentligen, och då tycker jag, varför ska 

jag anmäla mig till något som inte jag har användning och 

ta plats. Nu har det väl börjat, men i början så var det ju 

ett jätte tryck så man kom ju inte, dom kom ju inte med, 

och då tycker jag ju att det är ganska meningslöst för mig 

och komma med på en sårvårdskurs eftersom att jag inte 

jobbar med det, och ta plats för någon annan. Så att jag 

skulle ju önska att man fick rangordna och att man fick 

anmäla sig till den man vill gå.”   

 

Detta behövde inte vara ett problem enligt en lärare, i och med att det 

i slutändan var personalen som tackade ja att delta i kursen. Så kom 

personen in på en kurs den inte vill gå gick det att tacka nej och då 

skulle personen inte ta upp någon plats för någon annan. 

 

En annan faktor som rörde antagningen som deltagarna hade åsikter 

om gällde hur många personer från en arbetsgrupp som blev antagna 

till samma kurs. Flera deltagare såg fördelar med att vara två stycken 

från samma arbetsgrupp medan andra inte tyckte det spelade någon 

roll. Någon menade att det spelade roll vem ur arbetsgruppen det var. 

De som ansåg att det var en vinst att vara två från arbetsgruppen 

menade att det fanns flera fördelar. De menade att det var lättare att 

hålla i gång en diskussion om kursen när de kom tillbaka till 

arbetsplatsen och att ha någon att bolla med. Det var även bra för att 

påminna varandra om det de lärt sig samt att det kunde underlätta att 

få igenom nya idéer på arbetsplatsen. Följande citat exemplifierar: 

 

”I: Har du gått med någon arbetskollega någon gång även 

om det inte har varit en hel arbetsgrupp? 

 

R: Ja det har jag, varje gång. 
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I: Finns det någon fördel eller nackdel i det? 

 

R: Nej det tycker jag bara är bra. För det är ju också en 

sak man ’jaha, ja just det jag kommer du ihåg när vi…’ ja 

så här. Och sen är det ju alltid bra om man får ta med sig, 

om man är mer än en som hör när man ska in i en 

arbetsgrupp och förklara för dom andra. Så är det ju, det 

är ju svårt att komma själv med nya idéer.” 

 

Det fanns också deltagare som ansåg att det fanns fördelar med att 

hela arbetsgrupper fick gå tillsammans. Fördelen var att hela gruppen 

fick samma information och att det i sin tur skulle innebära en större 

förändringspotential på arbetsplatsen. Andra deltagare ansåg att det 

fanns fördelar både att gå med den egna arbetsgruppen och att gå 

med personer från andra arbetsgrupper. Deltagarna uppgav två 

tillfällen att vilja gå med den egna arbetsgruppen. Den ena var att gå 

kommunikationskursen tillsammans, det andra var om ämnet 

relaterade väl till gruppens arbetsuppgifter. 

 

En av de gemensamma formella reglerna i fortbildnings-

organisationen var att det är frivilligt att delta i fortbildningen. 

Deltagare tyckte att detta var bra men att personalen borde 

uppmuntras att ta del av fortbilningen. Någon menade att personalen 

även borde se fortbildnigen som en uppmuntran från kommunens 

sida, det vill säga att Hammarö kommun vill satsa på sin personal. 

Deltagarna ansåg att det var vissa faktorer som påverkades av att det 

var frivillig och som skulle förändras om fortbildningen blev 

obligatorisk. De menade att kunskapen var lättare att ta till sig och att 

diskussionerna blev bättre om deltagaren var där frivilligt. Om det 

skulle vara obligatoriskt så trodde deltagare att stämningen i gruppen 

skulle förändras till det sämre. En deltagare sa så här angående hur 

diskussionen skulle påverkas om fortbildningen var obligatorisk: 

 

”Men jag kan ju tänka mig de här som jag har gått där 

man ska diskutera lagen kanske och vad man tycker, och 

som med kommunikation, är man inge intresserad så 

säger man väl inget. Det kan väl bli en nackdel 

naturligtvis, att man inte är engagerad.” 
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Det fanns dock en annan åsikt bland deltagarna och det var att en del 

kurser borde vara obligatoriska. I likhet med att deltagare tyckte att 

de skulle gå vissa kurser tillsammans med sin arbetsgrupp så var det 

samma tillfällen då de tyckte kursen borde vara obligatorisk. Det var 

således kommunikationskursen och när ett ämne stämde överens 

med en persons arbetsuppgifter. En deltagare ser att lösnigen finns i 

att kommunen ska kunna ställa krav på sin personal: 

 

”Ja men det tror jag nog att man måste ha, jag menar 

kommunen är stor, och alltså jag kan ju tycka det är ett 

kanonerbjudande man har, men den som inte är 

intresserad har ju inget där att göra, om vi säger så då. 

Sen kan man ju ställa krav i arbetet till exempel om du 

arbetar på en demensavdelning kanske man kan ställa 

kravet att de här utbildningarna behöver du gå. Men det 

är en annan sak. Så frivilligheten tycker jag är bra.” 

 

En fördel enligt vissa deltagare om fortbildningen skulle vara 

obligatorisk var att fler skulle gå och att det skulle komma åt de som 

inte vill gå. Deltagare upplevde nämligen att i många fall var det de 

personer som inte gick på fortbildning som i störst utsträckning skulle 

behöva det.  

 

”Jag tycker att det ska vara obligatoriskt. Ja det tycker 

jag, jag kan inte komma på något annat sätt och komma åt 

dom, för som är så insnöade i sitt tänk alltså så att dom 

måste bara ut.”  

 

Lärarna var eniga i att fortbildningen borde vara frivillig. De ansåg att 

frivilligheten var en förutsättning för engagemang från deltagarna. De 

ansåg också att det skulle vara meningen att det ska vara roligt för 

personalen att söka. De menade också att de inte skulle vilja ha någon 

deltagare på kursen som inte ville vara där. En lärare medgav dock att 

kurser hade genomförts där det var obligatoriskt för personalen att 

delta13. Frivilligheten möjliggjorde också för intygskravet. Har en 

person frivilligt sökt till en kurs var det ett rimligt krav från 

                                                
13

 De två kommunikationskurserna som genomfördes med hela arbetsgrupper var obligatoriska. 
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kommunens sida enligt lärarna att personen ska delta alla tre tillfällen 

för att få ut ett intyg. De flesta deltagarna visste vad som krävdes för 

att få ett intyg och tyckte att kravet var en självklarhet. De ansåg dock 

att det borde finnas en uppsamlingsgång för de personer som 

ofrivilligt missat ett tillfälle, till exempel vi sjukdom eller dylikt. En 

deltagare sa så här om att ofrivilligt missa ett tillfälle: 

 

”Men lite det kan jag tycka, man kanske ändå har gått två 

tillfällen och missar man det där tredje av någon orsak 

som man inte kan styra över, och det är lite synd då att 

man inte kan ta igen det.”  

 

En fundering som dök upp bland lärarna var om det var värst för 

deltagarna att missa ett tillfälle eller att inte få intyget. Alla deltagare 

som fick frågan ansåg att det var värst att missa ett tillfälle. Angående 

intyget så ansåg deltagare att det inte fanns något konkret 

användningsområde för intyget. Åsikterna gick isär bland deltagarna 

om huruvida det hade någon betydelse att få intyget, majoriteten 

ansåg inte att det hade någon betydelse.  

 

Även om det var obligatorisk närvaro för att få ett intyg på en kurs 

hade lärarna blivit kontaktade av deltagare som på förhand vetat om 

att de skulle missa ett tillfälle. Lärarna hade då avrått att gå kursen 

överhuvudtaget och att i stället söka till nästa termin. En lärare 

påpekade nackdelen av att inte närvara alla tre tillfällen på en kurs så 

här: 

 

”Jag har faktiskt sagt att ’det är ingen idé att du kommer 

sista gången heller’ om de ringer återbud till gång två då 

liksom, för att det bygger såpass mycket på dom 

timmarna, och de bygger på varandra och gruppen 

formas. Och man har kommit en bit på väg, och det skulle 

innebära att hela arbetet stannar av, man får backa 

kanske för att få med någon som kommer in, så jag har 

helt enkelt sagt ’då är det tyvärr ingen idé att du kommer 

nästa gång’.” 
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Lärarna ansåg att det var en trygghet att fortbildningsorganisationen 

hade gemensamma formella regler. Det innebar att det blev lika 

villkor för alla inblandade och det fanns en tydlig ram för hur allt 

skulle gå till. Regler som också kunde förmedlas vidare i kontakt med 

kursdeltagare. Två lärare sa så här: 

 

”R1: Men det kan man ju också, luta sig på den 

gemensamma bestämmelsen. 

 

R2: Jo men precis. 

 

R1: ’Så här är det bestämt tyvärr, det är inte mitt påhitt’.” 

 

Förövrigt så ansåg deltagarna att de hade kommit in på de flesta 

kurser som de ville gå, de upplevde att de kom in på en kurs av 

intresse inom ett år. Det vill säga kom de inte in på våren så kom de in 

på hösten. Det fanns också ett förslag från deltagarnas sida att om alla 

platser på en kurs inte fylldes upp att då ge möjlighet till timvikarier 

att fylla upp de lediga platserna. Vad gällde urvalet av de som fått gå 

kurser i fortbildningsorganisationen hade lärarna också en synpunkt. 

De önskade att de själva också fick gå kurser i fortbildnings-

organisationen. De ansåg också att det var viktigt att det fanns en roll 

eller funktion i kommunen som var huvudansvarig för antagningen, 

den rollen som idag innehas av utvecklingsledaren. En annan faktor 

som lärarna ansåg att det borde finnas reglerat var att ha tillgång till 

att bjuda deltagarna på fika.  

 

I det följande och sista temat presenteras vad lärarna och deltagarna 

ansåg behövdes för att upprätthålla och utveckla fortbildnings-

organisationen.  

 

 

Upprätthållande och utveckling av 

fortbildningsorganisationen 

Det framkom ett ytterligare tema som hade faktorer som inte kunde 

knytas till punkterna i Hammarömodellen men som var av vikt för 
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studien. Det var vad deltagarna och lärarna ansåg behövdes för att 

upprätthålla och utveckla fortbildningsorganisationen.  

 

Deltagarna hade några åsikter angående de lokaler som fortbildnigen 

har hållits i. Det som de främst ansåg var viktigt var att lokalen var 

anpassad efter antal personer i gruppen. Deltagare ansåg också att det 

var viktigt att lokalen var lättillgänglig. Det underlättade visserligen 

att hålla kursen på arbetsplatsen men det var roligare att komma ifrån 

arbetsplatsen en stund. Deltagare ansåg inte att det skulle behövas 

någon lokal som specifikt var ägnad åt fortbildningsorganisationen. 

En deltagare så här angående lokaler: 

 

”Rent konkret så är det ju lättare på arbetsplatsen måste 

man ju säga eftersom det ligger tight i tid. Oftast jobbar du 

ett pass före eller ett pass efter. Och då måste man kunna 

ta sig emellan. Men samtidigt är det roligare att gå 

utanför huset måste jag ju säga.”  

 

Lärarna hade andra åsikter när det gällde lokaler.  De upplevde att det 

hade funnits tillfällen då lokaler var dubbelbokade. De upplevde att 

det var problem med tillgänglighet av lokaler eftersom det kunde gå 

flera kurser samtidigt.  

 

Det fanns flera faktorer som lärarna efterlyste för att kunna 

upprätthålla sin roll som lärare. En åsikt var att det skulle behövas en 

ekonomisk kompensation för den som var lärare. De efterlyste också 

egen fortbildning i det ämne som de höll i. Det skulle nämligen 

kvalitetssäkra fortbildningsorganisationen enligt lärarna. Lärarna 

skulle också vilja ha interna lärarträffar, detta för att byta 

erfarenheter och få feedback från varandra. De menade att det hade 

varit bättre kontinuitet i träffarna tidigare. Följande citat 

exemplifierar: 

 

”R1: Lite mer, alltså jag känner att vi har hängt lite bara i 

luften under ett lägre tag men nu var ju inte jag med i 

februari då, men annars i början så var det lite samlingar 

med lite återkopplingar och det tycker jag har försvunnit 

och då tappar man lite, ja det blir inte lika inspirerade när 
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man, för det var ändå lite feedback och lite input till oss 

som lärare. Och det tyckte jag gjorde det lite enklare och få 

till all den där tiden så det ändå tar. 

 

R2: Det blev ju lite roligare man träffade dom andra som 

jobbade som interna lärare, vi kunde utbyta lite 

erfarenheter även om vi inte hade samma ämnesområden 

så det är klart att det skulle jag vilja ha mer kontinuitet i. 

 

R1: Ja jag med.”  

 

En annan förutsättning för att upprätthålla fortbildnings-

organisationen var att hålla lärarnas intresse uppe. En viktig faktor 

för detta enligt lärarna var att det finns tid avsatt för att för att kunna 

revidera och förbereda sig inför en ny kursomgång.  

 

 ”Jag menar, är det så att man har kursen flera gånger så 

är det inte att börja om från början varje gång, det är det 

ju inte. Men man måste ändå få tiden och revidera och 

tänka om och ta bort och lägga till och så vidare.” 

 

Enligt lärarna var det också viktigt att ha sitt uppdrag som intern 

lärare sanktionerat från högre nivå, både från politiker och också 

tjänstemän. Följande citat beskrev hur rekryteringen och 

bibehållandet av interna lärare har påverkats av chefens inställning 

till fortbildningsorganisationen: 

 

”R1: Men som det är nu om inte chefen är med på tåget så 

blir det ju väldigt svårt för personalen och starta upp det 

här, som det är i nuläget när man inte ens får tid för att 

göra det utan man ska sitta i princip på ledig tid, och inga 

vikarier kanske för att gå. Så det är klart då är det inte så 

många som är intresserade, så på något vis så är det fler 

som faller ifrån än som kommer till.  

 

R2: Alla mina kollegor har fallit ifrån ju.”  
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Vad alla dessa faktorer kan sammanfattas som enligt lärarna var att 

det saknas respekt för fortbildningsorganisationen i kommunen. De 

ansåg dock att respekten för fortbildningsorganisationen kunde 

komma till följd av att legitimiteten stärks. De ansåg att ett steg i att 

stärka legitimiteten kunde komma i och med föreliggande studie om 

fortbildningsorganisationen. En annan faktor som enligt lärarna 

hängde ihop med fortbildningens legitimitet var att de ansåg att det 

var känsligt att ta upp frågan om ekonomisk kompensation. Följande 

citat får sammanfatta hur upprätthållandet av fortbildnings-

organisationen hänger samman med respekt för den samma: 

 

"Nu sista gången jag hade det då var det dubbel bokat och 

ibland får man åka till Gunnarsskärsgården och ibland till 

Sätter. Jag tycker om den här ska fungera så ska det vara 

en slags respekt för fortbildningen, det ska vara en respekt. 

[…] Och då respekterar man tror jag genom att säga ’den 

här lokalen den har vi vigt’ och ’den här summan får ni 

köpa kaffe för’ och sen så ska man har en viss tid före varje 

kurs, några timmar eller vad det nu kan va att förbereda, 

som du säger, i alla fall med att kopiera upp och inte gå 

med andan i halsen och lunchen på väg ner när man 

kommer in klockan ett. Då är det respekt och även kanske 

en summa i handen för att man gör det.” 

  

Det som behövde respekteras enligt deltagarna var att i största 

möjliga mån inte byta datum och tider när schemat för kurserna var 

satta. Detta främst så att det underlättade för personer som jobbade 

obekväm arbetstid.  

 

Att Hammarö kommun har haft denna fortbildningsorganisation 

kändes enligt deltagarna som att kommunen hade satsat på sin 

personal. Någon menade att genom att ha en sådan här 

fortbildningsorganisation hade kommunen skickat signaler till 

personalen om vad som var viktigt att kunna.  En åsikt som framkom 

både bland lärare och också kursdeltagare var att de ville att 

fortbildningen skulle fortleva. Som det framkom i detta avsnitt kunde 

det enligt vissa dock krävas lite förändringer. En deltagare sa så här: 

 



 112 

”Och jag tycker att nu ska Hammarö kommun vara rädda 

om det här som dom har lyckats skapa och inte spola ner 

det. För jag tror att det är jätte viktigt. Strukturera om det 

lite då och se till så att alla skulle komma med, så tror jag 

att det skulle kunna leda till någoting bra.” 

 

En deltagare skulle även i förlängingen vilja se att fortbildningen 

utvecklas till att kurserna genomförs på arbetsplatsträffarna. 

 

 

4.3 En analys av Hammarömodellen 

Här följer en analys utifrån den bild deltagarna och lärarna ger 

gällande fortbildningsorganisationen. Analysen visar hur olika teman 

och delar av teman hänger ihop och påverkas av varandra. 

 

Det dialogiska förhållningssättet kan ses som en central punkt i 

Hammarö kommuns fortbildningsorganisation. Det finns flera 

faktorer som påverkar det dialogiska förhållningssättet. Något som 

främjar dialog och diskussion är den gemensamma formella regeln 

om att det är frivilligt för baspersonalen att delta. Detta för att det 

skapar intresserade och engagerade deltagare. Är en person 

intresserad och engagerad bidrar den mer till diskussionen än en 

person som blir tvingad att gå.  

 

En faktor som har med gemensamma formella regler och antagningen 

att göra är gruppstorlek i fortbildningskurserna. Gruppstoleken 

verkar nämligen också påverka dialogen och diskussionen. Att ha 

större grupper än vad grupperna idag är i fortbildningsorganisationen 

skulle påverka det dialogiska förhållningssättet negativt. För att alla 

ska få säga sitt så kanske tiden för kurserna i så fall bör utökas. Det 

kanske också skulle påverka de personer som är mindre benägna att 

prata att inte göra detta. En mindre grupp skulle göra stämningen 

intimare och främja diskussionen, men det skulle förmodligen inte 

vara hållbart kostnadsmässigt. Storleken som är idag, mellan tio till 

femton personer, upplevs som lagom och påverkar inte dialogen och 

diskussionen negativt.  
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En ytterligare faktor som påverkar diskussionen är huruvida 

deltagarna kommer från samma arbetsgrupp eller inte. Fördelen med 

att komma från olika arbetsgrupper är att en stor del av 

kompetensutvecklingen ligger i att utbyta erfarenheter med andra 

deltagare. Kommer deltagarna från olika grupper kan nya kunskaper 

och idéer tas med tillbaka till den egna arbetsplatsen samt att 

personerna får en förståelse hur andra arbetsgrupper arbetar. Är det 

däremot flera deltagare från en arbetsgrupp eller en hel arbetsgrupp 

kan det ha större förändringspotential. Det vill säga det kan ha en 

större inverkan på möjligheten att tillämpa kunskapen. Den blir 

större ju fler personer som tar del av samma utbildning. Det finns 

dock en nackdel med att gå med den egna arbetsgruppen. Följaktligen 

så försvinner en viktig bit av kompetensutvecklingen, den 

kompetensutveckling som kommer i och med utbytet av erfarenheter 

från andra arbetsgrupper.  

 

Det dialogiska förhållningssättet kan innebära att viss personal 

utesluts från fortbildningen. Det kan finnas personer som tycker det 

är jobbigt att prata inför en grupp med människor. Att forma 

fortbildningen efter dessa personer måste dock vägas mot de som 

föredrar att inte ha någon som har en föreläsning i monologform. Det 

är något som framkommer i kursutvärderingarna; att många gillar att 

det inte är ”korvstoppning”. 

 

Det dialogiska förhållningssättet i sin tur är en förutsättning för att 

kunna rekrytera lärare internt i organisationen. Eftersom lärarna i 

huvudsak inte har en lärarutbildning eller har undervisat i sitt ämne 

så är de inte experter på området. Då är ett dialogiskt förhållningssätt 

fördelaktigt då det innebär att läraren inte behöver hålla en 

föreläsning i monologform utan att deltagarna deltar aktivt under 

hela kursen.  

 

Utrymmet för dialog och diskussion påverkas av hur läraren tillämpar 

den gemensamma kursstrukturen. Följs mallen för hur varje tillfälle 

är uppbyggt så att den tänkta tiden som ska gå till diskussion i 

praktiken gör det? Eller är det något som förändras över tid och 

därmed är olika för varje lärare?  
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Både den gemensamma kursstrukturen samt de gemensamma 

formella reglerna skapar trygghet åt de internt rekryterade lärarna. 

Det skapar trygghet för nya lärare på grund av att de vet att konceptet 

med kursstrukturen har fungerat i tidigare kurser. Dessutom är det en 

trygghet för lärarna att alla har samma ram, regler angående intyg 

och att deltagarna vet vilket åtagande som krävs.  

 

En faktor som påverkas av att lärarna rekryteras internt är utbudet på 

kurserna. En kurs kan uppstå först när det finns en person som är 

intresserad av att hålla i kursen. Om en person av någon anledning 

väljer att sluta så finns det en risk att kursen försvinner. En annan 

faktor som påverkar utbudet är en aspekt av de gemensamma 

formella reglerna, nämligen frivilligheten att delta i fortbildningen. 

Därmed kommer personalens intressen att styra, eftersom det är de 

som i slutändan söker till varje enskild kurs. Är intresset lågt så finns 

det inga deltagare till kursen och håller det låga intresset i sig så borde 

kursen rimligtvis försvinna ur utbudet.  

 

Den obligatoriska närvaron som förutsättning för intyget upplevs som 

en självklarhet. En önskan från deltagarna är dock att det bör finnas 

en uppsamlingsgång för de som ofrivilligt missar ett tillfälle. Å andra 

sidan menar lärarna att det i en del kurser är progression, med andra 

ord att tillfällena bygger på varandra. Det skulle således bli en nackdel 

att till exempel gå tillfälle ett och tre en termin och att sedan följa upp 

med tillfälle två vid en annan tidpunkt. Dessutom blir gruppen central 

när fortbildningen hålls med ett dialogiskt förhållningssätt. Så att 

hoppa in och ut i olika grupper ses inte som fördelaktigt enligt 

lärarna.  

 

 

Varför är det viktigt att fortbildningen finns? 

Lärarna och deltagarna ger också insikt i varför de anser att det är 

viktigt att fortbildningen finns. Deltagarna anser att det är viktigt och 

nyttigt att få mer kunskap angående ämnen som är relevanta för 

arbetsuppgifterna. En del anser att det har varit för lite ingående om 

vissa ämnen i undersköterskeutbildningen och därför behövs en 

fördjupning. Deltagarna anser också att det är viktigt att hålla 
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kunskaperna uppdaterade, i och med att det ständigt kommer nya 

material, metoder, kunskaper och lagar. Det ger också ett avbrott i de 

vanliga arbetsuppgifterna. Fortbildningen är också viktig enligt 

deltagarna för att få i stånd förändringar på arbetsplatserna. Det blir 

roligare och lättare att arbeta och ger dessutom en ny dimension till 

arbetet. Enligt deltagarna känns det också viktigt att ta tillvara på 

kommunens erbjudande. Det finns en vilja hos en del personal att lära 

sig något nytt samt förnya sig.  

 

Lärarna anser att det är spännande och roligt och att det stärker en 

själv som person att hålla i en fortbildningskurs. Det är också 

personligen utvecklande att vara lärare.  

 

Förutom att deltagare lär sig ny kunskap så finns det också 

kringeffekter av att delta i fortbildningsorganisationen. Deltagare och 

lärare får tillfälle att träffa och prata med människor inom kommunen 

som de normalt sett inte skulle göra annars. Det i sin tur medför att 

personer får insikt i varandras arbetsuppgifter.  

 

En del av lärarna tror och hoppas att det finns ett fortsatt utbyte 

mellan deltagarna efter avslutad kurs och att detta på sikt skulle 

kunna stärka organisationen. De anser också att om kursdeltagarna 

får nya infallsvinklar och nya idéer som de tar med sig tillbaka till den 

egna arbetsplatsen på sikt också borde leda till förändringar. Det finns 

också de lärare som har sett och hört bevis på att utbyte mellan 

deltagare sker. En åsikt bland lärarna är också att det borde vara 

motiverande för andra medarbetare när någon i arbetsgruppen har 

gått en kurs.    

 

 

4.4 Deltagarnas upplevelse om möjligheten att tillämpa 

kunskaperna i arbetet och förutsättningarna för detta 

Följande avsnitt kommer att redovisa huruvida kursdeltagarna ansåg 

att kunskaperna har kommit till användning i arbetet, och på vilket 

sätt det har gjort det samt vilka förutsättningar som krävs för detta 

enligt deltagarna.  
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Tillämpning av kunskapen 

Analysen resulterade i fyra teman som rörde tillämpning av 

kunskapen. Dessa var; ta ställning; brukaren; i relation med kollega, 

anhörig eller god man; förändring för deltagarens egen del.  

 

 

Ta ställning 

Det fanns deltagare som menade att de fick kunskap som de använde i 

arbetet och kunskap som de inte använde. Det fanns också deltagare 

som inte kunde påminna sig om något som de hade lärt sig från vissa 

kurser. Det var även svårt att veta om den kunskap som tillämpades 

hade förvärvats på kursen eller från tidigare utbildning eller 

arbetslivserfarenhet. En deltagare beskrev denna svårighet så här: 

 

”I: Tror du att kommunikationskursen kan ha bidragit 

någonting i den biten eller? 

 

R: Det är ju svårt att säga, jag vet inte hur jag hade pratat 

med henne annars, men jag tror ju säkert att det är bra 

och reflektera hur man pratar med folk och att man 

lyssnar färdigt. Det kan vara svårt.” 

 

En åsikt bland deltagarna var dock att många ämnen krävde 

uppdatering, till exempel att det kom nya hjälpmedel eller nya 

forskningsrön angående någon sjukdom eller diagnos. En deltagare sa 

så här angående kunskap förvärvad från sårvårdskursen: 

 

”Visserligen det är det som är roligt med att det ändras 

med förband hela tiden, det händer hela tiden nya grejer, 

och så ska du använda de rätt, fast man har ju ändå med 

sig, alltså det är en kurs man lär dig väldigt mycket av. 

Hur man ska lägga, hur man ska tänka på såret, hur man 

ska tänka på detaljer, hygien, allt, allt runt om.” 

 

Deltagare menade också att det som lärdes ut både var nytt och 

repetition. Att få repetition av kunskap ansågs som positivt. 
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Deltagarna ansåg att det var bra för att det var lätt att glömma saker 

med tiden. En deltagare belyste vikten av repetition på följande sätt: 

 

”Nej men jag tycker att många tänker ’men gud varför gick 

du hjälpmedel’ sa de på jobbet, men tänkte att det tycker 

inte jag var något fel. Just det här att det blir repetition, 

just det här att lyfttekniken fick en ju med där. Förflyttning 

där och hur man ska göra, ja jag tycker att det är bra att 

en får repetitioner, man gör lite fel ibland, man behöver 

liksom vakna till också.” 

 

Deltagaren menade att det kan hända att de arbetssätt personer 

använder sig utav kan vara resultat av gamla vanor i stället för det 

korrekta sättet att genomföra vissa arbetsmoment på. Det påvisade 

vikten av att gå kurser i ämnen som deltagaren redan ansåg sig ha 

kännedom om.  

 

 

Brukaren 

Det mest framträdande användningsområdet för kunskapen var i 

samband med brukaren. Enligt deltagarna så tillämpades olika 

kunskaper i situationer som främjade brukarens välbefinnande. Det 

kunde handla om kunskap om hur läkemedel, hjälpmedel eller 

material hanterades. Andra faktorer som rörde brukarens välmående 

kunde vara att deltagarna använde nya kunskaper angående 

kosthållning eller uppmärksammade förändringar i brukarens 

allmäntillstånd. Hur kunskapen kunde gagna brukarens väl-

befinnande exemplifieras i följande citat: 

 

”R: Ja den [läkemedelskursen]14 tycker jag var väldigt 

intressant och just det här, där fick en lära sig mycket 

tycker jag, att man inte fick blanda det och det, och tänka 

på det man fick inte dricka mjölk till det. Så där som när 

man äter järn så får man inte dricka mjölk, då suger de 

inte upp den, ja järnhalten i blodet för det förstörs ju. 

                                                
14

 Författarens förtydligande. 
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I: Så det blir bra för brukaren i slutändan då? 

 

R: Ja men det blir ju bra, att man inte gör så, att man 

tänker på det.  Så det är ju inge bra att få en medicin och 

sen inte det blir rätt.”  

 

En annan aspekt där kunskapen kom till användning var i 

bemötandet av brukaren. Enligt deltagare underlättade det att 

hantera problematiska situationer som kunde uppstå med brukaren 

om man som personal visste hur personen skulle bemötas. En 

deltagare som gått demenskursen sa så här angående skillnad i sitt 

arbetssätt efter avslutad kurs: 

 

”Demenskursen var bra […] Men på den här avdelningen 

vi var, det var svårt att hantera det för, du hanterar på 

ditt sätt. Fast kommer det en som är jätte orolig, kan inte 

sova så säger man ’vill du ha smörgås och mjölk’, -’NEJ’, 

då var ju det mitt sätt, nu kan man hantera det 

annorlunda, nu är det hans tid, man får ge honom tid, det 

finns inte det här ’vill du ha smörgås – och så blir du lugn’. 

Det är ju inte det han vill, det är ju inte det, han bryr sig 

inte om det. Han bryr sig om att jag ger honom tid, sitta 

ner med honom och han får bestämma, det är han som 

bestämmer det är inte jag.” 

 

Innan kursen hade deltagaren således hanterat personen med 

demenssjukdom efter eget tycke men efter kursen hanterades 

personen på ett sätt som passar problematiken förknippad med 

demenssjukdom. Det kunde även gälla vilket bemötande som var 

mest lämpat för en person i livets slutskede. Enligt deltagare kunde 

också kunskapen tillämpas i situationer där de besvarade frågor från 

brukare angående något ämne.  

 

En annan aspekt där kunskapen kom till användning var att det ökade 

förståelsen för brukaren hos deltagarna. Det kunde gälla förståelse 

kring bukarnas sjukdom, symtom eller problematik. Deltagarna 

vittnade om en insikt om hur en sjukdom eller diagnos kunde påverka 

den brukare som var drabbad. Den förvärvade kunskapen kunde 
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också leda till bättre rehabilitering för brukaren. En deltagare beskrev 

detta så här:   

 

”Och sen man är ju ändå förlamad höger eller vänster och 

du ska ju ändå kunna hantera den på rätt sätt. För är de 

förlamade på vänster sida, så då får man tänka på vart 

man står för dom, det tänkte man inte på då. Alltså vi vet 

ju att de kan använda vänster och då är det vänsterdelen 

men för dom, är det ju rätt. Alltså helst ska man ju inte stå 

på den, den friska för då är de vana ändå att använda den 

sidan, helst ska de vrida på sig men det gör de ju inte, för 

du står ju ändå på deras friska sida. Då har de aldrig 

möjligheten att bli friska någon gång.” 

 

En deltagare vittnade om hur insikten fördjupades med hjälp av 

praktiska övningar: 

 

”R: Det var ju lite handfasta tips också. […] Man fick ju 

träna en del, det här om man var ensidesförlamad och typ 

hyvla en ost med en hand och breda smörgåsar med en 

hand.  

 

I: Fick ni testa själva? 

 

R: Ja visst vet du. Och smakupplevelser om man var blind, 

så man fick sitta med en sjal sådär och så stoppade de in 

en sked med något i munnen och man bara ’whlä’ och 

massa olika saker, just sådana där grejer ska vara 

aptitligt även om man inte kan se och sådana saker.”  

 

En annan lärdom som kom till användning var att deltagare 

anpassade vården eller omsorgen individuellt till brukaren. Oavsett 

om det gällde personer som var drabbade av sjukdom, hade en 

diagnos eller allmänna råd som till exempel kost så handlade det 

enligt deltagarna om individer. Med andra ord att alla 

personer/brukare kanske inte följer typexemplet i respektive 

situation.  
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I relation med kollega, anhörig eller god man 

Deltagare menade också att kunskapen kunde tillämpas i andra 

relationer än med brukaren. Dels kollegor emellan och dels med 

anhöriga eller god man. Den kunskap som tillämpades mellan 

kollegor kom främst från kommunikationskursen. Den underlättade i 

samtal med varandra och vid samarbete med arbetskollegor. 

Deltagarna ansåg också att det påverkade vad de själva sa samt att det 

påverkade stämningen i den egna arbetsgruppen. En deltagare sa så 

här om hur kommunikationskursen kom till användning: 

 

”Just den här kommunikationskursen den tycker jag har 

gett mig jätte mycket, och kunna arbeta i grupp och prata 

på ett annat sätt. Det tycker jag, jag kan bete mig lite 

bättre och tänka efter lite bättre tror jag. Så den var jätte 

nyttig och tycker att alla skulle få gå den.” 

 

En vinst i att gå kurserna oavsett ämne var att det gav möjlighet att få 

lära känna personal från andra avdelningar eller enheter. Hur det kan 

komma till nytta exemplifieras i följande citat: 

 

”Och då blir en bekant med hemtjänsten, de här olika. Och 

det är också väldigt bra att man får bekanta sig med 

hemtjänsten för vi får ju många ifrån dom och så. […] Ja 

jag tror det är väldigt viktigt när man ringer och sådär 

jag. Vi har ju fått en hel utav de så, brukare till oss.” 

 

Kommunikationskursen gav också personalen verktyg att ha med i 

mötet med anhöriga eller god man. Annan kunskap gjorde att 

deltagarna lärde sig att besvara svåra frågor som man som anhörig 

kunde ställas inför. Kunskap från kursen i palliativ vård underlättade 

enligt deltagare också i bemötande av anhöriga. Dessutom antog 

deltagarna att kunskapen hjälpte att skapa trygghet för anhöriga samt 

att se anhörigas svårigheter när den närstående var i livets slutskede. 
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Förändring för deltagarnas egen del  

Kunskap som deltagare förvärvade genom kurserna bidrog också till 

att de reflekterade över sitt eget sätt att vara eller genomföra 

arbetsuppgifter. Någon menade att det var positivt att se förändringar 

hos sig själv. En deltagare beskrev hur reflektion skulle kunna 

förhindra ett slentrianmässigt beteende:  

 

”Ja i palliativ vård, när vi ja då tog vi upp mycket sjuka 

personer, så då fanns det väl visst ett och annat som hade 

försvunnit. Beteendet kanske, för en kommer ju in i något 

slentrianmässigt. Och då hjälper ju kursen att en inte bara 

kör på hela tiden, att en får ett ’aha’. Att en tänker till lite 

när en går kursen.” 

 

Någon som hade gått kommunikationskursen menade dock att det 

kunde vara svårt att ändra på sitt eget beteende: 

 

”Ja åtminstone tänka till. För det är ju svårt att tänka om 

kanske. Men om du åtminstone tänker till lite på hur du 

framstår eller när, om jag ska prata med dig om en jobbig 

sak.” 

 

En del av kunskapen användes enligt deltagarna även privat, både 

hemma och på fritiden. En annan aspekt enligt deltagarna var att 

kunskapen bidrog till att undvika arbetsskador. Detta var en aspekt 

som också kom brukaren till gagn. En deltagare berättade om 

skillnaden på arbetssättet innan jämfört med arbetssättet efter 

avslutad kurs: 

 

”Ja för många gånger går det fort och ’nej vi kör så då’ det 

ska man inte göra. Och förr gjorde man det, för förr då var 

det ’ok, vi kör så för det går fortare’. […] Nu gör man inte 

det, nu tänker du på hur du böjer på benet, nu tänker du på 

hur du drar med dina axlar. Alltså det är inte att ’bara, 

bara’. Du ska tänka och då är de här kurserna jätte bra, 

faktiskt, otroligt bra att man har dom.”  
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Något annat som utvecklades i och med de olika kurserna i 

fortbildningen var att deltagarna ansåg att de fick en ökad förståelse. 

De menade att de fick en ökad förståelse för människor i sin 

omgivning, förståelse för andra kollegors arbetsuppgifter i 

organisationen samt förståelse för beslut och beslutsvägar. Kurserna i 

lagstiftning kunde också öka förståelsen för vad som låg till grund för 

de egna arbetsuppgifterna. En deltagare sa så här angående 

skillnaden före och efter deltagande i LSS-kursen: 

 

”När man läser socialtjänstlagen och LSS och så där, oftast 

kanske man fick ett papper förr och så stod det ’ja det här 

är beviljat dat, dat, dat, dat’ och så man bara ’va?!’ Man 

fattade ingenting. Så då [på kursen]15 kände man att då 

fick man lite mer insikt i vad det handlade om och hur det 

fungerar, hur ett ärende kommer till ett beslut och sådana 

här saker. För ibland kan man ju tycka ’va fasen har inte 

den här fått beviljat det här’ och så. Sådana där saker och 

så får den här beviljat det där, så det tycker jag vart.” 

 

En annan deltagare sa så här angående förståelse: 

 

”Nej men sen så har man ju det i bakhuvudet och kanske 

kan tänka lite på handläggarna att, det kan inte vara så 

lätt att sitta som handläggare. Och så ska man se vart 

patienten eller brukaren eller gästen eller vad man nu 

kallar dom just där, vad den behöver för hjälp och sen så 

hör man på anhöriga, och då kanske det är en annan slags 

hjälp och så.”  

 

Genom att få en förståelse för andra personers arbetsuppgifter och få 

förståelse för beslut angående insatser så kunde det enligt deltagare 

påverka kommunikationen mellan personalen och de som arbetade på 

biståndsenheten. 

 

 

                                                
15

 Författarens förtydligande. 
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Förutsättningar för att tillämpa kunskapen 

Analysen angående förutsättningarna för att tillämpa kunskapen 

resulterade i fem teman. Dessa var; kunskapsinhämtningen; 

brukaren, sig själv och anhöriga; möjligheter och resurser; tid; stöta 

på. 

 

 

Kunskapsinhämtningen 

En förutsättning för att kunna praktisera kunskapen var för det första 

att lära sig något vid kurstillfällena. Enligt deltagarna fanns det fem 

faktorer som påverkade kunskapsinhämtningen. Dessa var om 

huruvida kursdeltagarna kom från samma arbetsgrupp eller inte, 

diskussioner, uppgifterna på kursen, svårighetsgraden samt mängden 

teori per tillfälle.  

 

Det fanns deltagare som ansåg att dialog och diskussion var en 

förutsättning för att lära sig något på kursen. Det var också i utbytet 

med andra som ny kunskap uppstod. Enligt deltagarna fanns det 

fördelar både med att gå kurser med hela arbetsgruppen men också 

att deltagarna kom från olika grupper och enheter. En åsikt bland 

deltagarna var att om kursdeltagarna kom från samma arbetsgrupp 

underlättade detta för att förändra ett arbetssätt. Å andra sidan så 

ansåg vissa deltagare att en blandad grupp, det vill säga personer från 

olika arbetsgrupper, tillförde mer kunskapsmässigt eftersom 

diskussionerna upplevdes som bättre. En deltagare resonerade så här 

om att komma från olika arbetsgrupper: 

 

”Och då gick jag med arbetskamrater och sen har det väl 

varit spridda skurar. Men det tycker jag är roligt, det ska 

vara lite tvär-arbetsplatser så för man lär sig mycket mer, 

och kan jämföra och ta del av andras erfarenheter. Så det 

är nästan lite roligare tycker jag.”   

 

Någon påpekade att det kunde finnas fördelar med att åtminstone 

vara två från varje arbetsgrupp. Detta för att få någon att bolla tankar 



 124 

med kring kursens innehåll. Det fanns även deltagare som ansåg att 

det inte spelade någon roll att gå ensam eller fler från en arbetsgrupp.  

 

En annan faktor som påverkade inlärningen var uppgifterna på 

kursen. En uppfattning bland deltagarna var att praktiska uppgifter 

gjorde det lättare att lära sig. Enligt deltagarna gav uppgifterna insikt 

och verktyg att använda i sitt dagliga arbete.  

 

”Det var jätte bra när jag gick kommunikationskursen för 

efter, jag kommer inte ihåg om det var efter första eller 

andra kurstillfället så fick man en uppgift om att ha ett 

samtal med någon om någonting. Och då hade jag en sak 

på jobbet här som jag var tvungen att ta tag i. […] Så från 

att ha gått och bara ’ööhh’ det är inget trevligt det där 

samtalet jag skulle ha så blev det väldigt bra och det var 

jätte skönt sen och komma tillbaks gången efter och bara, 

det var himla bra att få verktyg med sig. Så där kände jag 

verkligen att man kunde, om man nu lyssnar och tar till sig 

och så, så kan man anamma det.” 

 

Angående svårighetsgraden på kursen resonerade deltagare så att 

kursen inte fick vara för svår. Det skulle leda till att kunskapen 

tillämpades i mindre utsträckning. En deltagare menade också att om 

teoripasset var för stort så var det svårare att komma ihåg det som 

sagts. Det borde i sin tur inverka på hur mycket kunskap en person 

kommer att tillämpa i arbetet.  

 

En annan faktor som i förlängingen påverkade möjligheten att 

tillämpa kunskap var utbudet. Det fanns deltagare som vittnade om 

att det fanns kunskap som de ville ha för att använda i 

arbetssituationen men som inte fanns i utbudet. Det rörde sig om 

ämnen som diabetes, funktionshinder/utvecklingsstörningar, att 

åldras med utvecklingsstörning, psykosocial arbetsmiljö samt tecken 

som stöd16.    

                                                
16

 Tecken som stöd (TSS) är ett kommunikationssätt, som kännetecknas av att man talar svenska 
och samtidigt tecknar som stöd för avläsningen. Tecknen hämtas från svenskt teckenspråk. I TSS 
behöver inte varje svenskt ord återges med ett särskilt tecken. Oftast tecknas enbart de 
betydelsebärande orden i en mening. Man använder heller inte teckenspråkets grammatik 
(www.horselboken.se). 
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Brukaren, sig själv och anhöriga 

En förutsättning för att praktisera kunskap kunde i vissa fall påverkas 

av brukaren. Enligt deltagare så var det svårt att ge hjälp om en 

brukare inte vill ta emot hjälp eller om en sjukdom eller diagnos 

försvårade utförandet av insatsen eller omsorgen. Ett exempel gällde 

kunskap från kursen angående kost för äldre, till exempel att se till att 

brukaren åt nyttig och näringsrik mat. Följande citat visar 

problematiken: 

 

”Och sen är det svårt också, du kan komma hem till gamla 

och så försöker man om man ska gå och handla och ’men 

kan vi inte köpa lite’, ’nej jag ska ha min korv och jag ska 

ha det brödet och jag ska ha mjölk och sen är det bra sen’.”   

 

Agerandet hos brukarens anhöriga kunde också vara en förutsättning 

att praktisera denna kunskap enligt deltagare. Det gällde i de fall då 

de anhöriga avsvarade för matinköp. En deltagare sa så här om 

problemet att praktisera kunskap om vikten av nyttig mat: 

 

”Och sen kan de ha anhöriga som, man kan fråga den 

gamla att ’skulle du vilja ha det här’ ’ja, ja, ja’ och så 

skriver man upp och så går de anhöriga och handlar och 

så kommer inte hälften med hem tillbaka. Och så frågar 

man ’varför inte’ ’nej men mamma tycker inte om det’ ’men 

vi har ju frågat’ och sådär. Och sen finns det många 

anhöriga som bara köper ’götterier’ istället för mat.”  

 

En annan faktor som kunde påverka förutsättningen att praktisera 

kunskapen enligt deltagare var brukarens motivation. All kunskap 

rörande rehabilitering var i hög grad beroende på brukarens 

motivation. I vissa fall var brukarens problematik ändå svår att 

bemöta trots nya kunskaper från en kurs. En förutsättning för att 

kunna praktisera kunskap från kurserna angående hjälpmedel och 

arbets- och förflyttningsteknik var viljan hos både brukare och 

anhöriga. Enligt deltagare så fanns det exempel på både brukare och 

anhöriga som var motvilliga att motta hjälpmedel. Det var då viktigt 

för personalen att betona vikten av hjälpmedlet från en 
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arbetsmiljösynpunkt. En deltagare sa så här angående vissa brukares 

inställning till hjälpmedel: 

 

”Visst är det brukare som är omöjliga. Men många, man 

blir ju så där för brukare tycker ’nej jag ska inte ha 

grejerna hemma’ trångt många gånger är det ju så. Det är 

vanligt med de små husen eller lägenheten, det är ju trångt 

det vet man, för vårat bästa och deras bästa så måste vi 

använda, för vissa kan säga rakt ’NEJ – aldrig i livet’, ’ja 

men då kan vi inte hjälpa dig’. Fast vi kan inte säga nej 

men du ska ju ändå vara smidig och tänka att du får 

förklara för dom, vi försöker ’går det så går det’, tillslut 

går de med på det, många gånger går de med på och då 

ser de själva hur smidigt det går för dom, verkligen. Så 

kursen är jätte bra.”  

  

En annan deltagare sa så här angående eventuella orsaker till varför 

anhöriga var motvilliga att ha hjälpmedel i hemmet: 

 

”Det passar inte in kanske i hemmets miljö eller att det 

kanske, det kan ju ses som en nederlag på sätt och vis så 

att mannen eller kvinnan börjar bli lite sämre, och att det 

är inte riktigt accepterbart. Alla reagerar olika.” 

 

En annan förutsättning att praktisera kunskapen enligt deltagare 

berodde på deltagaren själv. I likhet med vad som framkom i 

resultatet från utvärderingarna gällde det att komma ihåg kunskapen. 

Det fanns deltagare som menade att det var svårare att komma ihåg 

om de var den enda ur arbetsgruppen som deltog i kursen. En annan 

deltagare uttryckte det så att det skulle vara lättare att komma ihåg 

om två personer från arbetsgruppen gått på kursen samtidigt. En 

deltagare sa så här om svårigheten att komma ihåg men menade att 

hågkomsten av kunskap kunde uppstå i arbetssituationen: 

 

”Ja man lär sig en hel del faktiskt. Fast man kommer inte 

ihåg allt men man kommer ihåg när det väl händer någon 

grej, då har man ändå med sig, nu kommer man inte ihåg 
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riktigt så där. Vissa grejer kommer man ihåg, vissa grejer 

man har läst, alltså hur man har använt det och så då.” 

 

Förutsättningar för att praktisera kunskapen kunde således bero på 

deltagaren själv samt olika personer i omgivningen. 

  

 

Möjligheter och resurser 

En förutsättning att praktisera kunskapen handlade om möjlighet och 

tillgång. Att få möjlighet kunde handla om att deltagarna/personalen 

måste bli delegerade av en sjuksköterska för att till exempel ta hand 

om ett sår. Med andra ord så krävdes det att en person blev delegerad 

för att få praktisera kunskapen från sårvårdskursen. En deltagare 

menade att i vissa fall berodde möjligheten att bli delegerad som 

undersköterska på sjuksköterskans kännedom om under-

sköterskorna. En deltagare sa så här: 

 

”I först hand är det en sjuksköterska som gör det. Men 

sköterskan kan delegera ut till viss personal, alla får ju inte 

lägga om, så är det. Och du ska ju första gången vara med 

en sköterska och göra omläggning, innan hon kan dela 

den.” 

 

En annan förutsättning handlade om tillgång, det krävdes tillgång till 

vissa saker för att kunna praktisera viss kunskap. Enligt deltagare så 

behövs det en utprovning av en arbetsterapeut för att få tillgång till 

hjälpmedel. Deltagarna ansåg att det var bra tillgång till hjälpmedel 

och material för till exempel sårvård. Någon ansåg att det var bättre 

tillgång till hjälpmedel idag än vad det hade varit förr. Deltagaren 

beskrev det så här om förutsättningen att praktisera kunskap 

angående hjälpmedel och skillnaden idag från förr: 

 

”Nej bara att det [hjälpmedel]17 finns, så är det jättebra. 

Men det måste jag säga att det har kommunen blivit 

mycket, mycket bättre på genom åren, att få ut hjälpmedel. 

                                                
17

 Författarens förtydligande. 
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När jag började i kommunen så var det väl lite halvt om 

halvt med det där, på så sätt har det blivit mycket bättre.” 

 

Enligt deltagare var det en förutsättning att det fanns utrymme för att 

praktisera kunskap från kurserna om hjälpmedel och arbets- och 

förflyttningsteknik. Under fortbildningen hade det funnits plats för 

alla hjälpmedel. Hur det såg ut i praktiken skilde sig åt enligt 

deltagarna. De som arbetade på särskilda boende menade att det 

oftast fanns utrymme för olika hjälpmedel. Medan de som arbetade 

hos brukare som bodde i eget hem upplevde att utrymmet inte alltid 

fanns. Följande deltagare påpekade svårigheten av små utrymmen 

men menade ändå att delar av den nya kunskapen gick att praktisera: 

 

”Det är inte alla gånger som man kan använda det. Jag 

menar vi har ju gått lyftteknik några gånger och den man 

använder där det är ju stort rum, med utrymme till allting, 

men du kan ju aldrig använda om du kommer till en jätte 

liten toa, eller jätte liten hall. Och då känner man, men du 

har ju ändå med dig hur du står och hur du bär. Men när 

det gäller hur trångt det är, det finns inte med. Då gäller 

det att tänka rätt hela tiden för din rygg, för den som 

ligger på golvet så det är ju bra. Det finns ju hjälpmedel till 

allt. Och det är ju jätte bra faktiskt.” 

 

Det krävdes alltså att en person fick möjlighet och tillgång för att 

praktisera viss kunskap. I andra fall fanns det olika förutsättningar 

beroende på rumsligt utrymme i vilken utsträckning kunskap kunde 

praktiseras. 

 

 

Tid 

En åsikt som fanns bland deltagarna var att det var viktigt att det 

fanns tid för att praktisera den nya kunskapen. I flertalet kurser hade 

deltagarna lärt sig att vissa moment måste få ta tid. Till exempel för 

att främja rehabilitering så måste brukaren få försöka att utföra vissa 

moment själv, en dement brukare kräver tid för att behålla lugnet 

samt att hjälpmedel och förflyttningsteknik kräver tid för att utföras 
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på rätt sätt. En deltagare sa så här angående tiden och kunskap som 

förvärvats på kursen om stroke: 

 

”Ja i rehabilitering. Ja det är ju jätte bra faktiskt att tänka 

på. Det gör man, det gjorde man inte före. Det gjorde man 

inte på grund av att det ska gå fort. Det är ju tiden som 

styr alltid då. Men det ska man inte göra. Det ska man 

absolut inte göra på så sätt om man har lärt sig det då. Ta 

den tiden, låt dom försöka. Försök en två tre gånger, när 

det inte går och man ser att de inte kunde mer då kan man, 

’nu gör vi så den här gången’ och nästa gång träna på och 

så vidare.” 

 

En hindrande faktor för detta var enligt deltagarna att besparingar 

ledde till nedskärningar bland personal och att detta i sin tur 

påverkade hur mycket tid personalen hade för att praktisera 

kunskapen. En deltagare påpekade att de hade lärt sig på demens-

kursen att det var viktigt att det var samma personal som stod för 

omsorgen av personer med demenssjukdom. Möjligheten att samma 

personal tog hand om personerna med demenssjukdom borde enligt 

deltagaren minska i takt med nedskärningarna.  

 

En annan faktor som påverkade hur mycket tid personal hade för sina 

schemalagda arbetsuppgifter var oförutsedda uppgifter så som larm. 

Det vill säga hur många och hur lång tid varje larm tog att hantera. 

Tid behövdes enligt deltagarna för att tillämpa kunskapen, således 

påverkas möjligheten att tillämpa kunskapen av oförutsedda arbets-

uppgifter.  

 

Allt detta sammantaget visar att tid således var en förutsättning för 

att praktisera kunskapen. 

 

 

Stöta på  

En förutsättning att kunna praktisera kunskapen var att stöta på ett 

tillfälle där den behövdes. En faktor enligt deltagarna var att det var 

skillnad hur ofta tillfället gavs. Ett exempel var att de inte stötte på sår 
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i lika stor omfattning idag än vad de gjort tidigare. Deltagarna ansåg 

att det i många fall kunde bero på att material till sårläkning och 

madrasser är bättre idag. En deltagare menade att förändrade 

arbetsrutiner också kunde vara anledning till denna skillnad: 

 

 ”Ja vi har sällan sår faktiskt. Jag tänkte det eftersom jag 

har så många år bakom mig, det var väldigt mycket sår 

när jag började inom vården, alltså det var sår, sår men 

de låg ju hela tiden, det kom ju aldrig upp. Det var ett 

annat system, du vet när de skulle sköta magen till 

exempel då fick de dulcolax och så fick de, ja då fick de 

ligga den dagen och sen fick de sköta magen och så fick du 

komma upp och så där så de var ju inte uppe mycket. Det 

är skillnad som natt och dag.” 

 

En faktor som deltagare också påpekade var att de kom mindre i 

kontakt med sår i dagsläget på grund av att sjuksköterskor eller 

distriktssjuksköterskor i större utsträckning utförde de arbets-

uppgifterna nu för tiden.   

 

De deltagare som gick demenskursen och arbetade med brukare med 

Downs syndrom hade lärt sig att det var vanligt att personer med 

denna diagnos drabbas av demenssjukdom. Det fanns deltagare som 

ansåg att de träffade på denna kombination av diagnoser oftare idag. 

Någon menade att det kunde bero på att dessa personer var mer 

välmående idag och därmed levde längre. En annan deltagare menade 

samtidigt att på grund av dagens fosterdiagnostik är det färre barn 

som föds med Downs syndrom idag och därmed att förekomsten av 

denna diagnos skulle se annorlunda ut i framtiden.  

 

Det fanns deltagare som uppmärsammade att det skett en förändring 

i möjligheten att stöta på brukare med den problematik, sjukdom eller 

insats som den förvärvade kunskapen handlade om. Enligt deltagare 

så berodde detta på förändrade arbetsförhållanden, det vill säga om 

en person hade bytt tjänst. Det förelåg också en skillnad i att arbeta 

natt- eller dagsskift. Nattskift innebar att deltagare upplevde att de 

inte stötte på relevanta brukare eller problem för att nyttja sin 

kunskap lika ofta som på ett dagsskift. En deltagare sa så här om att 
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skillnaden att tillämpa kunskap från kursen om kost för äldre 

beroende på om personen arbetade inom hemtjänst eller på ett 

särskilt boende: 

 

”Det har man ju hört om mycket tidigare det här med 

sängfösaren och allt det här de får men det är ju mycket på 

hemmen, det går inte riktigt att tillämpa så i hemtjänsten, 

men man försöker ju kanske och stoppa till något extra det 

sista, men det är ju svårt också, kanske de som har ett 

tidigt besök på kvällen, vad de gör sen efter det vet man ju 

inte. Men man kan ju försöka och göra iordning några 

mackor så att det finns OM det blir hungriga och så där.” 

 

De förändrade arbetsförhållandena kunde enligt deltagare både vara 

frivilliga eller ofrivilliga. En person kunde frivilligt ha sökt en ny 

tjänst. En deltagare menade till exempel att en ofrivillig förändring av 

arbetsförhållanden kunde bero på omorganisation. Det medförde i sin 

tur att personen fick nya brukare och då ändrades förutsättningarna 

att stöta på brukare där kunskapen kunde tillämpas. En faktor som 

också påverkade möjligheten av att stöta på brukare eller tillfälle då 

kunskapen kunde tillämpas var hur relevanta de ämnen som 

deltagaren själv hade sökt kontra sina arbetsuppgifter.  Flertalet av de 

tillfrågade ansåg dock att de hade brukare eller problem som var 

relevanta för de ämnen de hade gått fortbildning i. En deltagare som 

inte hade någon relevant brukare i dagsläget sa ändå såhär:   

 

”Nej precis, nu har vi ju ingen då. Men som den förre han 

flyttade ju till ett annat boende för det gick ju inte att ha 

honom här längre. Men och rätt vad det är så är det ju 

någon av våra andra, för vi har ju bara gamla, eller 

gamla den yngsta är 54 och den äldsta är 78, så att det är 

bara gamla så då. Så att det kan hända vilken dag som 

helst.” 
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Någon menade också att ändrad läkemedelshantering i form av 

AopDos18 också påverkade möjligheten att stöta på en del av 

kunskapen från läkemedelskursen.   

 

 

Författarens summering och reflektioner 

Det är svårt för deltagarna att ta ställning om huruvida den kunskap 

de använder i arbetet har förvärvats på fortbildningen, från tidigare 

utbildning eller från arbetslivserfarenhet.  

 

Det finns dock tillfällen då de kan ge exempel på situationer då de 

använder kunskap från fortbildningen. Det är i relation till brukaren, 

kollegor, anhöriga eller god man. Den förvärvade kunskapen medför 

även förändringar för deltagaren själv.  

 

Det främsta användningsområdet är för att främja brukarens 

välbefinnande. Kunskapen underlättar i bemötandet av brukaren, den 

ökar förståelsen för brukarens sjukdom, symtom eller problematik.  

 

Fortbildningen medför också att deltagarna reflekterar över sitt eget 

sätt att vara eller genomföra sina arbetsuppgifter. Ett område där 

kunskapen medför förbättringar är på området arbetsskador. 

Kunskapen bidrar enligt deltagarna till att undvika arbetsskador. 

Skador hos brukaren kan också undvikas om hjälpmedel och 

förflyttningstekniker hanteras rätt. Någon poängterade att kunskapen 

är viktig för att förhindra slentrianmässigt beteende. 

 

En ytterligare faktor som utvecklas i och med att personalen deltar i 

olika fortbildningskurser är de får en ökad förståelse på flera 

områden. De anser att de får en ökad förståelse för människor i sin 

omgivning samt förståelse för andra kollegors arbetsuppgifter. Enligt 

vad som framkommer i resultaten angående Hammarömodellen så 

ökar förståelsen för baspersonalen också. En lärare menar att tack 

vare fortbildningen så har personen fått en ökad förståelse för 

                                                
18

 ApoDos är medicin förpackad i dospåsar, där varje påse innehåller de mediciner som personen tar 
vid ett och samma tillfälle. Personen slipper hålla reda på många medicinburkar och vilka mediciner 
som ska tas tillsammans och vid vilket tillfälle (www.apoteket.se).  
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personalen. Så fortbildningen bidrar således med att öka förståelsen 

för varandra inom och mellan olika nivåer i kommunen. Deltagarna 

anser också att de får förståelse för grunden till egna arbetsuppgifter 

samt förståelse för beslut och beslutsvägar. Resultaten från 

sammanställningen av kursutvärderingarna vittnar också om denna 

förståelse för beslut och beslutsvägar.   

 

Oavsett om det i den här studien inte finns något mål att utvärdera 

mot så upplever deltagarna att de lärt sig något och detta borde skapa 

en positiv känsla hos individen. Den positiva känslan kan tas med i 

arbetssituationen och förhoppningsvis avspeglas i mötet med 

brukarna. 

 

Resultatet visar också vilka förutsättningar som krävs för att tillämpa 

kunskapen.  Det handlar om kunskapsinhämtningen, brukaren, del-

tagaren själv och anhöriga. Det handlar också om vilka möjligheter 

och resurser en person har, hur mycket tid en person har samt 

möjligheten att stöta på ett tillfälle då kunskapen kan användas.  

 

Enligt deltagarna finns det fem faktorer som påverkar kunskaps-

inhämtningen. Dessa är om huruvida kursdeltagarna kom från 

samma arbetsgrupp eller inte, diskussioner, uppgifterna på kursen, 

svårighetsgraden samt mängden teori per tillfälle.  

 

Resultaten visar att dialog och diskussion är en förutsättning för att 

lära sig något. Det är i utbytet med andra som ny kunskap uppstår. 

Samma resonemang framkommer i resultatet från Hammarö-

modellen. Det finns en faktor som poängterades i resultaten från 

kurutvärderingarna, Hammarömodellen samt i detta resultat. Det är 

att det tillför mer kunskapsmässigt om kursdeltagarna kommer från 

olika arbetsgrupper. En ytterligare faktor som framkommer i detta 

resultat och från resultatet angående Hammarömodellen är att 

deltagarna anser att det är en fördel att åtminstone vara två från en 

och samma arbetsgrupp. Det i sin tur är något som påverkar 

möjligheten att tillämpa kunskapen. Deltagare menar att chanserna 

ökar om två personer från samma arbetsgrupp deltar samtidigt. De 

upplever nämligen att det lättare att komma ihåg det som lärs ut.  
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I likhet med resultat från sammanställningen av kursutvärderingarna 

så anser deltagarna att praktiska uppgifter gör det lättare att ta till sig 

kunskapen.   

 

Det finns situationer där personen är beroende av andra kollegor för 

att kunna tillämpa kunskapen. Det kan handla om att vara tvungen 

att bli delegerad av en sköterska eller få ett hjälpmedel utprövat av en 

arbetsterapeut. Detta sammanfattas under temat möjlighet och 

tillgång. 

 

Tid är också en faktor som är en förutsättning för att praktisera viss 

kunskap. En hindrande faktor är att nedskärningar resulterar i 

mindre personalresurser och följden blir att det finns mindre tid att 

praktisera kunskapen.  

 

En förutsättning för att kunna praktisera kunskapen är att stöta på ett 

tillfälle där den behövds och det finns skillnader i hur ofta tillfället 

ges. Det kan till exempel ha sin orsak i förändrade arbetsuppgifter 

eller arbetsförhållanden. Förändringarna i sin tur kan vara frivilliga 

eller ofrivilliga. Förändringarna kan handla om att byta mellan dags- 

eller nattskift, hemtjänst eller särskilt boende, äldre- eller 

handikappomsorgen.  

 

Sårvård är enligt deltagarna en uppgift som utförs i mindre 

omfattning av undersköterskor idag jämfört med hur det har sett ut 

tidigare. Dels för att det förekommer mindre sår idag men också för 

att uppgiften i huvudsak utförs av en sjuksköterska. Även om det idag 

är sjuksköterskors uppgift att behandla de flesta sår eller att det finns 

listor som i detalj beskriver hur och med vilket material 

undersköterskorna ska behandla ett sår, kan de vara bra att en 

utförare inte bara gör utan en som förstår varför. Det kan antas att det 

är bättre att fler personer behärskar kunskapen än att det endast är 

sköterskan som har kunskapen att behandla såret.  
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är uppdelat i olika avsnitt. I avsnitten diskuteras 

den bild som deltagarna och lärarna har presenterat av 

fortbildningsorganisationen och dess olika delar. Positiva och 

negativa aspekter kommer att lyftas fram. Förslag på förbättringar 

och utvecklingsområden kommer att ges löpande i texten. 

 

 

5.1 Dela erfarenheter med medarbetare  

Det dialogiska förhållningssättet kan betraktas som en 

framgångsfaktor för fortbildningsorganisationen. I bemärkelsen att 

diskussionerna har inverkan på kunskap som förvärvas. Enligt 

sociokulturell teori har interaktion och kommunikation en 

framträdande roll vid lärande och utveckling (Vygotskij, 1999). I 

likhet med denna teori visar resultatet i föreliggande studie att både 

lärare och kursdeltagare är eniga att ny kunskap uppstår genom 

erfarenhetsutbyte. Med andra ord så sker centrala delar av 

kompetensutvecklingen i mötet med andra.  

 

Erfarenhetsutbyte ökar också förståelsen och det på två sätt. Dels 

medarbetare emellan och dels mellan personal och lärare. Får 

personal inom Hammarö kommun ett forum att träffas och få en ökad 

förståelse för varandra så bör detta i förlängningen skapa en ”vi-

känsla” inom organisationen.  

 

Det finns olika faktorer som påverkar diskussioner och 

erfarenhetsutbyte. Genom att fortbildningen är frivillig främjas 

dialogen i och med att deltagare som medverkar på frivillig basis 

antas vara mer intresserade och engagerade. En annan faktor som 

påverkar diskussionerna är gruppstorleken. Resultatet visar att 

gruppstorleken som är för närvarande i fortbildningsorganisationen 

upplevs som positiv; den är idag omkring 10 till 15 personer.   

 

Genom att bygga pedagogik på ett dialogiskt förhållningssätt med 

utrymme för diskussion finns inneboende dilemman. Det kan vara så 

att dialog och diskussion inte tilltalar vissa människor och de 
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undviker därmed att söka kurser i fortbildningsorganisationen. Ett 

annat dilemma handlar om frågan om hela arbetsgruppen ska gå 

tillsammans. Den kompetensutveckling som skapas i processen 

genom tre tillfällen med hjälp av dialog är beroende av vilka som 

sitter i rummet och vilken erfarenhet och exempel de bidrar med. 

Blandade grupper från olika arbetsplatser innebär att personerna får 

nya infallsvinklar, medan samma arbetsgrupp kan resultera i större 

förändringspotential. Enligt deltagare kan det bli lättare att tillämpa 

kunskapen i det dagliga arbetet på grund av alla i arbetsgruppen får 

samma information vid samma tillfälle. Enligt det resonemanget 

handlar det i så fall om att välja prioritet: nya perspektiv eller främja 

tillämpning i arbetet.  

 

 

5.2 Frivilligt kontra obligatoriskt deltagande 

Om hela arbetsgrupper går tillsammans får det konsekvenser på 

frivilligheten. Vad väger tyngst? Vad ska prioriteras och ska det vara 

samma i alla lägen? Resultatet visar på två omständigheter då 

deltagarna anser att kurserna kan vara obligatoriska och att hela 

arbetsgrupper kan gå. Det gäller kommunikationskurserna samt om 

ett ämne är väl relaterat till arbetsgruppens arbetsområde. 

 

På det stora hela väger förmodligen fördelarna med att det är frivilligt 

över än att göra kurserna obligatoriska i fortbildningsorganisationen. 

Både deltagare och lärare ser många fördelar i denna regel. Resultatet 

visar samtidigt att vissa deltagare vill att det ska vara obligatoriskt för 

att som de uttrycker det ”de som behöver gå” inte gör det. Men att 

göra kurserna obligatoriska antar och andra sidan deltagarna kan 

inverka negativt på dialogen, diskussionerna och stämningen i 

gruppen. Kopplas det samman med resonemanget från tidigare 

avsnitt borde det i sin tur påverka hur mycket kunskap deltagaren 

förvärvar på kursen. Dessutom anser socialförvaltningen att 

fortbildningen ska vara frivillig på grund av att de tror att en person 

är mer motiverad att lära sig då. Lösningar på att få personalen att gå 

kurser bör stället hittas på andra vägar. Ett förslag är att göra intygen 

mer värdefulla. De kan användas som incitament vid lönesamtal. Ett 

annat sätt är att uppmuntra personal att gå samt skapa motivation 
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hos den personal som inte vill gå. Ett ansvar som kan tänkas ligga på 

chefsnivå men som bör vara förankrat på organisationsnivå.  

 

 

5.3 Antaganingen 

Kompromissar kravet att anmäla sig till tre kurser på frivilligheten att 

delta? Problemet att som deltagare känna sig tvingad att gå eller att ta 

plats för någon annan i och med kravet behöver inte vara ett problem 

enligt en lärare. Detta eftersom personalen har möjligheten att tacka 

nej till den kurs de blir antagna till. En konsekvens av detta 

resonemang kan dock resultera i ett mer omfattande arbete för den 

person som håller i antagningen. Tänk om fler deltagare börjar tacka 

nej utav denna anledning, då kommer det resultera i att arbetet med 

reservintagning kommer att öka. Vilket i förlängningen skulle kunna 

sluta med att platser står tomma. I dagsläget verkar det inte som 

deltagare tackar nej till kurser de inte vill gå. Eftersom de vittnar om 

att de upplever ett tvång genom att behöva anmäla sig till tre kurser. 

Ingen deltagare resonerade heller om att de kunde tacka nej till 

erbjuden plats. Dessutom påpekar lärarna att de föredrar att ha 

deltagare som är där frivilligt då det dialogiska förhållningssättet 

kräver intresserade och engagerade deltagare. Vad är vinsten i att 

personalen behöver anmäla sig till fler än de kurser de vill gå?  

 

Lärarna anser att möjligheten att rangordna kan skapa besvikna 

deltagare. Det skulle kunna innebära att de deltagare som kommer in 

på sitt tredje alternativ är mindre engagerad. Därför anser lärarna att 

det är bra att möjligheten att rangordna inte finns kvar. Deltagarna är 

av motsatt åsikt och skulle vilja att det går att rangordna alternativen. 

Även om möjligheten är borttagen så kan det antas att det finns 

deltagare som rangordnar sina alternativ för sig själv ändå. På grund 

av detta antagande bör det kunna skapas besvikna deltagare ändå 

trots att inte möjligheten att rangordna finns kvar vid anmälan. 

 

Om det finns platser lediga på en kurs skulle det kunna upprättas ett 

system för att fylla dessa platser. I dagsläget säger utvecklingsledaren 

att timvikarier kan få plats i mån av utrymme på kurser i 

fortbildningen. Ett förslag och en vidareutveckling från utvecklings-
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ledaren är att alla platser som är lediga på kurser efter antagningen 

läggs upp på fortbildningsorganisationens sida på kommunens 

intranät. Där skulle det således finnas möjlighet för baspersonal som 

arbetar som timvikarier att anmäla sig till kurser i mån av plats. 

Något som lyfts fram av lärarna är att de också skulle vilja ha 

möjlighet att gå varandras kurser. Bör de lärare som inte är 

baspersonal också omfattas av denna möjlighet att anmäla sig i mån 

av plats? 

 

En fråga som är befogad angående anmälan på nätet är om det finns 

en bugg i systemet, går det att kryssa i en kurs som personen redan 

har gått? Och på så sätt slippa att kryssa i ett alternativ som den inte 

vill gå.  

 

 

5.4 Ramen 

I beskrivnigen av fortbildningsorganisationen (kapitel 2) 

presenterades en tanke om att den gemensamma kursstrukturen 

skulle skapa trygghet för personer som inte var vana att delta i olika 

former av utbildning. Resultatet ger snarare bilden av att det är 

lärarna som upplever trygghet av den gemensamma kursstrukturen 

och också av de gemensamma formella reglerna.  

 

Både lärarna och deltagarna anser dock att det saknas ett moment i 

den nuvarande kursstrukturen och det är ett uppföljningstillfälle.  

Tillfället skulle kunna ge möjlighet för deltagarna att reflektera om de 

använder kunskapen samt ta upp frågor som kan ha dykt upp efter 

sista kurstillfället. Ett sådant tillfälle ger också utrymme för att ta upp 

frågor som uppkommer under tillfällena som inte får plats på grund 

av den teori som behövs presenteras. Detta skulle kunna gynna två 

saker, dels tillämpningen av kunskapen i arbetet, uppföljning är något 

som efterfrågadses av deltagarna och är något som de tror skulle 

gynna tillämpningen av kunskap. Dels behöver inte deltagarna känna 

att de ”missar” någonting i fall vissa delar av teoripasset stryks i 

förmån för diskussioner. 
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Det finns heller ingen befintlig struktur för deltagarna att återge 

kunskap från kursen till de i arbetsgrupen. Frågan är om det finns ett 

behov av en sådan struktur? Och i så fall hur den skulle se ut. 

 

 

5.5 Konsekvenser av att använda interna resurser 

Genom att rekrytera lärarna internt skapas en kostnadseffektiv 

fortbildning. Om kostnaderna hålls nere innebär det att fler personer 

kan gå samt att deltagarna kan vara mindre i antal. Gruppstorleken 

visar som tidigare nämnts vara en förutsättning för att få alla att våga 

prata och därmed ökar erfarenhetsutbytet och därmed kunskaps-

inhämtningen. En deltagare poängterade också att de internt 

rekryterade lärarna är en förutsättning för att fortbildningen ska bli 

av just på grund av att det är kostnadseffektivt.  

 

En annan fördel som lyfts fram med att rekrytera lärarna internt i 

kommunen är deras kännedom om personal, brukare, rutiner och 

boenden. Denna kännedom skapade förutsättning för lärarna att veta 

vart behovet av kunskap finns hos personalen. Resultatet visar också 

att lärarna anser att diskussionsfrågor bygger på ett innehållsmässigt 

bra teoripass. En slutsats blir följaktligen att 1) om lärarnas 

kännedom kan bidra till att ringa in kunskapsbehovet bland 

personalen och 2) att lärarna därefter formar innehållet/teorin för 

kursen borde det medföra att teoripasset bygger på kunskapsluckorna 

och att 3) diskussionsfrågorna byggs som sagt utifrån teoripasset, 

detta borde medföra att det erfarenhetsutbyte som sker i 

diskussionerna byggs på kunskapsluckor som läraren ser hos 

personalen. De deltagare som har erfarenhet från någon 

kunskapslucka delar i diskussioner med sig av sin tysta kunskap. 

Deras kunskap görs explicit i mötet med andra. Med andra ord så kan 

kunskapsproduktionen uppstå från en samverkan mellan lärarens 

handlingar och deltagarnas delgivning. 

 

Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi är personer som har utvecklat 

tankar kring kunskapsöverföring. De menar att kunskap produceras 

och utvecklas i en interaktion mellan människor. Denna 

kunskapsproduktion är en konsekvens av en ständig och dynamisk 
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interaktion mellan det som kallas explicit och tyst kunskap. Nonaka 

och Takeuchi menar vidare att omvandling av dessa två typer av 

kunskap utvecklas till fyra olika slags processer för kunskaps-

överföring: socialisering, externalisering, internalisering och 

kombination. Dessa processer innebär att explicit och tyst kunskap 

kan överföras och därmed spridas mellan individer inom 

organisationer samt mellan individ och organisation (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). I fortbildningsorganisationen syns exempel på vad 

de kallar externalisering.  

 

Externalisering innebär att tyst kunskap överförs i form av explicita 

koncept med hjälp av modeller, metaforer, analogier eller hypoteser. 

Processen kan främjas genom dialog och gemensam reflektion. 

Externaliseringsprocessen är avgörande för skapandet av ny kunskap, 

menar Nonaka och Takeuchi. Som konsekvens av denna process görs 

den tysta kunskapen explicit, vilket gör den enklare att överföra 

(Nonaka & Takeuchi, 1995).  

 

Det finns också problem förknippat med att rekrytera lärare internt i 

kommunen. Kurser kan försvinna om läraren väljer att sluta, även om 

behovet för kursen finns kvar. Det finns ett behov av att hitta 

lösningar på att det inte hänger på eldsjälar. En annan aspekt som 

framkommer i resultatet är att det är mindre sårbart för en kurs att ha 

två lärare. För att göra det ännu mindre sårbart så kan kommunen 

undersöka om det finns en person till som skulle kunna tänka sig att 

hålla i respektive kurs. Det vill säga att vara tre personer och växla 

mellan terminerna. Nackdelen med detta skulle kunna vara att 

lärarna upplever att det blir för långt mellan varje kursomgång. Det 

behövs också transparens i rekryteringen av lärare, processen behöver 

synliggöras. Det finns nämligen en uppfattning att alla inte har haft 

samma chans att bli lärare till vissa kurser. Det finns ett behov av att 

det går ut förfrågningar till alla, inte bara till några när ett ämne 

behöver en lärare.  

 

Enligt deltagare kan internrekryteringen och diskussioner förknippas 

med andra risker. En är att diskussioner riskerar att glida in på 

personfrågor i stället situationsfrågor. Med anledning av vad som 

framkommer i resultatet verkar det således vara angeläget för lärarna 



 141 

att styra diskussioner och lyfta specifika problem på ett allmängiltigt 

plan. Det kan annars bli fråga om sekretessbrott. Lärarna har olika 

åsikter om huruvida detta är en svårighet eller inte. Dessutom bygger 

fortbildningsorganisationen på ett dialogiskt förhållningssätt där 

deltagarna delar med sig utav egna exempel. Där skulle också 

sekretess kunna innebära ett hinder. Det är dock inget som deltagarna 

anser är ett problem. Sekretess syftar till att hindra att enskilda 

individer lider ”men” genom att en uppgift yppas. Vad som betraktas 

som ”men” ska bedömas utifrån den enskildes upplevelse. 

Sekretessen inom socialtjänsten ska betraktas som så pass sträng att 

uppgifter i princip är hemliga och att de endast kan avslöjas om 

personen som nämner uppgiften är säker på att ingen får obehag av 

det (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Den sekretess som 

gäller mot andra myndigheter gäller också mellan olika 

verksamhetsgrenar (Holstad, 2009). Eftersom fortbildnings-

organisationen bygger på att dela med sig av egna exempel känns det 

angeläget att lyfta denna aspekt. Det är därför av vikt att kommunen 

ser till att personalen har kännedom och kunskap angående 

sekretesslagen (SFS 2009:400).  

 

 

5.6 Balans och styrning 

En aspekt som poängteras ett flertal gånger i resultatets olika delar är 

vikten av balans mellan utrymme för teori och utrymme för 

diskussion. Balansen är något som deltagarna upplever påverkar 

svårighetsgraden. I intervjuerna framkommer att deltagarna tycker 

att det blir svårare att komma ihåg fakta om teoripasset är för 

omfattande. I resultatet från kursutvärderingarna finns det deltagare 

som vittnar om att de upplever att det är en bra balans mellan teori 

och diskussion. Samtidigt vittnar andra deltagare om att de upplever 

att kurstillfällena borde vara längre eller fler på grund av att det 

förmedlas för mycket information. Från intervjuerna med deltagare 

angående Hammarömodellen framkommer att deltagare upplever att 

de missar teori på grund av att diskussioner tar för stort utrymme.  

Detta sammantaget kan betraktas som att det är av vikt att det är en 

bra balans mellan utrymme för teori och utrymme för diskussion. 

Åsikterna går isär om balansen upplevs som bra eller ej. Det kan 
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endera bero på att balansen ser olika ut på olika kurser. Även om det 

finns en gemensam kursstruktur syftar inte denna studie till att påvisa 

huruvida denna gemensamma kursstruktur följs eller inte. En annan 

orsak skulle kunna vara att människor helt enkelt upplever balansen 

olika. Vad som är mycket eller lite för en person behöver inte 

nödvändigtvis vara samma för någon annan. 

 

En faktor som kan inverka på balansen är styrning av diskussionerna. 

Resultatet visar att deltagarna upplever att diskussionerna behöver 

styras av lärarna. Några menar att lärarna redan gör det och att de 

bara behöver fortsätta med det medan andra deltagare menar att det 

behövs mer styrning. En del av denna styrning har enligt resultatet 

inverkan på balansen mellan teori och diskussion.  

 

Dessa två resonemang angående vikten av balans mellan teori och 

diskussion samt vikten av styrning av diskussionerna är något som 

skulle kunna uppmärksammas på lärarnas utbildning. Dels på 

utbildningen av nya lärare men också på lärarnas gemensamma 

träffar. Detta för att kunna nå de lärare som redan är utbildade.  Ett 

annat sätt att komma till rätta kan vara att sätta ramar för 

diskussionernas innehåll på första kurstillfället.  

 

 

5.7 Ämnen på kurser i fortbildningsorganisationen  

Det är tydligt att både deltagare och lärare anser att utbudet behöver 

hållas uppdaterat. Då kan det vara viktigt att ha en strategi för hur 

utbudet hålls uppdaterat i fortbildningsorganisationen. Även om 

utvecklingsledaren känner ansvar för denna fråga bör det formuleras 

tankar kring vad det är för något som styr när nya ämnen ska eller bör 

uppkomma.  

 

Förslag på nya ämnen menar både deltagare och lärare främst bör 

komma från deltagare. Anmärkningsvärt är att endast en person 

anser att förslag på ämnen kan komma från brukarna. Är inte 

poängen med verksamheten att tillgodose de behov som kommunens 

brukare av äldre- och handikappomsorgen kan tänkas ha? Ska denna 

grupp uteslutas som källa till förslag på vad de önskar att personalen 
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ska fortbildas i? Ett annat sätt att få nya ämnen till utbudet är att 

kommunen uppmuntrar medarbetare att bli lärare eller att 

medarbetare själva erbjuder sin kompetens inom ett område eller 

ämne. Ett förslag är att formalisera uppdateringen av utbudet genom 

att lägga till en fråga på utvärderingen angående förslag till nya 

ämnen/kurser. 

  

Enligt tankesättet om evidensbaserad praktik (EBP) (Oscarsson, 

2009) så utesluts en kunskapskälla om endast dessa sätt tas i 

beaktning. Lärarna formar sina kurser efter tillgänglig forskning, den 

ena kunskapskällan enligt EBP. Den andra kunskapskällan enligt EBP 

är professionens erfarenheter inom området. En kunskapskälla som 

tydligt framkommer som central i Hammarö kommuns fortbildnings-

organisation. Således genom deltagarnas erfarenhetsutbyte där ny 

kunskap skapas. Den tredje kunskapskällan enligt EBP är att ta vara 

på brukarnas erfarenheter. Denna aspekt får inte utrymme i 

dagsläget. När utbudet formades vid fortbildningsorganisationens 

uppstart så hämtas kunskap från brukarna. Men det är inget som har 

fortgått. Sommaren 2010 formades en överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för utarbetandet 

av en plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad 

praktik i socialtjänsten (Socialdepartementet, 2010). Hur långt 

arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten har kommit är svårt att uttala sig om. Men att betrakta 

brukarna som en kunskapskälla för att ge upphov till nya ämnen 

verkar inte vara ett tänkbart alternativ enligt studiens resultat.  

 

I ett vidare perspektiv är det intressant hur socialnämnden och 

socialförvaltningen ser på sitt uppdrag och sina brukare. Är 

socialtjänsten där för att ta hand om sina medborgares behov eller får 

medborgare i behov av hjälp bruka det som står till buds? Dras det till 

sin spets så handlar det syvendes och sist om vilket ideologiskt 

och/eller ekonomiskt förhållningssätt ledande funktioner har 

angående socialtjänstens uppgift.  

 

Så enligt tankesättet om evidensbaserad praktik så finns det utrymme 

för fortbildningsorganisationen att utvecklas genom att ge brukarna 

mer utrymme. En faktor som inverkar huruvida detta kan utveckals är 
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beroende på hur socialnämnden, socialförvaltningen och personalen 

inom äldre- och handikappomsorgen ser på sina uppdrag och 

brukarna av socialtjänsten.   

 

 

Perspektiv 

En aspekt som var angelägen bland lärarna var angående kursers 

perspektiv och att detta skulle synliggöras. Vems perspektiv framhålls 

i kurserna? Det finns två vägar att betrakta perspektivet. Det första är 

från vems perspektiv kommer en förfrågan av ett ämne. Är det från en 

chef som ser ett behov, är det från personalen som har ett behov eller 

ett intresse eller är det från brukarens perspektiv en önskan kommer 

ifrån? Det andra sättet att se begreppet perspektiv är vems eller vilka 

perspektiv framhålls i innehållet som lärs ut? Ska den nya kunskapen 

hjälpa brukaren eller underlätta för den som arbetar eller ska metoder 

läras ut som gör att kommunen klarar sina uppgifter och uppsatta mål 

eller ska alla tre perspektiv inrymmas? Lärarna menade att det är de 

som skapar perspektiv när de formar respektive kurs innehåll. En 

punkt att tillföra i lärarnas utbildning vad gäller formandet av 

innehållet kan vara att framhålla att aspekten angående perspektiv 

ska synliggöras. Att de blir uppmärksamma på att ett innehåll kan ha 

olika perspektiv och att det är viktigt att vara medveten om detta när 

de själva formar sitt innehåll.   

 

 

5.8 Stärka organisationen och lärarnas roll 

Resultatet visar att de faktorer som lärarna anser är viktiga för 

upprätthållandet och utvecklingen av fortbildningsorganisationen 

tangerar det som framkom vid lärarnas senaste träff i februari 2012. 

Att lärarna vill ha stöd från chefen, ekonomisk kompensation samt 

gemensamma träffar är faktorer som framkommer både från 

lärarträffen samt vad resultatet i studien visar. Dessutom visar 

resultatet i studien att lärarna vill ha tid att förbereda och revidera sin 

kurs samt egen fortbildning i sitt ämne.  

 

Den första faktorn är en förutsättning för att de fyra senare faktorerna 

ska kunna fungera. Chefernas attityd gentemot fortbildnings-
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organisationen är därmed av vikt. En mindre positiv inställning kan 

antas resultera i att de interna lärarna inte kommer att få den tid de 

behöver för förberedelse och revidering av kursen. Någon större 

ansträngning för att ge dessa personer en ekonomisk ersättning torde 

heller inte vara en prioritet. En annan sida av detta är också den 

signal som chefen skickar till baspersonalen i organisationen, 

”fortbildningsorganisationen är inte viktig för mig, därför behöver 

den inte vara viktig för er”. Flertalet av de intervjuade personerna i 

från baspersonalen menar att många av de som inte alls deltagit i 

någon kurs är de personer som mest skulle behöva det. Resultatet 

visar också att möjligheten att tillämpa kunskapen anses öka ju fler 

personer på en arbetsplats som går en och samma kurs. Vilken 

fortbildning erbjuder de chefer som inte är positivt inställda till 

fortbildningsorganisationen till sin baspersonal, hur fortbildar de sin 

personal? I de intervjuer och fokusgrupper med lärare och deltagare 

som genomförs i studien finns en uppfattning att detta i princip är 

den enda möjligheten till fortbildning i kommunen. Chefernas roll för 

fortbildningsorganisationens vinst och överlevnad blir därmed delvis 

avgörande. 

 

Det finns olika förutsättningar för lärare att kunna ta sig tid. Dels tid 

för att forma innehållet till sin kurs, dels tid för att revidera och 

förbereda sig för en kurs, och detta beror på personens tjänst. För att 

göra dessa förutsättningar lika för alla lärare bör det finnas 

bestämmelser för hur detta ska gå till. En lösning kan till exempel 

vara att en ansökan om tid till detta görs till utvecklingsledaren i 

stället för närmaste chef. Detta för att utesluta inverkan av chefens 

inställning till fortbildningsorganisationen.   

 

Om lärarna skulle få möjlighet att träffas kontinuerligt så skulle de på 

så sätt kunna ”självutvärdera” sig som lärare. De skulle kunna 

påminna varandra och checka av hur de arbetar. Om de fortfarande 

arbetar utifrån vad de lärde sig på den gemensamma pedagogiska 

utbildningen samt om de följer den gemensamma kursstrukturen. Om 

Hammarö kommun skulle vara intresserade av att veta om delar av 

modellen för fortbildningsorganisationen är implementerad skulle 

dessa träffar vara ett tillfälle att få sådan information.   
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5.9 Synpunkter angående kursutvärderingen 

När det gäller frågorna i kursutvärderingen så finns det utrymme för 

förbättringar. På frågan angående svårighetsgrad är det svårt att veta 

vad det är för svårighetsgrad som deltagaren ska bedöma om 

deltagaren ska gradera svaret. Den som läser frågan kan tolka 

svårighetsgrad utifrån en mängd olika faktorer. Det kan handla om 

innehållet, teorigenomgångar, sin egen förmåga att förstå, uppgifter, 

hemläxor et cetera. Det blir också svårt om deltagarna i fritext endast 

beskriver svårighetsgraden med enstaka ord. Det är endast om 

deltagaren väljer att utveckla sitt svar i fritext denna fråga får 

betydelse. Hur skulle annars svårigheten korrigeras om utvärderingen 

ger svaret att kursen är för svår? Det blir då upp till den som tolkar 

resultatet att anta vad svårighetsgraden beror på. Är det kursen som 

helhet kommunen vill ha bedömd bör detta läggas till i frågan om 

svårigheten ska graderas. Ska frågan besvaras i fritext bör en 

kommentar läggas till om att deltagaren ska motivera sitt svar. 

 

Resultatet från kursutvärderingarna visar också att frågan 

möjligheten att tillämpa kunskaperna i det dagliga arbetet kan 

besvaras utifrån olika perspektiv. Så vad är det deltagaren svarar på 

här? Utifrån kursutvärderingarna så gör deltagaren antingen en 

uppskattning om vad personen kommer att komma ihåg eller 

sannolikheten att ändra sitt arbetssätt eller möjligheten att stöta på 

en situation där kunskapen kan användas eller en uppskattning av 

resurstillgång.   

 

Om frågorna eller utformning av frågor till kursutvärderingen ska 

ändras finns funderingar som bör besvaras. Varför är denna fråga 

med? Vilken information är det vi vill ha? Vad är det vi vill ha mått 

på? Är det till exempel en fråga om svårhetsgrad, svårighetsgraden på 

vad i så fall?  

 

Det kan vara problem att det är läraren som delar ut och samlar in 

utvärderingen, speciellt när de är 10 till 15 personer i grupperna. En 

risk kan vara att deltagren upplever att det är så få i gruppen att den 

enskildes svar riskeras att känna igen. Dessutom kan risken för socialt 

önskvärda svar (Hayes, 2004) finnas. I synnerhet när det är chefer 
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som är lärare i kursen. Utifrån dessa resonemang känns det viktigt att 

lyfta frågan om hur lärarna utvärderas, vågar deltagarna skriva sina 

åsikter i kursutvärderingarna? Om det skulle finnas missnöje med 

någon lärare hur framförs det på bästa sätt?  

 

Avslutningsvis skulle det också vara intressant att veta huruvida 

lärarna gör några ändringar utifrån utvärderingarna. Resultatet visar 

att lärarna blir stärkta utav att få bra kursutvärderingar. Men finns 

det något stöd för lärarna om de får mindre bra utvärderingar? Ett 

forum för detta skulle kunna vara på gemensamma lärarträffar. Där 

skulle de kunna ventilera frågor rörande kursutvärderingarna och 

därigenom stötta varandra.  

 

 

5.10 Övriga reflektioner 

Fortbildningsorganisationen bör vara ett kostnadseffektivt sätt om 

det jämförs med att ta in utomstående föreläsare eller att skicka iväg 

personalen på extern fortbildning. Fortbildningsorganisationen ger 

förutsättning för att all baspersonal kan få samma möjlighet till 

fortbildning i kommunen. Utan fortbildningsorganisationen är det 

förmodligen upp till personalens respektive chef hur fortbildningen 

ser ut för varje individ. Genom att bygga upp en organisation kring 

fortbildning finns också möjlighet till att baspersonalen får en 

kontinuitet i sin fortbildning.  

 

Deltagarna vittnar också om att fortbildningen ger mer än bara 

kunskap. De får en ökad förståelse för varandra samt för beslut som 

ligger till grund för deras arbete. Genom att träffa personal från andra 

arbetsgrupper ökar och stärks också de sociala banden inom 

organisationen. Sammantaget bör detta på sikt ge positiva effekter i 

organisationen.  

 

När det gäller tillämpningen av kunskap så finns det enligt resultatet 

vissa förutsättningar som krävs. Vissa faktorer är svårare att styra 

över som till exempel om en person kommer att komma ihåg 

kunskapen från kursen. Andra faktorer kan kommunen styra, som till 

exempel delegering av sår för att kunna praktisera sårkunskap. Vilka 
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krav kan kommunen ställa på personalen när det gäller tillämpning av 

kunskap och hur mycket kan en person lära sig på nio timmar 

fortbildning?   

 

De lärare som har varit med från starten har svårt att komma ihåg vad 

de lärde sig på utbildningen. Deltagarna som intervjuas angående 

tillämpningen av kunskap vittnar om att det var svårt att veta om 

kunskapen de har kommer från tidigare utbildning, arbetslivs-

erfarenhet eller från fortbildningen. Över tid kan individer självklart 

glömma saker men det som beskrivs kan också handla om det som 

Nonaka och Takeuchis kallar internalisering. Internalisering går ut på 

att den explicita kunskapen överförs till tyst. Kunskap internaliseras 

när socialiserad, externaliserad och kombinerad kunskap överförs till 

individers tysta kunskapsbaser i form av kognitiva strukturer, det vill 

säga tankar, minnen, bilder och så vidare, eller ”know-how”. 

Internalisering främjas av praktiserande och processen underlättas 

om den uttrycks i verbal eller grafisk form. (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Resultatet i studien visar att deltagarna möter brukare och 

stöter på i situationer där kunskapen används. Med andra ord så 

främjas internaliseringen av att de praktiserar kunskapen. När 

explicit kunskap övergår till att bli tyst slutar individer reflektera över 

den, den blir omedveten (Nonaka & Takeuchi, 1995). I fallet med 

lärarna kanske de utför moment de har lärt sig från sin egen 

utbildning utan att de reflekterar över det. Samma kan antas gälla för 

deltagare angående kunskap de lär sig på fortbildningen.  

 

Kombination innebär att olika former av explicit kunskap kopplas 

samman. Kombination kan främjas genom sammanförandet av 

existerade kunskap från olika delar av organisationen (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Att det som regel är två personer som håller i en kurs 

och det faktum att lärarna rekryteras från olika nivåer ger 

fortbildningsorganisationen enligt lärarna möjlighet till gräns-

överskridande möten. Kopplas det samman med att lärarna också 

anser att de lär sig utav varandra borde kunskapsflödet mellan olika 

nivåer främjas och möjliggöras av fortbildningsorganisationen. 

Kombination som kunskapsprocess främjas på detta sätt.   
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Som tidigare nämndes så är inte syftet med den här studien att 

undersöka huruvida Hammarömodellen är implementerad eller inte. 

Det är svårt att uttala sig om lärarna följer den gemensamma 

kursstrukturen till punkt och pricka och vilka moment och verktyg de 

använder sig utav från den gemensamma pedagogiska utbildningen. 

Förmodligen ser det lite olika ut från kurs till kurs och från lärare till 

lärare.  

 

Om det finns andra kommuner som vill bygga upp en 

fortbildningsorganisation och vill ha en effektutvärdering så finns det 

faktorer som är värda att ta i beaktning innan uppstarten.  

 

 För att effekten av en kompetensutveckling skall kunna 

utvärderas måste utvärderingsprocessen påbörjas samtidigt 

som att beslut fattas om att en kompetensutveckling skall 

genomföras (Jerkedal, 2010). 

 Ha tydliga mål med fortbildningen. 

 

Ett av målen torde vara att öka personalens kompetens, därmed är 

det viktigt att kartlägga kompetensen hos personalen innan 

fortbildningen startar för att ha en utgångspunkt att jämföra med 

(Beckman & Blomér, 2006). Är det modellen för fortbildning som ska 

utvärderas kan det vara en fördel att undersöka huruvida modellen är 

implementerad.    

 

Lärarna vittnar om att det i vissa avseende saknas respekt för 

fortbildningsorganisationen. Fortbildningsorganisationen måste vara 

förankrad och legitimerad ifrån toppen av organisationen för att den 

ska kunna respekteras. Studien visar också att chefernas roll är av vikt 

för fortbildningsorganisationen. Det vore intressant att undersöka 

vilka anledningar baspersonal har för att inte delta i fortbildningen 

och hur kommunen och framförallt cheferna kan arbeta med att 

uppmuntra och motivera dessa personer.   
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6 Utvecklingsledarens reflektioner 

Det första som slår mig när jag läser hela rapporten är hur väl 

socialförvaltningens fortbildningsorganisation idag 2012 når upp till 

kompetensstegens mål som formulerades så tidigt som 2005. 

 

”Att utarbeta strategier för stöd till kommunerna för 

kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och 

omsorgen för äldre genom att stödja kommunernas 

långsiktiga arbete med att skapa hållbara system för 

verksamhetsnära kompetensutveckling.”  

 

Ett stort problem med många av de satsningar som gjorts under åren 

är de blivit tillfälliga projekt utan långsiktighet och möjlighet att leva 

kvar när projektmedlen har tagit slut.  Ur ett brukarperspektiv är en 

ständig kompetenshöjning av personalen viktig och den bästa 

fortbildningen är den som blir av. Här har vi en modell där 

fortbildningen blir av, den når ut till många och modellen är flexibel 

och kan förändras utifrån nya behov. Jag har också fått bekräftat hur 

rätt ute vi var när Socialstyrelsens allmänna råd kom hösten 2011. Vår 

egen kompetensinventering stämmer väldigt väl överens med vad 

Socialstyrelsen tycker är viktigt. Tack vare fortbildnings-

organisationen har vi vunnit mycket tid och vi har en struktur som är 

lätt att anpassa till vad de kommer att säga framöver. 

  

Under arbetet med rapporten har jag upptäckt att det fanns mycket 

dokumenterat om fortbildningsorganisationen. Däremot så fanns 

informationen inte alls samlad utan det fanns fragment här och där 

som tillsammans kunde pusslas ihop till en tydlig bild.  Studien har 

visat på att alla små delar som till exempel de blandade grupperna 

och dialogen har haft betydelse för helheten. Det vi har gjort i den här 

studien är att vi har samlat ihop och förtydligat metoden. Inte bara 

vad socialförvaltningen ville uppnå utan hur förvaltningen har gjort 

det. Idag finns det en struktur som bevisligen har gått att 

dokumentera. Redan från starten i fortbildningsorganisationen fanns 

en plan för utvärdering via utvärderingsblanketterna. I och med den 

här studien har vi fått en plattform att bygga vidare på.  Nu när allt är 
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dokumenterat så finns det också anledning att fortsätta följa upp och 

se om nivån hålls.  

 

För socialförvaltningens del har vi fått ett klart nuläge, vi vet vart vi 

befinner oss, ser vad vi har, men vi ser också utvecklingspotential, och 

vart det kan förbättras. Det finns en del frågor att ta tag i och lösa. 

Frågan om frivillighet är en sådan och där tror jag personligen att 

frivilligheten är en viktig del i konceptet och att den ska få vara kvar. 

Jag ser en potential i att tydligare lyfta upp kursintygen, personalens 

vilja att införskaffa nya kunskaper genom fortbildning och bidra till 

ständiga förbättringar av verksamheten i medarbetarsamtal och 

lönesättning.  Jag ser också att vissa kurser som kommunikation, 

socialtjänstlagen och LSS idag är så viktiga och grundläggande att de 

kanske ska lyftas ut ur fortbildningsorganisationen och bli 

obligatoriska för alla som ska jobba i våra verksamheter. Vi har 

konceptet och materialet att använda och frivilligheten som princip 

kan då bli kvar för övriga kurser i organisationen. När det gäller själva 

antagningarna så tror jag på en öppenhet och raka spelregler. Jag tror 

att målet för den som ska sköta antagningsprocessen alltid behöver 

vara att ge så många som möjligt chansen att få fortbildning. 

Deltagarnas synpunker om att få rangordna och till exempel bara 

välja en kurs kan sättas emot det stora antalet positiva kurs-

utvärderingar. Jag vet många personer som från början var skeptiska 

till kursen man kom in på, men som efter avslutad kurs varit mer än 

nöjda. 

 

En annan utvecklingsfråga är brukarperspektiv och brukar-

medverkan. Från mitt synsätt så har brukaren och dennes behov varit 

i centrum ända från starten med kompetensinventeringen. 

Synpunkter och önskemål om förbättringar från brukare och anhöriga 

via brukarundersökningar och samverkansmöten har fortlöpande 

tillvaratagits och funnits med både direkt och indirekt när nya kurser 

har planerats. Sen är det också så att alla kurser, även de där det 

kanske inte är så uttalat i slutändan kommer brukaren till gagn. För i 

grund och botten är det så mycket av kvalitén i verksamheten som 

skapas i mötet mellan brukaren och personalen där kunskap, 

värdegrund och professionalism har en avgörande betydelse. Det vi 

behöver bli bättre på är att ytterligare involvera våra brukare och ta 
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tillvara på deras erfarenheter. Till exempel tror jag att konkret 

brukarmedverkan där brukaren själv berättar om sina upplevelser 

skulle vara ovärderligt i vissa kurser. För övrigt hoppas jag på att 

utbudet av kurser i fortbildningsorganisationen får fortsätta att 

utvecklas i linje med EBP. Där en mix av brukarinflytande, förslag 

från personalen, professionernas erfarenheter och kunskaper och 

bästa tillgängliga forskning i form av råd och riktlinjer från 

socialstyrelsen och SKL får bilda basen för vår framtida 

fortbildningsorganisation. Det vi behöver göra nu är att samla ihop 

oss och se vilken förmån vi har med en flexibel organisation där 

möjligheten för vilka ämnen som kan komma in är oändlig. Sen tror 

jag att vi behöver göra en nystart en slags fortbildningsorganisation 

2.0 med en ny kompetensinventering, nya ämnen, rekrytering av nya 

lärare och en gemensam grund och nystart för både gamla och nya 

interna lärare. Då tror jag vi kan skapa en fortbildningsorganisation 

som kan leva kvar så länge som vi har ett behov av den. 
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Bilagor 
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Bilaga 1 

Kravprofil vård- och omsorgspersonal 

A = MAS    F = Vårdtagare 

B = Enhetschef   G = Anhöriga 

C = Vård- och omsorgspersonal  H = Pensionärsråd 

D = Distriktssköterskor  I = Fackförbundet Kommunal 

E = Handläggare    

Kompetensområden A B C D E F G H I 

Inkontinens/Inkontinensartiklar X X        

Diabetes/Insulin X X X X      

Sårvård/omläggning X X X X  X    

Demens  X X  X    X 

Läkemedel/Medicinhantering  X X X  X X   

Hjärt- och lungräddning  X X       

Linda ben    X X  X   

Vård i livets slutskede    X     X 

Ögonsjukdomar    X      

Enklare bedömningar "klinisk blick"    X      

Akut omhändertagande    X      

Provtagningar/BT   X X      

Hjälpmedel/Förskrivning X X X       

Lyft/Förflyttningsteknik  X X   X    

Stomivård    X      

Enklare drän    X      

Se individen   X   X X   

Upplevd trygghet   X    X X  

Lärandet om åldrandet  X   X   X  

Social aktivering  X     X   

Omvårdnad (social och fysisk omsorg) X X X X   X   

Hygien X X  X  X  X  

Hemmets skötsel  X    X X X  

Kost/näringslära  X  X   X X  

Personlig hygien och tandvård    X    X  

Livsstil äldre/bättre hälsa  X        

Etik/bemötande X X X X X X X X X 

Social kompetens  X        
 

Fortsätter på nästa sida 
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A = MAS    F = Vårdtagare 

B = Enhetschef   G = Anhöriga 

C = Vård- och omsorgspersonal H = Pensionärsråd 

D = Distriktssköterskor  I = Fackförbundet Kommunal 

E = Handläggare   

 

Kompetensområden A B C D E F G H I 

Kommunikation  X X   X X X  

Professionellt förhållningssätt  X        

Rehabiliterande förhållningssätt      X X  X 

Ekonomisk medvetenhet  X        

Förståelse för uppdraget  X       X 

Organisation, roller/funktioner     X     

Lagstiftning, SoL, HSL m.m.  X   X    X 

Dokumentation  X X X      

Data  X X       

Brandövningar   X       

Hantera stress   X       

Vara flexibel   X       
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Bilaga 2 

 

 

 

Utvärdering av kursen: ________________________________ 

 

Datum: _______________ 

 
VAD TYCKER DU? 
Sätt betyg mellan 1-5 (1 = inte alls bra och 5 = mycket bra) 

                                                                                                     Ringa in din bedömning 

                                                                                           

1. Vad anser du om innehållet som helhet?                                 1    2    3    4    5 

 

2. Vad tycker du om genomförandet/pedagogiken?                   1    2    3    4    5 

 

3. Vad tror du om möjligheterna att tillämpa kunskaperna 

    från kursen i ditt dagliga arbete?                                          1    2    3    4    5 

 

 

Vad tycker du om svårighetsgraden? 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Kommentarer till dina svar och skriv gärna förslag till förbättringar: 
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Bilaga 3 

Kurser i fortbildningsorganisationen 2007-2012 

 

 Arbets- och förflyttningsteknik 

Här får du lära dig att använda en grundteknik vid förflyttningar i ditt 

dagliga arbete. Du kommer att jobba med många praktiska övningar med 

och utan hjälpmedel. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för dig och 

vårdtagaren samt att förebygga och minska risken för belastnings- och 

arbetsskador. 

 

 Autism: Svårigheter och möjligheter 

- Autism, vad är det? 

- Pedagogiska hjälpmedel 

- Tydliggörande pedagogik 

- Förhållningssätt och bemötande 

Viss teori blandas med diskussioner och praktiska övningar och exempel. 

 

 Demens 

Syftet med kursen är att du ska få en fördjupad kunskap som kan öka 

tryggheten i det dagliga arbetet med demenssjuka. 

Kursens innehåll: 

- Sjukdomslära – symptom och medicinsk behandling 

- Omvårdnad/bemötande 

- BPSD (Beteendemässiga - och psykiska besvär vid demenssjukdom) 

 

 Ett balanserat liv 

”Balans i livet” Vad är det egentligen och går det verkligen att få? Hur 

skulle ditt liv se ut om du hade balans i livet? Hur skulle det kännas? 

Syftet med kursen är att inspirera deltagarna att hitta motivation till 

förändring. 

 

 Hjälpmedel 

I kursen om hjälpmedel ökar du din kompetens genom att både teoretiskt 

och praktiskt förstå en mängd olika hjälpmedels användningsområden, 

funktioner och skötsel. Kunskaperna kommer att underlätta för dig i ditt 

dagliga arbete och bidrar på så vis till en högre kvalitet och en ökad 

säkerhet för den enskilde vårdtagaren. 
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 Human Dynamics 

I denna kurs får deltagarna verktyg att använda för att öka förståelsen för 

våra olika sätt att fungera, bearbeta information, lära och utvecklas. När 

vi lär oss att människor har olika behov och upplever tillvaron på olika 

sätt, kan många onödiga missförstånd undvikas. Syftet är att deltagarna 

ska få användning av denna kunskap i arbetsgrupperna samt i förhållande 

till brukare och anhöriga. Teori blandas med praktiska övningar. Målet 

med kursen är att skapa medvetenhet om människors olikheter. 

 

 Kommunikation 

När hände det senast att någon verkligen lyssnade på dig och förstod vad 

du ville säga? Våra samtal blir ofta misslyckade. Det gäller särskilt när 

mycket står på spel. Då hamnar vi lätt i invecklade diskussioner som kan 

leda till motsättningar och onödiga konflikter. Vi vill skapa insikt och 

förståelse för hur du som individ kan använda språket för att på ett 

positivt sätt påverka mötet med andra människor, grupper och 

organisationen. Kursen bygger på att vi får träna vår förmåga att tänka 

tillsammans. Samtidigt övar vi också vår förmåga att kommunicera. 

 

 Kommunikation - fortsättningskurs 

För dig som gått kommunikationskursen men vill fördjupa dig mer i ett 

spännande och viktigt ämne. Precis som i första kursen kommer vi att 

varva enkla teorier med praktiska övningar, grupparbeten och 

diskussioner. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse av vad som 

händer mellan människor varje gång ett budskap sänds ut av någon och 

mottas av någon annan. 

 

 Kost- och näringslära 

I denna kurs studeras maten och måltidens betydelse för äldres 

välbefinnande. ”Att vara riktigt gammal och sätta sig till bords är att äta 

med solglasögon, Lovikkavantar och hörlurar på” är ett citat från en 

okänd äldre. Genom praktiska övningar, diskussioner och hemuppgifter 

kommer vi att ta upp relevanta frågor från vår verksamhet kring 

näringslära, åldersförändringar, bedömning av nutritionstillstånd, 

måltidsmiljö, livsmedelshygien och kost vid olika sjukdomar. 

Förhoppningen är att du efter denna kurs ska känna att du med små 

medel kan göra stora förbättringar för brukarna. 
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 Kost för äldre 

I denna kurs diskuterar vi runt vikten av god kosthållning när man blir 

äldre. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på när det gäller kostens 

sammansättning, måltidernas fördelning över dygnet och hur man med 

enkla medel kan skapa en bra måltidssituation för den gamle. Vi kommer 

också att arbeta med de kostpärmar som finns ute på alla enheter. Kursen 

syftar till att ge praktiska råd och idéer för hur man kan förbättra måltids-

situationen i vardagen. 

 

 LSS- Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Denna kurs ger dig en inblick i lagen som ligger till grund för ditt 

vardagliga arbete. Under kurstillfällena kommer vi bland annat att arbeta 

med fallbeskrivningar och i diskussionsgrupper. 

 

 Läkemedel 

Syftet med denna fortbildning är att du ska få en fördjupad kunskap i 

läkemedelshantering. Målet är att du ska förstå varför ett läkemedel har 

en viss effekt och varför det ska användas på ett speciellt sätt. Kursen 

innehåller allmän farmakologi och fallbeskrivningar. För att du ska kunna 

uppnå målet kommer kursen också att innehålla en del anatomi, fysiologi 

och sjukdomslära som har betydelse ur en farmakologisk synpunkt. 

 

 Palliativ vård 

Med palliativ vård menas lindrande vård till vårdtagare med obotliga 

symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos. Palliativ vård inbegriper 

vanligen en tidig fas som är lång, och en sen fas som är kort, det vill säga 

omfattande dagar, veckor eller någon månad. Målet är att minska obehag 

och lidande och hjälpa vårdtagaren att leva så aktivt och normalt som 

möjligt även i livets slutskede. 

 

 Rehabiliterande förhållningssätt 

Denna kurs ger dig en ökad insikt i att arbeta utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Detta innebär att en persons resurs tillvaratas på bästa 

sätt för att bibehålla, återfå eller öka självständighet och aktivitetsnivå. 

Att arbeta rehabiliterande medför stora vinster i längden både för 

vårdtagare och personal. Undervisningen kommer att innehålla teori och 

praktiska exempel varvade med diskussioner. 
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 Sanningar och myter om psykiska sjukdomar 

Syftet med kursen är att ge en inblick i hur det kan vara att leva med en 

psykisk sjukdom. 

 

 Socialtjänstlagen 

Kursen innehåller några vardagsglimtar från Socialtjänstlagen. Till 

exempel vad lagen innebär i praktiken för ditt vardagliga arbete. 

 

 Specifik omvårdnad 

I denna kurs får du ökad kunskap om de olika sjukdomstillstånd som du 

kommer i kontakt med i ditt dagliga arbete. Målet är att du ska utveckla 

din kompetens och på så sätt känna dig mer trygg i att utföra det som är 

vårdens och vårdarens intresse – att från ett omvårdnadsperspektiv höja 

eller bibehålla vårdtagarens hälsa. Kursen innehåller fallbeskrivningar 

utifrån ett helhetsperspektiv. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära binds 

samman och är centralt kring patientfallen. 

 

 Stroke 

Neglect, Hemianopsi, Apraxi, Dysfagi, Agnosi... Känner du igen dessa 

funktionsnedsättningar? Stroke är en av våra stora folksjukdomar - i 

Sverige drabbas cirka 30 000 personer av stroke varje år, det vill säga var 

17:e minut! I kommunal verksamhet möter de flesta av oss någon som 

drabbats av stroke. Denna kurs kommer att innehålla medicinsk bak-

grund, kvarstående symptom och vikten av att förbättra och bibehålla 

fysiska och psykiska funktioner. Syftet är att kursen ska ge fördjupad 

kunskap om stroke och att det leder till förbättrat arbetssätt kring våra 

strokedrabbade. 

 

 Sårvård 

Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika typer av sår. 

Kursen innehåller hudens anatomi, olika typer av sår och behandlingar, 

sårvårdsmaterial, dokumentation med Nortonskalan samt rutiner och 

lindningsteknik. 

 

 Värdegrund 

I denna kurs diskuterar vi kring begreppen etik och moral i vården. Enligt 

vår kulturs humanistiska människosyn har varje människa ett medfött, 

okränkbart värde som följer henne/honom i egenskap av människa. Vad 

innebär denna okränkbarhet i det praktiska vårdarbetet? Kan man öva 
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upp förmågor som tålamod, lyhördhet och medkänsla? Var börjar och 

slutar mitt ansvar som vårdgivare? Kursen vänder sig till personal inom 

LSS och psykiatri. 
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Bilaga 4 

Struktur kurser i fortbildningsorganisationen 

 

Tillfälle 1 

 

 Kort presentation av kursen, syfte mm. Info om praktiska saker 

som kaffepaus mm. 

 Presentationsrunda.  

Tänk på att sätta ribban högt och börja själv 

 

 Förväntningar/Farhågor  

Ge dem en stund att tänka var och en först 

Använd Bikupor om det verkar vara en tyst grupp 

Skriv på blädderblocksblad som ska med sista gången 

 

 ”Spelregler” på blädderblocksblad  

Ta med och sätt upp vid varje tillfälle  

Använd Bikupor om det verkar vara en tyst grupp 

Denna första del tar ca 1 timme 

 

 Pass med teori, praktik, grupparbeten, övningar blandat 

2 timmar inklusive paus för kaffe 

 

 ”Hemläxa” Frågeställning, uppgift att fundera över till nästa gång. 

 

 

 

Tillfälle 2 

 

 Reflektion 

Ge dom en stund att tänka var och en först 

Använd Bikupor 

Fånga upp i stora gruppen 

 

 Kolla upp Hemläxan 

Använd Bikupor 

Fånga upp i stora gruppen 

Denna första del tar ca 30 minuter 
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 Pass med teori, praktik, grupparbeten, övningar blandat 

2,5 timmar inklusive paus för kaffe 

 

 ”Hemläxa” Frågeställning, uppgift att fundera över till nästa gång. 

 

 

 

Tillfälle 3 

 

 Reflektion 

Ge dem en stund att tänka var och en först 

Använd Bikupor 

Fånga upp i stora gruppen 

 

 Kolla upp Hemläxan 

Använd Bikupor 

Fånga upp i stora gruppen 

Denna första del tar ca 30 minuter 

 

 Pass med teori, praktik, grupparbeten, övningar blandat 

2 timmar inklusive paus för kaffe 

 

 ”Knyta ihop säcken” Kolla av mot blädderblocksbladet med 

förväntningar/farhågor 

 

 Kör eventuellt en runda laget runt om hur man tror att man kan 

använda kunskaperna ute i sin egen grupp. 

 

 Utvärderingsblankett och information om att kursintygen kommer 

ut med internposten när de är klara. 

Denna sista del tar ca 30 minuter 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide till kursdeltagare angående Hammarömodellen 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta kort om vad du arbetar med och hur länge du har gjort det.  

Har du gått någon utbildning och i så fall vilken? 

Vilken eller vilka kurser har du deltagit i? 

 Vilken var den senaste kursen? 

 

Hur kommer det sig att du beslutade dig för att gå den första kursen du 

gick? 

 

Gemensamma formella regler  

Vad anser du om att det är frivilligt att delta i kurserna? 

Vad krävs för att få ett intyg? Vad anser du om det? 

Har du något att säga om hur ni anmäler er till kurserna och hur det går 

till? 

 
En gemensam kursstruktur  
 

Till de som gått fler kurser 

Upplever du att upplägget varit samma/liknande på alla kurser? På vilket 

sätt? 

Spelar det någon roll i så fall? På viket sätt? 

 

En gemensam bas för alla lärare  

 

Till de som gått fler kurser 

Upplever du att lärarnas genomförande har varit samma/liknande? På 

vilket sätt?  

Påverkar det om läraren är ens chef eller någon som är 

sköterska/biståndsbedömare? 
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Att kurserna genomförs med ett dialogiskt förhållningssätt 

Hur har du uppfattat kurstillfällena? 

Kan du beskriva interaktionen mellan lärare och kursdeltagare? Har det 

ställts frågor till er kursdeltagare kontinuerligt under kursen?  

Vad anser du om möjligheten att diskutera med andra? 

Finns det något som påverkar möjligheten att prata? 

 
Internt rekryterade lärare  
 

Vad anser du om Hammarös sätt att rekrytera lärare internt? 

 Fördelar/nackdelar? 

 

En kompetensinventering som underlag för organisationens 

långsiktiga utbildningsbehov 

Vad anser du om utbudet av kurser? 

Hur håller man utbudet av kurser uppdaterat? 

 

Avslutningsvis 

Skulle du rekommendera andra kollegor som inte gått någon kurs att göra 

det? 

 Om ja, av vilken anledning skulle du göra det? 

 Om nej, av vilken anledning skulle du inte göra det? 

 

Är det något du vill tillägga som inte har tagits upp under intervjun? 
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Bilaga 6 

 

Förfrågan om deltagande i en studie angående Hammarö 

kommuns kompetensutveckling av vårdpersonal 

 

Hej! 

 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstad universitet har blivit tillfrågade att 

genomföra en studie av Hammarö kommuns metod för kompetensutveckling av 

vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. FoU arbetar med uppgiften 

att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i 

Värmlands län.  

 

En del i studien syftar till att kursdeltagarna ska få berätta om 

kompetensutvecklingen. Detta brev är en intresseanmälan för att delta i en 

intervju efter att din kurs är avslutad. Ett antal personer kommer slumpvis att 

väljas ut av de som anmäler intresse. Intervjun kommer att genomföras under 

betald arbetstid under vecka XX. Tid och plats för intervjun görs i samråd med 

de personer som blir aktuella. Intervjun och analysen av materialet genomförs 

av personal från FoU Välfärd Värmland. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla 

uppgiftslämnare garanteras konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så 

att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott 

vetenskapligt underlag för vår undersökning. Anmälan görs genom att lämna 

dina kontaktuppgifter antingen via e-post eller per telefon till 

utvecklingsledaren Mia Hernell Blomqvist. Anmälan behöver vara inne senast 

XX-XX-XX. 

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utvecklingsledare:  

Mia Hernell Blomqvist 

Utredare:  

Victoria Lönnfjord 

mia.hernell@hammaro.se 

Telefon:054- 51 54 29 

victoria.lonnfjord@kau.se 
Telefon:054- 700 16 29 
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Bilaga 7 

 

Förfrågan om deltagande i en studie angående Hammarö 

kommuns kompetensutveckling av vårdpersonal 

 

Hej! 

 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstad universitet har blivit tillfrågade att 

genomföra en studie av Hammarö kommuns metod för kompetensutveckling av 

vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. FoU arbetar med uppgiften 

att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i 

Värmlands län.  

 

En del i studien syftar till att ni lärare ska få värdera 

fortbildningsorganisationen. Detta brev är en intresseanmälan för att delta i en 

fokusgrupp där du tillsammans med andra lärare kommer att prata om 

fortbildningsorganisationen. Fokusgruppen kommer att genomföras under 

betald arbetstid och det finns två datum att välja på, 20/5 kl. 14.00  eller 23/5 

kl. 14.00 och platsen för båda tillfällena är i Höga rummet på kommunhuset.  

Fokusgrupperna och analysen av materialet genomförs av personal från FoU 

Välfärd Värmland. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla 

uppgiftslämnare garanteras konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så 

att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott 

vetenskapligt underlag för vår undersökning. Anmälan görs antingen via e-

post eller per telefon till utvecklingsledaren Mia Hernell Blomqvist. 

Anmälan behöver vara inne senast XX-XX-XX. 

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utvecklingsledare:  

Mia Hernell Blomqvist 

Utredare:  

Victoria Lönnfjord 

mia.hernell@hammaro.se 

Telefon:054- 51 54 29 

victoria.lonnfjord@kau.se 
Telefon:054- 700 16 29 
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Bilaga 8 

 

Förfrågan om deltagande i en studie angående Hammarö 

kommuns kompetensutveckling av vårdpersonal 

 

Hej …………………………………… 

 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstad universitet har blivit tillfrågade att 

genomföra en studie av Hammarö kommuns metod för kompetensutveckling av 

vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. FoU arbetar med uppgiften 

att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i 

Värmlands län.  

 

En del i studien syftar till att kursdeltagarna ska få berätta om 

kompetensutvecklingen har kommit till användning i arbetet. Detta brev är en 

intresseanmälan för att delta i en intervju angående detta. Ett antal personer 

kommer slumpvis att väljas ut av de som anmäler intresse. Intervjun kommer 

att genomföras under betald arbetstid under vecka 14. Tid och plats för 

intervjun görs i samråd med de personer som blir aktuella. Intervjun och 

analysen av materialet genomförs av personal från FoU Välfärd Värmland. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla 

uppgiftslämnare garanteras konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så 

att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott 

vetenskapligt underlag för vår undersökning. Anmälan görs genom att lämna 

dina kontaktuppgifter antingen via e-post eller per telefon till 

utvecklingsledaren Mia Hernell Blomqvist. Anmälan behöver vara inne senast 

20 mars. 

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utvecklingsledare: 

Mia Hernell Blomqvist 

Utredare: 

Victoria Lönnfjord 

mia.hernell@hammaro.se 

Telefon:054- 51 54 29 

victoria.lonnfjord@kau.se 
Telefon:054- 700 16 29 
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Hammarö kommuns fortbildningsorganisation 
för baspersonal inom äldre- och handikapp-
omsorgen

Hammarö kommun har byggt upp en fortbildningsorganisation för fortbildning 
av sin baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen. De första kurserna hölls 
2007. Alla kurser har samma format och samma pedagogiska upplägg och den 
pedagogiska formen bygger på dialog. Fortbildningsorganisationen har också 
byggt på att rekrytera lärare internt inom socialförvaltingen. Alla lärare har fått 
en gemensam pedagogisk utbildning. Det har också förekommit en strukturerad 
uppföljning av fortbildningen i form av enkla kursutvärderingar för de som 
deltagit i kurserna.

FoU Välfärd Värmland blev tillfrågad att genomföra en studie av Hammarö 
kommuns sätt att fortbilda sin baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen. 
Studien undersöker hur lärare och kursdeltagare värderar den aktuella metoden. 
Studien syftar också till att ta reda på huruvida kunskaperna har kommit till 
användning i arbetet och i så fall hur samt vilka förutsättningar som krävs för 
detta. Det görs också en sammanställning av kursutvärderingarna. Dessutom 
presenteras en beskrivning av fortbildningsorganisation och dess framväxt samt 
den pedagogiska formen.

Att dokumentera och skriftligen beskriva metoden för fortbildningen kan vara 
viktigt ur flera synpunkter. Dels kan en sådan rapport möjliggöra för andra 
kommuner att inspireras och ta del av hur den här sortens fortbildning kan 
genomföras. Dels kan en skriftlig beskrivning bidra till att säkerställa att metoden 
kan tas tillvara för framtiden inom den egna organisationen.
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