
 

 

 

 

[   

 

Transformativt lärande och 

kompetensutveckling 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Erica Lindfors 

&       Isabella Hyltingö 

Handledare: Patrik Standar 

Termin:  VT2017 

Kurskod:  2PE70E

Examensarbete 



  



ABSTRAKT 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Arbetslivspedagogik III, Examensarbete 15hp 

 

Titel Transformativt lärande och kompetensutveckling 

Engelsk titel  Transformative learning and competence development 

Författare Erica Lindfors och Isabella Hyltingö 

Handledare Patrik Standar 

Datum 22/05/2017 

Antal sidor 30 

Nyckelord Transformativt lärande, kompetensutveckling, empowerment, kritiskt 

tänkande, kritisk reflektion, instrumentellt lärande, kommunikativt lärande 

 

Studien fokuserar på transformativt lärande och dess process 

kopplat till kompetensutveckling på en stor hotellkedja. Detta är 

ett område som främst är kopplat till vuxnas lärande inom 

traditionell utbildning. Mot denna bakgrund känns det intressant 

att studera om det går att koppla transformativt lärande till 

kompetensutveckling på ett specifikt företag. Studien har därför 

undersökt hur denna hotellkedjan arbetat med 

kompetensutveckling och om de använt processer inom 

transformativt lärande. Dessa processer är instrumentellt lärande, 

kommunikativt lärande, empowerment, kritiskt tänkande och 

kritisk reflektion. Studien har använt en kvalitativ 

forskningsdesign och består av sex stycken semistrukturerade 

intervjuer. Efter intervjuerna har resultatet blivit transkriberat och 

tolkat ur en tematisk analys. Resultatet visar att organisationen 

använt kompetensutveckling för att utveckla sin personal. Det 

visar sig att transformativa processer finns inom 

kompetensutvecklingen men inte att alla processer används 

kontinuerligt som måste göras för att vara transformativt lärande. 

Med det menas att alla processer används men att det är svårt att 

veta om alla processer sker ständigt eller bara vissa delar. Studiens 

slutsats är att det behövs mer forskning inom området för 

transformativt lärande på arbetsplatser.  När kompetensutveckling 

sker inom organisationer skulle det vara intressant att studera om 

utbildaren arbetar mot ett transformativt lärande och dess 

processer vid utbildningstillfällena. 
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1. Introduktion  

Vi har i denna studie valt att fördjupa oss i transformativt lärande kopplat till 

kompetensutveckling. Detta område valdes för att båda vill jobba med personalfrågor 

och är väldigt intresserade av människors utveckling. Studiens syfte var att se hur 

organisationen jobbat med kompetensutveckling och om det funnits ett medvetet 

samband till det transformativa lärandet. Företaget som valdes att undersöka är en stor 

hotellkedja och undersökningen bestod av sex stycken semistrukturerade intervjuer. 

Hotellkedjan har samma värdegrund genom hela organisationen och jobbar mycket med 

intern kompetensutveckling för personalen. De personer som jobbar inom 

organisationen får ansöka om att delta i kurser kopplat till ledarskap eller andra 

utvecklingsinriktningar. Valet av en denna hotellkedja var att vi ansåg att det fanns 

många olika inriktningar av kompetensutveckling. Valet av personer till intervjuerna 

bestod främst av olika typer av chefer inom organisationen. Ur ett arbetslivspedagogiskt 

perspektiv är det intressant att studera transformativt lärande som vanligtvis brukar 

kopplas till lärande inom traditionell utbildning. Forskning inom området som inte är 

traditionell utbildning behövs utvecklas ytterligare. Därför kommer denna studie 

försöka ta reda på om transformativa processer går att koppla till kompetensutveckling i 

arbetslivet. Studien har främst använt sig av Jack Mezirows teoretiska perspektiv om 

tranfromativt lärande. 

2. Bakgrund 

Begreppet transformativt lärande blev introducerat inom ämnet för vuxnas utbildning 

och lärande i artikeln Perspective Transformation skriven av Jack Mezirow år 1978 

(Illeris, 2009). Mezirow hade en lång erfarenhet av lärande i olika länder genom att ha 

studerat samt utvecklat lärandet i olika sammanhang. Mezirow´s arbete inspirerades av 

Jurgen Habermas och Paulo Freires teorier om lärande. Mezirow återvände till USA och 

studerade kvinnors väg till högre utbildning under deras frigörelse period. Det var då 

han upptäckte en ny form av lärande som Mezirow kom att kalla transformativt lärande 

(Illeris, 2009). 

Artikeln Perspective Transformation som Mezirow skrev handlade om vikten av att 

förstå en kritisk del av vuxnas lärande. Vidare går artikeln in på att förstå och förvandla 

förväntningar och antaganden som styr våra känslor, tankar och hur individen agerar. 

Med andra ord våra referensramar eller det Mezirow kallar för meningsfulla perspektiv 

(Illeris, 2009).   

Mezirow (1978) redogör i sin artikel att det finns fem olika typer av lärande. De fyra 

första bygger på: hur människor lär sig att göra något, hur ett sammanhang fungerar, 

vad andra förväntar sig av mig samt lära sig hantera värderingar som är viktiga för mig 

som människa. 

Dessa fyra typer är enligt Mezirow (1978) de fyra grunderna i hur människan lär sig. 

Den femte och mest väsentliga enligt Mezirow (1978) är något han presenterar i sin 

artikel. Den femte grunden handlar om sambandet mellan historiska händelser i 

männsikans liv och hur människans nya erfarenheter assimileras till gamla erfarenheter. 

Detta gör människan enligt Mezirow (1978) för att finna mening med relationerna 

individen har till andra samt sig själv. Det är här Mezirow (1978) använder begreppet 
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’meaning perspectives’ där han menar att människan skapar förståelse och använder sig 

av kritiskt tänkande för att komma till insikt med varför samma typ av mönster 

återupprepas och hur detta kan leda till en förändring i människans livssituation och 

lärande. 

I situationer där gamla beteendemönster och tankesätt inte kan assimileras används 

transformativt lärande. Det kan handla om att man förlorar sitt jobb, tar examen, börjar 

om sin utbildning eller något annat som varit en trygg punkt i ens liv. Istället för att låta 

tiden passera och lära sig att leva med situationen ska personen aktivt analysera och 

kritiskt se på sin egen roll i situationen för att få bästa möjliga förändring (Mezirow, 

1978).  

 

Det är från begreppet ’meaning perspectives’ Mezirow bygger sin teori om 

transformativt lärande. Knud Illeris (2009) beskriver transformativt lärande genom 

följande: 

“En process där människan förändrar sina referensramar, tidigare inställning till att bli 

öppnare, involverande, mer emotionell och reflekterande för att skapa en förändring”. 

(Illeris, 2009, s. 92). 

Transformativt lärande har sedan 1978 blivit allt mer erkänt genom otaliga 

vetenskapliga undersökningar och är idag huvudgrenen när det kommer till lärande för 

vuxna (Taylor, 2007).   

2.1 Transformativt lärande  

Det transformativa lärandet är en process där det krävs mycket av individen men även 

av utbildaren för att ett genombrott i lärandet ska kunna ske. Transformativt lärande och 

dess process handlar om att förändra inövande referensramar och meningsscheman som 

är uppbyggda sedan barndomen. Enligt Mezirow kan denna förändring ske på fyra olika 

sätt:  

 

1. Genom att utveckla befintliga meningsscheman. 

2. Genom att lära sig nya meningsscheman.  

3. Genom att omvandla meningsscheman.  

4. Genom att omvandla meningsperspektiv.  

 

Enligt Mezirow så tillhör bland annat språk, kultur, och religion våra referensramar och 

gör att människan söker sig till idéer som bekräftar det individen känner till. Detta 

bekräftas ytterligare av tankemönster och hur människan ser på olika saker såsom 

exempelvis feedback (Illeris, 2009). 

Meningsscheman är kopplat till människans referensramar men innehållet i dessa är 

meningsperspektiv. Enligt Illeris (2009) är våra referensramar uppbyggda på följande 

sätt med innehållande meningsperspektiv: 

 Religion: Meningsperspektivet bygger på hur personen ser världen kopplad till 

tron på religiösa texter eller böcker. Detta medför att världsbilden ses som mer 

spirituell än icke troende. 
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 Hur lär sig personen: Antingen gillar personen att ensam ta in all information 

eller bara fragment för att sedan koppla det till sitt sammanhang. Alternativt att 

personen gillar att sitta tillsammans med andra för lärande. 

 Sociala/ psykologiska: Normer, värderingar, känslor eller etiska antaganden gör 

en del av hur personen är och uppför sig gentemot andra.  

 Yrke: Det mesta av våra meningsperspektiv är uppbyggda utifrån uppväxten 

men vilken organisation personen befinner sig i kan också få denne att anta en 

viss typ av beteende och tankemönster (Illeris, 2009). 

De två stora elementen inom processen för transformativt lärande för att kunna utveckla 

och förändra ovanstående punkter är enligt Illeris (2009) kritisk reflektion och att 

frivilligt delta i dialektiska diskurser. Detta är för att kunna nå ett resultat med sitt 

lärande för att kunna ändra sitt beteende och tankemönster.  

2.2 Transformativ process genom kritiskt tänkande & kritisk 

reflektion 

Studien har undersökt kritiskt tänkande och kritisk reflektion utifrån Mezirow (2000) 

och Illeris (2015) beskrivningar av begreppet. Vidare jämförs detta mot 

intervjupersonernas synsätt och användning av begreppet i kompetensutveckling. 

Enligt Cranton och Carusetta (2004) behövs det en god självkännedom för att uppnå en 

transformation. Det är även viktigt att inte sätta dig själv i ett särskilt fack då det kan 

hända att du inte kan förändra din egen självbild och på så sätt inte transformeras. 

När en transformativ process sker beror detta oftast på att något meningsfullt blivit 

klargjort. Detta kan till exempel vara ett jobbigt dilemma, att testa en ny roll, att bygga 

självförtroende och kompetens i en ny relation eller roll (Cranton & Carusetta, 2004).   

 

För att uppmuntra ett transformativt lärande är det viktigt att den som lär ut låter den 

som lär sig reflektera själv eller i en grupp av andra som lär sig samt att dem känner att 

det är meningsfullt (Mezirow, 2000). Utbildaren har tre olika funktioner: funktion ett är 

att få den som lär sig att förstå sina egna psykologiska preferenser. Funktion två är att 

uppmuntra kritiska frågor så att den som lär sig kan skilja på sig själv och kollektivet. 

Den sista funktionen är att se till att skapa en lärandemiljö som främjar det 

transformativa lärandet (Mezirow, 2000). 

Med en god lärandemiljö anser Illeris (2015) att både utbildaren och de som deltar bör 

tänka på följande: 

 Informationen som lärs ut ska vara tydlig och riktig. 

 Alla närvarande ska ha möjlighet att delta i de olika diskussionerna.  

 Visa öppenhet mot nya tankar och åsikter. Lyssna och försöka förstå.  

 Försöka vara objektiv i valideringen av ny information. 

 Kritiskt granska sig själv och sina antaganden men även andras med försiktighet.  

 Se till att övningar och diskurser är frivilliga. Tvång kan skapa ångest och 

förhindra transformativt lärande.  

En transformativ process kan påbörjas i en livskris där allt man tidigare upplevt 

omkullkastas och en förändring startas. Dock sker de flesta transformativa processer 

inom en god lärandemiljö. Människorna är ofta inte medvetna om att förändringen i 

tankemönster eller beteenden sker (Illeris, 2015).  
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Från Mezirows undersökning av kvinnor som återvände till akademiska studier kunde 

han i sin slutsats hitta kännetecken många kände under en transformativ process. Det 

första handlade om att kvinnorna kände en viss ångest, undergivenhet eller frustration 

innan de kunde ta tag i sitt eget kritiska tänkande kopplat till beteendet eller 

fördomarna. Andra delen handlade om att människan funnit sina egna brister och börjat 

förstå att en förändring krävs. Vilket ledde till en medvetenhet och ett slags utforskande 

av sin roll i en grupp, relation eller ett beteende. Tredje och sista delen handlade om att 

testa sin nya roll. För detta krävdes att individen samlade in informationen som krävdes 

samt vågade ändra sitt beteende. Under sista delen handlade det om att testa sig fram 

samt att vara medveten om att det inte alltid fungerat att direkt implementera det i sitt 

vardagliga liv. Transformativt lärande handlar om en process som tar lång tid men när 

den lyckas upplever personerna ofta en känsla av lycka och befrielse (Illeris, 2015). 

 

2.3 Empowerment 

Studien kommer att tolka empowerment utifrån Askheim & Starrin (2014) beskrivning 

av begreppet. Vidare jämförs detta mot intervjupersonernas synsätt och användning av 

begreppet i kompetensutveckling. Valet att använda det engelska uttrycket grundar sig i 

att det inte finns någon svensk beskrivning av uttrycket i ett samlingsord. 

Enligt Askheim och Starrin (2007) har det blivit väldigt populärt att använda sig av 

begreppet empowerment. Många av dagens organisationer använder empowerment som 

ett av deras ledord och detta kan bero på att det ligger väldigt kraftfulla ord bakom 

begreppet. Dessa ord är makt, kraft, styrka, delaktighet, självstyre och egenkontroll. 

Detta är något som många människor anser är viktigt och positivt, något som människor 

vill känna i sitt dagliga arbete (Askheim & Starrin, 2007). Begreppet empowerment 

började användas ur ett vetenskapligt perspektiv under slutet av 1970-talet. Detta 

skedde i samband med lokalt självstyre, social mobilisering och aktivism. Idag är det 

fortfarande ett begrepp som används inom politiken men främst handlar det om att 

kommunala och privata organisationer vill att de anställda ska känna 

självförverkligande inom sina respektive marknadsmodeller (Askheim & Starrin, 2007). 

Ur ett organisationsperspektiv kan empowerment innefatta både en målkonstruktion och 

verktygen för att nå dit. Målet för organisationen är ofta att de anställda ska få ökat 

självförtroende, mer kunskap, bättre självbild och fler färdigheter (Askheim & Starrin, 

2007). Empowerment och dess innebörd används inte bara för att stärka individer utan 

en process där grupper tillsammans kan känna självförverkligande. Empowerment 

skapar vidare ett ansvar hos individen att både lära sig själv samt att kunna föra 

kunskapen vidare till andra (Hassi & Laursen, 2015). 

2.4 Instrumentellt lärande och kommunikativt lärande 

Studien kommer att tolka instrumentellt lärande och kommunikativt lärande utifrån 

Mezirow (1990) beskrivning av begreppet. Vidare jämförs detta mot 

intervjupersonernas synsätt och användning av begreppet i kompetensutveckling. 

Instrumentellt lärande har tolkats som praktisk kunskap medan det kommunikativa 

lärandet genom samtal. 

Mezirow (1990) anser att inspirationen till transformativt lärande finns från Jurgen 

Habermas teori om begreppen instrumentellt lärande och kommunikativt lärande. Enligt 

Habermas finns det en stor skillnad mellan instrumentellt lärande och kommunikativt 
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lärande. Instrumentellt lärande handlar om att ta hand om eller kontrollera andra 

personer eller miljön samt att förbättra prestationer hos individen. Inom det 

instrumentella lärandet valideras alla påståenden genom empiriska försök. Till skillnad 

från det instrumentella lärandet handlar det kommunikativa lärandet om att förstå vad 

andra människor menar när de försöker kommunicera med oss (Mezirow, 1990). 

Människor rättfärdigar och validerar sina åsikter genom kommunikativa samtal 

(Mezirow, 2010). Utvärderande samtal innebär en dialog där individer är delaktiga med 

andra människor som de tror är rationella, objektiva och informerade för att kunna 

utvärdera problematiska påståenden. Det som menas med problematiska påståenden kan 

vara allt från medborgarskap, rättvisa, demokrati och kärlek (Mezirow, 1990). För att 

dessa samtal ska vara meningsfulla krävs det att de innehåller kritiska reflektioner. För 

att ett positivt resultat ska uppnås behövs vissa kriterier vara uppfyllda av deltagaren. 

Bland annat är det till fördel att deltagaren är utbildad, har en öppenhet till andras 

åsikter, kan visa empati, kan se på argument med en objektiv lins och har en nyfikenhet 

att få förståelse genom samtal tills nya bevis dyker upp (Mezirow, 1990).   

 

2.5 Lärande och transformationer i organisationer 

Senge menar att lärande organisationer bygger på team och inte individer. Människorna 

som är med i detta team skapar resultat som dem vill uppnå och där nya tankebanor 

skapas som lär dem hur de ska jobba tillsammans (Mezirow, 2000). Enligt Watkins och 

Marsick fungerar grupper, teams och nätverk som verktyg för att få ut ny kunskap i den 

lärande organisationen. Själva målet med lärande i organisationer är att transformera 

organisationen. Hur denna transformation görs kan till exempel vara genom att använda 

sig av “action learning and collaborative inquiry”, vilket innebär att mindre grupper lär 

sig genom att agera och kritiskt reflektera kring meningsfulla problem (Mezirow, 2000). 

Enligt Janik (2005) är mentorskap en positiv faktor i början av det transformativa 

lärandet men mot slutet så sker allt transformativt lärande inom individen ifråga. Lärare 

eller mentorer kan ofta kännas i vägen under den slutgiltiga processen. Enligt Dalin 

(1997) bygger en bra lärmiljö på: 

 Att det finns tydliga meningsfulla mål för alla arbetsuppgifter och att målen 

förstås av alla. 

 Att alla gemensamt strävar mot samma mål och är mottagliga till det nya 

lärandet som sker på vägen. 

 Att det finns frihet att göra fel och att vägen till målet är utmanande.  

 Att cheferna har regelbunden återkoppling och utvecklingssamtal med de 

anställda. 

 Att människor delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. När det uppstår 

konflikter diskuteras detta och bidrar till utvecklingen av organisationen. 

 Att det finns ett bra ledarskap som ser till att alla utvecklas och får testa nya 

utmaningar. 

 

Begreppet kompetens har olika innebörd för olika människor. Det kan vara formell 

kompetens eller reell kompetens. Den formella kompetensen kan beskrivas som 

kunskap genom godkända prov medan den reella kompetensen är kunskap som 

uttrycks i det dagliga arbetet (Dalin, 1997). Enligt Dalin (1997) uttrycks den reella 
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kompetensen genom: 

 

1. En människas attityd gentemot omvärlden och sin egen förståelse kring fattade 

beslut. 

2. Teoretiska och praktiska kunskaper. 

3. Sociala och tekniska färdigheter. 

4. Erfarenhetsbaserat lärande, vilket kan vara svårt att ta på men uttrycks genom 

den praktiska erfarenheten. 

5. Användande av andra människors kompetens, genom att nätverka och hitta 

människor som stärker upp ens eget varumärke.  

  

 

 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Keen (2002) 

Om dessa aspekter inte kommer till uttryck i det dagliga arbetet kan det vara att 

problemet sitter i energin, motivationen eller ledarskapet. Det är då 

kompetensutveckling kommer in i bilden och kan antingen vara till för att utveckla 

någon del av den reella kompetensen eller utveckla handlingsförmågan i differentiella 

arbetssituationer (Dalin, 1997). Kompetensutveckling innebär ofta olika saker när det 

kommer till individnivå och företagsnivå. På individnivå handlar det om att människors 

reella kompetenser utvecklas gentemot dagliga och framtida arbetsuppgifter samt 

organisationens helhets liv. På företagsnivå handlar det om hur företaget använder 

anställdas kollektiva reella kompetens i det dagliga arbetet mot förväntade mål (Dalin, 

1997). För att kompetensutveckling ska vara så effektiv som möjligt krävs det att 

utbildningen och arbetet är sammankopplat med varandra och att det främjar långsiktigt 

arbete (Dalin, 1997). Det är även viktigt att kompetensutvecklingen bygger på 

individens tidigare erfarenheter och kunskaper, samt att det sker i samspel med tillfället 

och individens vilja (Granberg, 2014). 

 

För att en organisation ska kunna hålla koll på kompetensen inom företaget kan det vara 

Samordning 
-fysisk.kraft       

-psykisk energi 

Färdigheter 
-kunna.tillverka 

-hantera verktyg 
Erfarenheter 
-lära.av.misstag 

och framgång 

Värderingar 
-vilja.göra 

-anse.viktigt 

-ta ansvar 

Kontakter 
-social.förmåga 

-kontaknät 

-inflytande 

Kunskaper 
-veta.fakta 

-kunna metoder 
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till nytta att ha kompetensöversikt över sina anställda och följa upp detta genom 

utvecklingssamtal. Denna översikt bör enligt Dalin (1997) innehålla: 

 Den anställdes reella kompetens i det dagliga arbetet. 

 En översikt av den formella kompetensen. 

 Nuvarande kompetensutveckling genom strukturerad utbildning och/eller 

genom pågående arbete. 

 Den anställdes önskemål om kommande arbetsuppgifter och 

kompetensutveckling.  

 

2.6 Kompetensutvecklingens möjligheter 

Illeris (2003) anser att kompetensutveckling med dess olika former inte alltid är lätt att 

få en entydig bild av vad som fungerar. Traditionell utbildning (såsom vi ser att dagens 

skola är uppbyggd) står i kollision mot arbetsrelaterad utbildning i syn från 

allmänhetens sida. Kompetensutveckling på arbetsplatser ses ofta som ett sätt för stora 

organisationer att forma sina medarbetare efter ett visst sätt att vara utifrån den bild som 

sålts till media. Medarbetare ser även att arbetsrelaterad utbildning ska vara varierande 

med kunskap om hur de kan förbättras på jobbet, traditionell utbildning uppskattas 

därför inte på samma sätt.  

Illeris (2003) menar att det transformativa lärandet i samband med kompetensutveckling 

fått en viss spridning. Detta främst på grund av att medarbetare kräver detta för att klara 

av de nya situationer som globaliseringen medfört. Dock skapar det transformativa 

lärandet inget sammanhang i lärandet då det lämnar ute viktiga aspekter som krävs för 

att skapa ett livslångt lärande. Illeris (2003) tycker därför att det krävs ett lärande som är 

mångsidigt och som är kopplat till samtiden. Där alla delar som socialt, individen, 

framtiden, situationer, relationer, utveckling och dagligt lärande är inräknat. Även att ha 

en förståelse för varför lärandet inom det privata eller arbetsrelaterat inte skett.  

Enligt Dalin (1997) är kompetensen hos de anställda en av de viktigaste byggstenarna 

för att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Detta innebär att en större satsning på 

kompetensutveckling sker inom de flesta organisationer och det är större press på att 

ledare utför kompetensutveckling (Dalin, 1997). Utöver att det är en stor 

konkurrensfördel på marknaden är det även viktigt för arbetslivets produktivitet och 

flexibitet (Granberg, 2014). Den kompetens som organisationer är ute efter finns inte 

längre i den traditionella meningen där utbildning och lärare står i fokus. Utan det som 

står i fokus idag är lärande och kompetensutveckling där förändring och nytänkande 

sitter ihop med personliga karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag kan till exempel vara 

kreativitet, flexibilitet, ansvar, samarbetsförmåga, självständighet och serviceinriktning 

(Illeris, 2003). Enligt Illeris (2003) är det även viktigt att kompetensutvecklingen är 

antingen direkt kopplad till arbetslivet eller via kursutbildnings aktiviteter samt att 

känna av när de respektive tillvägagångssätt ska användas. För att de anställda i 

företaget ska känna att kompetensutvecklingen är givande, är det viktigt att aktiviteterna 

förstärker deras eget varumärke och att de inte känns som att gå i skolan igen. Det vill 

säga inte bara teoretisk kunskap (Illeris, 2003). Enligt Granberg (2014) vore det bättre 

om organisationer ger de anställda större ansvar innan den anställde 

kompetnesutvecklas. På detta sätt kan den anställde tolka, identifiera och söka kunskap 

på egen hand innan denne får svaret i handen (Granberg, 2014). 
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Som nämnts tidigare är det viktigt med mål när något eller någon ska utvecklas och att 

dessa mål stämmer överens med företagets mål. Dessa mål kan uttryckas i tre olika 

genrer: avsiktsmål, resultatmål och läromål. Alltså varför utbildningen ska genomföras? 

Hur det konkret ska mätas? Vilka kunskaper som ska inhandlas eller omvandlas av 

utbildningen (Dalin, 1997)? 

 

2.7 Kritik mot transformativt lärande 

Jack Mezirow är själv medveten om kritiken som riktas mot transformativt lärande och 

anser att den är berättigad (Illeris, 2009).  

En kritisk synpunkt mot transformativt lärande är hur individens egna känslor spelar en 

central roll i processen. Kritiker menar att individer uppför sig i en transformativ 

process som normen lyder och att en förändring i beteende eller känslor inte är så enkelt 

för många eftersom de lever i förnekelse. Förnekelsen är vidare kopplat mot att 

individen sätter sig in i en föreställning om hur saker borde vara (Illeris, 2009). 

Mezirow svarar på denna kritik genom att påpeka att känslor och förnekelse kopplat till 

beteende är normalt men genom rätt lärande miljö och kritiska diskurser så överkommer 

man detta. Det är processen som ska leda till förändring genom att utsätta sig för sådant 

individen inte trodde var möjligt. När det kommer till individer som lever i fantasin eller 

har en föreställning om hur omvärlden ser ut samt ens egen roll anser Mezirow att detta 

ska ses som något positivt. Utan fantasi eller någon annan form av flyktväg under en 

transformativ process kan processens början ses som alltför känslomässigt svår att 

överkomma. Vidare anser Mezirow att det är viktigt att belysa att lärare har en stor roll 

att leda individen rätt mellan fantasi och verklighet eftersom individen ofta inte är 

medveten om att förändringen är nära (Illeris, 2009). 

Brookefield (2003) kritiserar transformativt lärande för att det enligt Mezirow krävs 

kritisk reflektion som ett element i transformativt lärande, men för att utöva kritisk 

reflektion krävs inte transformativt lärande. Kritisk reflektion kan alltså inte kopplas 

samman med transformativt lärande, dessutom är människans kritiska reflektioner ofta 

påverkade av media, vilket gör att vi inte kan vara helt säkra på att det är vår egen 

kritiska reflektion från början (Brookefield, 2003). Vidare kritiseras även användandet 

av orden transformativ och empowerment, Brookefield (2003) anser att dessa ord 

används så brett idag att det är svårt att se innebörden i dessa ord längre. 

Edward W. Taylor (2007) publicerade en studie där han genomsökt publicerade 

vetenskapliga texter kopplat till transformativt lärande från perioden 1998-2005. 

Huvudfokus låg i att kritiskt granska dessa då transformativt lärande ofta görs studier 

om men med saknaden av kritiska röster. Taylor (2007) menar att transformativt lärande 

och dess teori fortfarande är aktuell och har en del i vuxnas lärande i utbildningsmiljöer. 

Dock så är begreppet kritiskt reflektion centralt då begreppets innebörd i transformativt 

lärande har förändrats under senaste decenniet.  

Många studier med dess deltagare ansåg att alla former av kritiskt tänkande är en del av 

transformationen (Taylor, 2007). Studierna visar dock att verkligheten inom 

transformativt lärande inte är så då det är viktigt att kategorisera det kritiska tänkandet 

inom vilket meningsschema det tillhör. Tidigare undersökningar har lagt för stor vikt på 

att den enskilda individen själv kan urskilja vilka reflektioner som är viktiga inom 

processen, vilket de ofta inte kan. Utbildaren har också haft problem att skapa 
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transformation då de missar att testa elevens tidigare antaganden i nya situationer. Detta 

har att göra med att utbildningstillfällena ofta är strikt planerade och att det inte finns 

något utrymme för miljöombyte. Vilket leder till att utbildaren inte kan agera som 

observatör när eleven ska testa sina nya kunskaper (Talyor, 2007).  

Kritiken har inte påverkat hur studien använt begreppen transformativ, kritisk tänkande, 

kritisk reflektion och empowerment men den har påverkat hur studiens analys sedan sett 

ut. Ur tolkningssynpunkt har kritiken bidragit som stöd för att granska begreppen och 

dess innebör hos intervjupersonerna. 

2.8 Tidigare forskning 

Choy (2009) menar att empiri för arbetsrelaterat transformativt lärande saknas i stor 

utsträckning. Vilket beror främst på att teorin och dess efterforskningar främst fått fäste 

inom högre utbildning för vuxna. Vidare ser Choy (2009) att teorin som grund för 

kompetensutveckling hos personalen skulle innebära många fördelar om transformativt 

lärande når sin fulla kapacitet. Med detta som bakgrund valde Choy (2009) själv att 

göra en studie om detta på en arbetsplats för att se om förändring gick att finna med 

hjälp av en transformativ process hos medarbetarna. Till sin studie har han tagit hjälp av 

Lev Vygotsky´s tankar om hur lärandes mening är på arbetsplatsen. Detta gäller då 

främst att deltagarna måste förstå vilken miljö och kultur företaget är uppbyggd på för 

att kunna förstå sammanhanget till sitt lärande. Choy (2009) anser att det är viktigt att 

även ha med Vygotsky´s tankar eftersom det transformativa lärandet med sin teori 

erbjuder verktygen till personlig förändring.  

Studien är gjord på tolv medarbetare med personer som har olika funktioner för 

organisationen inom hälsa och samhälle. Respondenterna deltog i en kurs för att 

utveckla sitt ledarskap som varade i två år. I samma veva undergick även organisationen 

i sin helhet en förändring vilket medförde att kursen skulle möta de förändringar som 

skedde i organisationen.  

Utbildningen bestod av föreläsningar, feedback via e-mail och workshops allt med 

inriktning mot transformativt lärande.  

Resultatet av studien visade positiva effekter på arbetsplatsen. De som deltagit hade ett 

öppnare och mer inkluderande beteende mot sina medarbetare. I tanken visade sig även 

mer reflektion och öppenhet mot nya förändringar. De som hade ledarpositioner inom 

företaget hade även utvecklat verktyg för att kunna föra vidare sina kunskaper samt känt 

sig trygga i att själva utveckla nya sätt att skapa lärande på sin arbetsplats (Choy, 2009). 

Det goda resultatet går att koppla mot att följande aspekter i en transformativ process 

har fullföljts: 

 De fick själva finna en mening med den aktuella utbildningen med hjälp av att 

de fick ta del av vetenskapliga artiklar inom området. Även om det 

transformativa lärandets uppbyggnad och dess process.  

 Möjlighet till att själva bestämma den aktuella diskursen samt anta olika roller 

för utvecklande. 

 Fick nya arbetsuppgifter kopplat till organisationens regelverk vilket ledde till 

att deltagarna var tvungna att ändra sina egna referensramar för att nå önskat 

resultat. 
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 Möjlighet till att fritt söka egen information som bas för att ifrågasätta 

organisationens beslut.  

 Möjlighet till att testa sig fram i sitt ändrade beteende eller tankar. Detta ledde 

till en öppenhet hos deltagaren som på så sätt kunde nätverka och skapa nya 

kontakter utanför kursen (Choy, 2009). 

Drago-Severson och Blum-Stefano (2014) tar upp den viktiga kopplingen mellan 

ledarskap och transformativt lärande. De anser att för att nå ett effektivt ledarskap krävs 

det att transformativt lärande har använts. Detta har att göra med att den transformativa 

processen innehåller väldigt många aspekter för lärandet som går att applicera i 

samspelet mellan människor, medvetandet samt beteendet mot andra. Även hur man 

bygger vidare och delar vidare sin kunskap ingår som en viktig del i ledarskapet. 

En annan viktigt aspekt är synen på informationen. Transformativ process bygger inte 

enbart på att personen får information för hur ledarskapet ska användas utan också på 

varför och hur. Mot denna bakgrund ansåg Drago-Severson och Blum-Sefano (2014) att 

det krävdes en undersökning kopplat till hur transformativt lärande fungerar i relation 

till ledarskap inom arbetsplatsen.  

Deltagarna gick igenom en kurs i ledarskap byggt på den transformativa processens 

grunder och forskning som använts tidigare. Huvudfokus låg på att skapa ett lärande 

som håller genom organisationens eventuella förändringar både hos gruppen och på 

individnivå. Samt att hitta balansen med hur det teoretiska går att utveckla praktiskt 

under en femton veckors period.  

Precis som i Choys (2009) undersökning lät de deltagarna reflektera fritt, testa sina nya 

ledarskapsroller samt fria diskurser. En ny aspekt kopplat till ledarskap och 

transformativ process är att det är ledarskapet som ska förändras och förbättras. Därför 

byggdes utbildningen på att alla nya tankesätt och förhållningsätt skulle testas i sitt sätt 

att leda (Drago-Severson & Blum-Sefano, 2014). 

Resultatet visade att de som gått kursen hade fått en ny insikt om sammanhanget mellan 

människan och deras världssyn. En skarpare insikt om att alla bär med sig olika 

tankesätt och förhållningsätt men vill lära. Vilket medförde att de som gått kursen 

kunde utnyttja detta i sitt ledarskap. De försökte mer än tidigare hitta andra 

infallsvinklar till att lära och skapa motivation hos de personer som de jobbade 

tillsammans med (Drago- Severson & Blum-Sefano, 2014).  

Drago- Sverson och Blum- Sefano (2014) presenterar även tidigare forskning de gjort 

med deltagare som gått igenom en transformativ process kopplat till deras ledarskap 

genom att återkoppla hur väl deras lärande stått sig flera år senare. Det visade sig att 19 

av 20 stycken deltagare fortfarande använder kunskapen av transformativt lärande 

genom att stärka andra till att utvecklas. 13 av 20 stycken berättar om en stark 

effektivisering i sitt ledarskap som fortfarande står under utveckling.  

Drago- Sverson och Blum-Sefano (2014) menar slutligen att transformativ process 

kopplat till ledarskap är en viktig del hur lärandet kan följa med utvecklingen som krävs 

i dagens företagsmiljö. Där både organisationen och ledarna tar vinning av att kunna 

utveckla sin personal i nya inriktningar och kunskapen som krävs för att nå dit. 
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Tidigare forskning inom området har hjälpt studien framåt eftersom det fungerat som ett 

bevis på att ett vetenskapligt intresse funnits inom området. Studiens resultat har sedan 

analyserats i jämförelse mot tidigare forskning.  

3. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att utforska hur centrala faktorer inom transformativt lärande 

används för kompetensutveckling vid ett givet företag. Vilka transformativa processer 

kan vi uppfatta att de använder sig av? De transformativa processerna vi kommer att 

undersöka är kritiskt tänkande/ kritisk reflektion, empowerment och 

instrumentellt/kommunikativt lärande. 

Frågeställningar: 

 Hur arbetas det med kompetensutveckling inom organisationen? 

 Används kritiskt tänkande/ kritisk reflektion, empowerment och 

instrumentellt/kommunikativt lärande vid kompetensutvecklande insatser? 

4. METOD 

I det kommande avsnittet kommer de metodologiska övervägningar studien använt sig 

av att presenteras. Dessa har gjorts i förhållande till studiens syfte och 

problemformuleringar. Efter detta följer en beskrivning av studiens planering och 

genomförande.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsinstrument. 

Varför studien valt denna metod var för att få så breda svar som möjligt och ha chans 

till att ställa följdfrågor. Studien anser att det inte hade gått att få lika specifika svar i en 

enkät. Efter insamling av empirin föll valet på att tolka och analysera genom en 

tematisk analys. Valet av av tematisk analys passade eftersom intervjufrågorna gått 

under fyra teman. 

4.2 Avgränsning 

För att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras valde studien att rikta 

in sig på en specifik hotellkedja. Studien har inte vägt in om det varit en man eller 

kvinna som varit intervjuperson eller eventuella skillnader mellan könen.  

Studien har endast varit inom Sverige och har formats av vilka personer som hade 

möjlighet att bli intervjuade av oss. Med det menas att de personer som blev intervjuade 

från hotellkedjan var från olika hotell och hade olika roller i företaget. Studiens fokus 

har legat på transformativt lärande och dess process därför har inte andra lärandeteorier 

studerats i förhållande till kompetensutveckling.  

 

4.3 Kvalitativ forskning 

“En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 

situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 
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uppfatta sig som personer - i kontrast till “teknifierade” sätt att studera människor” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 28). 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att 

försöka förstå omvärlden ur undersökningspersonernas perspektiv. Genom att söka en 

mening i deras olika erfarenheter och sätta ord på deras upplevda värld innan 

vetenskapliga förklaringar fanns. Det kan tyckas vara enkelt att intervjua och bara ha en 

bandspelare men det är skillnad på en intervju och en bra intervju. En bra intervju är en 

dialog med ett syfte och med struktur. Där intervjuaren lyssnar lyhört och ställer 

omsorgsfulla frågor för att införskaffa sig kunskaper. När någon ska intervjua i 

forskningssyfte krävs det en del samtalsfärdigheter, till exempel förmågan att kunna 

ställa frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med forskningsintervjun är att 

producera kunskap mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Om det sker 

en lyckad intervjuinteraktion kommer det utvecklas både insikter och berättelser. 

Forskaren kommer att kunna få ny kunskap till sitt forskningsområde och bli inspirerad 

till nya synsätt av kända fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I dagens samhälle är intervjuer integrerat med vår gemensamma kultur, ett slags 

“intervjusamhälle”. Där är det jaget som står i fokus och för att få fram jagets offentliga 

konstruktion används intervjun som en slags social teknik.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det tolv olika aspekter av en kvalitativ 

forskningsintervju: 

 Livsvärld och intervjupersonens relation till den är huvudämnet för den 

kvalitativa intervjun. 

 Mening, den som intervjuar försöker finna centrala meningar i livsvärlden hos 

den som blir intervjuad. 

 Det kvalitativa, den som intervjuar söker efter kvalitativ kunskap inte 

kvantifiering. 

 Det deskriptiva, den som intervjuar letar efter nyanserade beskrivningar i 

livsvärlden hos den som blir intervjuad. 

 Det specifika, letas inte efter allmänna åsikter utan vill åt handlingssekvenser 

och specifika situationer. 

 Medveten naivitet, den som intervjuar har en öppenhet för oväntade och nya 

fenomen. 

 Fokusering, den som intervjuar är fokuserad på förutbestämda teman, 

“nondirektiv” och helt standardiserade frågor är uteslutet. 

 Mångtydighet, det kan hända att uttalanden från intervjupersonen upplevs som 

mångtydiga och återspeglar motsägelser i dennes egen värld. 

 Förändring, intervjupersonen kan ändra sin uppfattning eller beskrivning inom 

ett tema. 

 Känslighet, intervjupersonen påverkas av intervjuarens känslighet kring kunskap 

om intervjuns ämne. 

 Mellanmänsklig situation, kunskapen som erhålls lyfts fram ur det 

mellanmänskliga samspelet som sker under intervjun. 

 Positiv upplevelse, en bra forskningsintervju kan göra att intervjupersonen får ny 

insikt om dess livssituation. 
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4.4 Semistrukturerad intervju 

Innan en semistrukturerad intervju ska ske skrivs ofta ett manus “intervjuguide” för att 

hålla koll på vilka ämnen som kommer täckas. Hur detta manus följs är sedan upp till 

intervjuaren och dennes omdöme. Om intervjuaren ställer indirekta frågor kan det vara 

att syftet kommer fram när intervjun är över (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kallas 

även för tratteknik och måste självklart följa etiska riktlinjer när det kommer till 

informerat samtycke. En intervjufråga bör producera kunskap och skapa en positiv 

intervjuinteraktion. Om intervjuproceduren är mer spontan är det större sannolikhet att 

det kommer oväntade och livliga svar från intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 

2009). En grundläggande del med intervjun är att intervjupersonen ska känna att 

intervjuaren lyssnar och är intresserad. Efter avslutad intervju är förhoppningen att 

prövande av tolkningar och hypoteser avslutats, att de har falsifierats, verifierats eller 

förfinats (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

De frågor som ställs bör vara lättförståeliga, korta och uttryckas i den intervjuade 

personens vardagsspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). I och med detta har denna studie 

valt bort att använda ordet transformativt lärande i intervjuguiden och under intervjun. I 

stället fokuseras de på de nyckelord som är kopplat till teorin.  

För att det ska bli en så berikande intervju som möjligt är det viktigt att intervjuaren har 

både intresse och kunskap för forskningsämnet, känner till olika intervjutekniker och 

gillar interaktionen med intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Aktivt lyssnande 

och engagemang i situationen en viktig del för att kunna ställa bra följdfrågor.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det vissa kvalitetskriterier för en 

semistrukturerad intervju och dessa är: 

 Bredden av specifika, spontana och rika svar från den som blir intervjuad. 

 Bredden av längre intervjusvar och korta intervjufrågor. 

 Den mån som intervjuaren klargör och följer upp meningen i de viktiga 

aspekterna av svaren. 

 Att intervjun blir som mest tolkad under självaste intervjun. 

 Att den som intervjuar försöker bekräfta sina tolkningar av svaren från 

intervjupersonen under tiden intervjun sker. 

 Att intervjun är “självrapporterande”, det vill säga att den förklarar sig själv utan 

ytterligare förklaringar. 

Det finns ingen ideal intervjuperson, utan det är intervjuarens uppgift att få 

intervjupersonerna att berätta sina redogörelser och ange kunskapsrik information 

(Kvale & Brinkmann (2009).  

4.5 Tematisk analys  

 

Studien kommer att använda sig av en tematisk analys vid tolkning av intervjuerna. 

Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ett vanligt tillvägagångssätt när det handlar om 

kvalitativa studier. Denna metod är en analysform som inte har stöd av mycket fakta 

och är en fri form att tolka empiriska studier. Den tematiska analysen går ut på att tolka 

teman och underteman som formats i forskningen. Ett sätt att göra en tematisk analys är 

att göra en så kallad framework som innebär ett ramverk för hur man ska välja teman att 

utgå från (Bryman, 2011). Det finns olika sätt att hitta dessa teman och dessa är: 
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 teoriuppbyggnad, när teman ska fastställas är det viktigt att forska i 

vetenskapliga begrepp som ska utgöra grunden. 

 Upprepningar, finns det ord som intervjupersonen säger gång på gång. 

 Färgade teman, kända begrepp men med annan innebörd för intervjupersonen. 

 Skillnader och likheter, hur intervjupersonerna beskriver respektive teman. 

Beskriver intervjupersonerna teman på liknande sätt eller finns det skillnader. 

 Oupptäckt data, uppsikt över vad som inte har sagts under intervjuerna 

(Bryman, 2011). 

 

Studien har använt sig av Brymans (2011) beskrivning av en tematisk analys när 

intervjuer och tolkning har skett. 

5. Planering och genomförande 

5.1 Urval 

För att studiens syfte skulle kunna besvaras bestod studien med sex intervjuer av 

personer från organisationen. Intervjupersonerna jobbade på olika hotell inom samma 

organisation runtom i landet. Varför studien valde att inte lägga fokus på ett och samma 

hotell var för att studiens syfte var att hitta nyckelorden i transformativt lärande kopplat 

till kompetensutveckling. Att studera flera hotell gjorde det lättare att hitta 

intervjupersoner med olika arbetsroller med olika utbildningar. En annan anledning till 

valet av olika hotell var att få ett sådant brett perspektiv som möjligt. Urvalet av att 

undersöka hotellkedjan som organisation byggde även på tron om att samma 

värdegrund och möjlighet till kompetensutveckling skulle ha genomsyrats genom hela 

organisationen som helhet. 

Fem av de sex intervjupersonerna studien byggde på hade chefspositioner och en 

anställd. Varför det blev fem stycken inom chefspositioner var för att de fått mer 

kompetensutveckling inom organisationen. Dessa fem intervjupersoner var alla chefer 

inom olika områden och på olika nivåer. Alla intervjupersoner hade på något sätt jobbat 

sig upp i företaget med hjälp av intern kompetensutveckling. 

5.2 Instrument 

För att enkelt kunna transkribera studien och dess information användes teknisk 

utrustning som mobiltelefon för inspelning. Mobiltelefonen var satt i flygplansläge 

under intervjuerna för att undvika eventuella störningar. Det fanns även tillgång till en 

bärbar laddare i fall batteriet skulle tagit slut. Utöver detta förde en av intervjuarna 

anteckningar under intervjun för att det skulle vara lättare att analysera resultatet utifrån 

studiens syfte. 

Fördelen med att använda ett inspelningsredskap är att den som intervjuar har större 

möjlighet att fokusera på dynamiken och ämnet under intervjun. Tonfallet, pauserna, 

orden och dylikt finns registrerade permanent som intervjuaren kan använda som ett 

verktyg för omlyssning (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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5.3 Insamling 

Efter att ha spelat in intervjuerna på en mobiltelefon så transkiberades dem och skrevs 

ut på en dator. Detta för att analysen skulle ske så effektivt som möjligt och för att 

lättare kunna se likheter och skillnader i språket mellan intervjuerna. 

Ur ett lingvistiskt perspektiv blir utskriften av intervjun en slags översättning från det 

muntliga språket till det skriftliga språket där konstruktionen påverkas av bedömningar 

och beslut. Det kan också förklaras som två olika berättarformer, från en muntlig 

diskurs till en skriftlig diskurs (Kvale & Brinkmann, 2009). Att transkribera betyder att 

transformera med andra ord att ändra en befintlig form till en annan. Mycket går förlorat 

när det levande samtalet intar pappersformat och kan beskrivas som avkontextualiserade 

återberättelser av det levande intervjusamtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Fördelen med att skriva ut intervjuerna är att dessa blir själva inledningen för en 

analytisk process. Forskare som väljer att själva skriva ut sina intervjuer drar ofta själva 

lärdom av sin intervjustil. De har med sig de emotionella och sociala delarna av 

intervjusituationen och på så sätt redan börjat analysen av meningen i orden. Det är 

viktigt att de som skriver ut bemästrar samma förfaringssätt, så att det är lätt att jämföra 

språket mellan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.4 Etiska aspekter 

Intervjuforskning är genomträngt av etiska frågor. Den forskning som produceras är 

starkt kopplad till den sociala interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Därför är det av stor vikt att intervjuaren kan skapa en trygg och fri miljö. 

Intervjupersonen ska känna att den kan tala om privata händelser som senare kommer 

bli offentligt bruk. Detta skapar en skör tråd mellan etisk respekt till den som blir 

intervjuad och dess integritet, samt att nå värdefull kunskap för intervjuaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Studien valde att under uppsatsskrivandet utgå från Brymans (2011) etiska principer 

som bygger på vetenskapsrådets (2017) stadgar: 

 Studien har behandlat alla personuppgifter och dess deltagare med största 

möjliga integritet. Den information som fåtts in har endast använts till studiens 

syfte med uppsatsen. 

 Studien har informerat alla potentiella intervjupersoners fria vilja. De hade 

kunnat avsluta intervjun och deltagandet utan fortsatta funderingar från oss. 

 Studien har tydligt informerat alla respondenter om syftet med undersökningen 

samt givit dem möjligheten att läsa den färdiga uppsatsen. Det fanns även 

möjlighet för intervjupersonerna att läsa igenom frågorna innan intervjun. 

 Information har givits till alla intervjupersoner om att det kommer ske 

inspelning på mobiltelefon under intervjuerna och frågat om det varit okej att 

föra anteckningar under intervjun. 

 Studien har värnat konfidentialiteten för intervjupersonerna och förvarat 

inspelningarna och utskrifterna säkert (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Studien stötte inte på några stora etiska problem. Under det redovisade resultatet valdes 

det att utelämna information som en av intervjupersonerna inte ville skulle tas med. Ur 
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ett etiskt perspektiv kändes det som rätt val. Alla intervjupersoner har haft slumpmässigt 

valda nummer istället för deras namn. Det har heller inte varit någon särskild ordning i 

hur studien redovisat citat kopplat till vilket hotell intervjupersonen jobbat på. Under 

intervjuarbetet befann sig intervjuarna på en av arbetsplatserna för att intervjua flera 

personer. För att kollegor till den person som blivit intervjuad inte ska kunna lista ut vad 

denne har sagt har arbetsposition, kön och ålder inte kommit med i resultatet.  
 

5.5 Reliabilitet 

Intervjuarens reliabilitet är en fråga som ständigt ställs inom intervjuforskning. Tekniskt 

sett är det relativt enkelt att låta två oberoende personer skriva ut exakt samma avsnitt ur 

en intervju som blivit bandad och sedan omvandla de ord som skiljer sig för att uppnå 

en så kallad kvantifierad reliabilitetskontroll. Praktiskt är det dock inte lika enkelt då det 

lätt kan förekomma olika tolkningsstilar, olika kvaliteter på inspelningar eller att samma 

nedskrivna ord betyder två helt olika saker beroende på vart kommatecken och punkter 

sätts ut (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Studien valde att båda forskarna transkiberade intervjuerna och skrev ut dem. Sedan 

jämfördes resultatet mot varandra för att se att tolkningen skett på samma sätt. 

5.6 Validitet 

Ordet validitet betyder giltigheten och riktigheten i ett yttrande. Validitet kopplat till ett 

mer samhällsvetenskapligt perspektiv innefattar om en metod faktiskt undersöker det 

den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).  

“Validitet är inte bara en fråga om begreppsbildning och vilka metoder som används; 

forskarens person (Salner 1989), inklusive hennes moraliska integritet (Smith 1990), 

och särskilt vad vi har kallat praktisk visdom i vår diskussion av etik, är avgörande för 

bedömningen av kvaliteten hos den producerade kunskapen” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 267).  

Detta bygger på att forskaren ständigt ifrågasätter, kontrollerar och gör en teoretisk 

tolkning av resultaten. Det är omöjligt att veta vad som är den perfekta valida utskriften 

av något muntligt som ska bli skriftligt. Det är dock lättare att se nyanser i ett samtal när 

du får ner det litterärt och kan på så sätt ge läsaren en tydligare bild av vad 

intervjupersonerna menar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Både under intervjuerna och under tolkningen av resultatet skedde en ständig 

ifrågasättning av vad som faktiskt blivit sagt. Under intervjuerna skedde detta genom att 

återupprepa vad intervjupersonen sagt och på så sätt bekräfta att det uppfattats 

sanningsenligt. Under tolkningen av resultatet så skedde detta genom att vi 

kontrollerade varandras uppfattning av vad som blivit sagt under intervjuerna.  

5.7 Analysmetod 

För att underlätta den slutliga analysen är det en fördel att göra en tolkning som sker 

“allteftersom” (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär meningskoncentrering att intervjupersonens 

uttalanden dras ihop och blir kortare formuleringar. Med andra ord formuleras 
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huvudinnebörden i färre ord istället för att fokusera på långa uttalanden. Denna 

analysmetod innefattar fem olika steg: 

 Steg ett innefattar att forskaren skapar sig en helhetsbild genom att läsa hela 

intervjun. 

 Steg två innefattar att forskaren hittar de naturliga “meningsenheterna” som 

blivit uttryckta av intervjupersonen. 

 Steg tre innefattar att forskaren uttrycker det tema som täcker de naturliga 

“meningsenheterna” så förenklat som möjligt och även tematiserar de uttalanden 

som gjorts av intervjupersonen som de blivit uppfattade av forskaren.  

 Steg fyra innefattar att forskaren ställer frågor riktade till meningsenheterna med 

utgångspunkt i undersökningens syfte. 

 Det sista steget innefattar att forskaren knyter ihop intervjuns centrala teman i en 

“deskriptiv” utläggning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom hela analys- och transkriberingsprocessen användes Kvale och Brinkmans 

(2009) steg för att kunna slutföra studien.  

 

6. Resultat 
 

Studiens resultat har delats upp i tre delar utifrån studiens beskrivning av processerna 

inom transformativt lärande. Processerna är instrumentellt/kommunikativt lärande, 

kritiskt tänkande/kritisk reflektion och empowerment. Första delen kommer även bestå 

av hur organisationen bedriver kompetensutveckling. 

 

6.1 Instrumentellt lärande/ kommunikativt lärande och 

kompetensutveckling 
 

Det mest framstående resultatet var att alla intervjupersoner såg väldigt positivt på 

begreppet kompetensutveckling. Med det menas att när intervjupersonerna skulle 

beskriva kompetensutveckling med egna ord beskrev de det med positiva ord som 

utveklande, förstärkande och roligt. Den enda skillnaden var när frågan riktade sig till 

en chef respektive anställd eller när chefer berättade om anställd på lägre positioner. 

Fem av fem chefer upplevde att kompetensutveckling inom företaget var något som 

drev dem framåt i deras respektive utveckling som ledare. Den anställde upplevde att 

denne såg kompetensutveckling som något som drev den framåt med praktisk 

kompetens i dess dagliga arbete. Med det menas att den som jobbade som anställd inte 

hade fått gå någon ledarskapsutbildning utan endast gått utbildningar kopplade till det 

dagliga arbetet. En av cheferna berättade att det kan vara svårt att få de anställda som 

utför praktiskt arbete att delta i olika utbildningar. 

 

Skillnaden som intervjupersoner uttryckt är att det satsas på utbildningar med 

ledarskapsinriktning först efter att du blivit chef och när du jobbar som anställd så satsas 

det på utbildningar med kunskapsinriktningar inom dess specifika område. 

 

Alla sex intervjupersoner hade dock en tydlig uppfattning om vad begreppet 

kompetensutveckling betydde även om vissa upplevdes ha en mer erfarenhet än andra. 

Fem av sex intervjupersoner som hade en förståelse kring begreppet var också de som 
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fått mest kompetensutveckling inom företaget. De visade även en förståelse kring att det 

måste finnas en vilja att utvecklas hos den som ska utbildas. Fyra av de sex 

intervjupersonerna berättade om programmet future leaders där de under ett år gått ett 

program för att utveckla sitt ledarskap och för kommande positioner. Under detta 

program hade de fått utveckla sitt lärande tillsammans med andra. Här var det också 

fyra av de sex intervjupersonerna som berättade om god återkoppling och 

kommunikation med högre chefer för att nå målen med programmet. Fyra av de sex 

intervjupersonerna hade även fått testa sig fram under utbildningens gång för att se vad 

som fungerade och inte på den aktuella arbetsplatsen. Trots att utbildningarna såg 

likadana ut oberoende på vilket hotell personen jobbade på implementerades kunskapen 

på olika sätt beroende på vad för mål och inriktning hotellet hade.  

 

Fem av fem chefer pratade också om att föra kunskap vidare. Detta genom att ha 

medarbetarsamtal med sina anställda för att kunna hjälpa dem att nå sina mål. 

 

“Kompetensutveckling för mig innebär att det dels är utbildningar både internt och 

externt, för att jag tycker att det är viktigt att inte bara fastna i företagets egna linjer 

utan man får även andra intryck. Sen så just i vår bransch så är det väldigt viktigt att ha 

ett helhetstänk och det är där ofta kompetens ligger i hotell. Det är en bransch där 

väldigt få har akademisk utbildning och därför som många har jobbat sig upp och har 

fyllt på sitt kompetenslager genom att arbeta på olika ställen. Kompetensutveckling är 

otroligt viktigt för utvecklingen av ett företag och för att kunna behålla bra personal. 

Jag vet själv att jag behöver utmaningar och möjlighet att kunna utvecklas för att 

stanna kvar i företaget. (Intervjuperson nr 3)”  

 

Sex av sex intervjupersoner pratade om vikten av att känna sig uppskattad av företaget 

och att de lyssnar på ens önskemål gällande utvecklingen inom företaget. Många av de 

intervjuade hade därför ofta medarbetarsamtal med respektive chef för att hitta en 

inriktning på ens egen utveckling.  

 

”För mig känns det väldigt viktigt att man på nått sätt får en insikt att ens kompetens är 

värdefull och att den är värd att utvecklas på nått sätt… Jag har jobbat som anställd i 

många år och sen när man får möjlighet att gå med i en kurs eller program för att 

utvecklas så känner man ju att nån ser och tycker att det jag gör är värdefullt. 

(intervjuperson 1)”   

 

Fyra av sex intevjupersoner såg på kompetensutveckling som ett bevis på att de blivit 

sedda inom företaget och kände att det var en av de viktigaste pusselbitarna i deras egen 

utveckling. Dock upplevde tre av sex intervjupersoner att det måste finnas en egen vilja 

att utvecklas. 

 

“Kompetensutveckling för mig innebär att man utbildar eller bygger på kunskap för att 

göra någon typ av karriärskliv liksom. Men att det mesta bygger på att den man ska 

utveckla har en egen vilja och vill det här. Den måste ta egna initiativ och hela tiden 

leta efter sätt att lära sig eller ta dem här kliven framåt. Det är svårt att 

kompetensutveckla någon som inte är så hungrig eller vill, och står bara bakom och 

lyssnar bara på. Största delen måste komma från den som ska utvecklas. Dem som inte 

vill blir satta på någon slags paus och försöka hitta andra ingångssätt och kan vara till 
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exempel språk svårigheter som vi behöver lokalisera innan. Men flera vill inte och är 

inte intresserade efter att ha jobbat 20 år. (Intervjuperson nr 5)” 

 

“När jag hör ordet kompetensutveckling tänker jag på att gå vidare, gå på kurs och få 

utbildningar för att gå vidare. Nyfikenhet också och att vilja lära sig. Antingen gör jag 

mitt jobb och sen går hem eller så vill jag utveckla mig vidare. Om du är intresserad så 

lär du dig. (Intervjuperson nr 6)” 

 

En av intervjupersonerna uppfattade att det fanns en viss barriär innan en anställd kunde 

ta del av de ledarskapsutbildningarna som faktiskt erbjuds av företaget. Att personer 

som redan besatt viss kompetens sedan tidigare hade lättare att “klättra” inom företaget 

och de utbildningar de erbjöd. 

 

“Man måste upp en del i hierarkin för att få dem här ledarskapsutbildningarna, jag har 

förespråkat för att man kanske ska lägga mer krut på dem som kanske är på en lägre 

nivå för att det är dem som behöver det och bli motiverade. Då kanske man kan hitta 

dem guldkorn som blir direktör sen eller vad det nu kan vara. Jag tycker att det är 

konstigt att någon får utbildning efter den har fått personalansvar än tvärtom. 

(Intervjuperson nr 5)” 

 

Fyra av sex intervjupersoner upplever att om den anställde visat framfötterna har denne 

väldigt stora möjligheter att vidareutbildas inom företaget. Detta kan bero dels på en bra 

ledare som ser behoven hos sina anställda och att det sker en regelbunden återkoppling. 

 

“Efter utbildningen av future leaders känner jag att jag fått en väldigt bra återkoppling 

med min chef. Min chef är väldigt bra på att pinpointa duktiga personer och verkligen 

se till att dem får möjlighet till utveckling och även om det ibland betyder att denne 

förlorar dem. Min chef är otroligt lyhörd, väldigt stöttande, väldigt osjälvisk i sitt sätt. 

Hens mål är inte att vara chef utan att vara ledare och att vi ska bli bättre än vad hen 

är och det är vi nog inom vissa delar och har en helt annan kompetens inom sina 

respektive områden. Hen är väldigt situationsanpassad i sitt ledarskap och bra på att 

identifiera olika behov och anpassa sitt ledarskap var efter hen känner att vi behöver. 

Denne person är ett av skälen till att jag är kvar. (Intervjuperson nr 3)” 

 

Sex av sex intervjupersoner pratade om god kommunikation med respektive chef. Där 

de ofta beskrev dem på följande sätt oberoende på vilken anställning intervjupersonen 

just nu hade. 

 

“Ett bra ledarskap för mig är att man ska vara lyhörd, väldigt inlyssnande, lyssna även 

fast dem inte berättar det för dig. Du ska ändå höra det som kommer mellan raderna. 

Handlar om hur folk mår och upplever arbetsplatsen, än att leverera en produkt. 

(Intervjuperson nr 5)” 

 

”Min chef har en bra balans mellan mjukheten och hårdheten. Hon utmanar mig…. Om 

det inte funkar så hittar vi lösningar på hur det ska funka… Jag har väldigt mycket 

frihet men får hjälp när jag behöver det. Det är absolut viktigast för mig 

(Intervjuperson 4)” 
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6.2 Empowerment/ frigörelse/ ångest/ förvirring 

 
Sex av sex intervjupersoner upplevde begreppet empowerment som något positivt men 

som att det inte nått ut till alla delar i företaget. Detta kunde enligt tre av sex bero på att 

begreppet var så pass nytt inom företaget men att det jobbas på för att kunna 

implementeras till alla anställda.  

 

Fem av sex intervjupersoner som besatt en chefsposition och har utbildning sen tidigare 

var bekant med begreppet men som anställd var det något som det jobbas kring utan att 

de visste att det var empowerment. Sex av sex intervjupersoner utan att nämna just 

begreppet empowerment återkopplade till att se varje individs behov att vilja utvecklas. 

Två av sex intervjupersoner pratade om att de pushade och försökte hitta andra ingångar 

till de anställda som inte vill lära. Sex av sex intervjupersoner menade att de viktigaste 

egenskaperna hos en ledare var lyhördhet, pushande, se vad som inte är sagt och 

stöttande.  

 

“Min vision som ledare är att alla som jobbar med mig ska bli sitt absolut bästa jag, så 

det är min skyldighet att låta mina medarbetare växa. Om de inte vill de själva så ge 

dem en spark i rumpan så dem förstår att det är viktigt att utvecklas och det behöver 

inte alltid handla om ledarskap. (Intervjuperson 4)”  

 

“Vi har duktiga chefer inom företaget, det blir bättre och bättre med bra ledare och 

chefer som vet hur man ska förvalta den kompetens som finns hos personalen. 

(Intervjuperson 1)” 

 

Sex av sex intervjupersoner beskrev antingen sitt eget ledarskap eller sina chefers 

ledarskap som något som var till för att utveckla denne framåt. 

 

“Mycket som pratas om inom företaget är leading self, för att kunna leda andra måste 

du kunna leda dig själv. Det är nog det jag tar med mig mest just vad jag behöver 

förstärka och det som jag är bra på hur jag ska kunna arbeta vidare på det och vara 

som ledare, kollega eller bara serviceperson överhuvudtaget. (Intervjuperson nr 3)” 

 

”Ibland tror man att man inte är tillräckligt bra eller vågar, då är min roll att försöka 

få dem att känna sig trygga och våga testa. Går det fel så går det fel, herregud då är det 

bara att backa lite. Man ska våga (Intervjuperson 2)” 

 

 

Sex av sex intervjupersoner upplevde ledarskapet som något du måste börja med själv 

innan du kunde använda det till andra. Ledarskapet i företaget kändes som ett väldigt 

lanserat begrepp men när det talades om just ordet empowerment så var det inte lika 

tydligt. 

 

“Empowerment kommer vi jobba väldigt mycket med och är ett av de nya värdeorden 

som ledare inom företaget. Vi har pratat om det väldigt kort eftersom det inte riktigt har 

lanserats än för oss men för våra chefer vet jag att dem hade en jättestor ledarkonferens 

här just. Svårt att sätta i ord på svenska, men att ge kraft åt den du leder och då är just 
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kompetensutveckling en av dem sakerna tycker jag och sen som min chef gör och 

backar mig och ger mig mandat/tillit till att fatta egna beslut. (Intervjuperson nr 3)” 

 

Två av de sex intervjupersonerna hade kritiska röster om begreppet empowerment som 

kom fram. Trots att det framkom tydligt från alla intervjupersoner att de gärna lyfter 

varandra ville de inte koppla det till just ordet empowerment.  

 

“Jag känner till ordet empowerment men vet inte exakt vad det är och har inte riktigt 

tänkt på det. Men jag känner mig uppskattad och får den hjälp jag 

behöver.  (Intervjuperson nr 6)” 

 

“Jag ser på empowerment som mycket snack och lite verkstad, jag är inte 

jätteimponerad hur man lagt upp det och hur man gör. Det är lite sådär fina ord och 

det låter bra men sen så händer det inte så mycket mer. I dagsläget men sen kanske det 

händer mer under året och det har ju nyss börjat. Sen är det som sagt ett stort företag 

och det är svårt att få igång allting på direkten. Misstänker att man måste ta små steg i 

början även fast man vill köra all in på det direkt. Olika på ställe och ställe, avdelning 

och avdelning. Här är det många som jobbat en lång tid och svårt att ändra en kultur. 

Om jag fick bestämma hade jag nog på något sätt fått en medarbetare på lägsta nivå att 

förstå, att det hade funnits en lättare översättning så att dem förstår vad vi menar. 

Framförallt att dem som kanske mest behöver det inte förstår vad vi gör eller snackar 

dem. Det är där vi tappar hela tiden, att vi kanske når till min nivå och kanske till 

avdelningschef nivå men sen rinner det ut i sanden och stannar där. Man kommer inte 

vidare med budskapen och informationen. Jag vet inte om det ligger i att jag gör ett 

dåligt ledarskap eller att avdelningscheferna inte är utbildade i hur dem ska få saker 

och ting vidare eller att hända. (Intervjuperson nr 5)” 

 

En intervjuperson uppfattade att det inte fanns några tydligt strukturerade mål kopplat 

till individen och att det var därför begreppet empowerment uppfattats som oklart. 

 

“Jag känner inte att företaget har ett tydligt mål kopplat till mig själv. (Intervjuperson 

nr 6)” 

 

6.3 Kritiskt tänkande/ kritisk reflektion 

 
Fem av sex intervjupersoner menade att det ständigt skedde en kritisk reflektion kring 

deras arbete och kompetensutveckling. Det fanns en känsla av att det var okej att 

uttrycka vad man kände vare sig det var något positivt eller negativt. Två 

intervjupersoner hade även börjat förändra sina sätt att tänka och agera i sitt privatliv. 

Öppenheten mot att våga misslyckas för att lära är också något fem intervjupersoner 

nämnde i sitt lärande. Utbildningarna kunde vara ett år vilket gav intervjupersonerna 

möjlighet till att testa och pröva sig fram om vad som fungerade och inte. Resultatet 

tydde även på att tre intervjupersoner som fått utbildningar från annat håll var mer 

kritiska mot de utbildningarna de fått via företaget även om de uppskattade dem. Tre av 

sex intervjupersoner förespråkade att det är viktigt att både ha interna och externa 

utbildningar för att kunna utvecklas mest som person men även inom företaget. Vidare 

var alla intervjupersoner väldigt medvetna om sina styrkor och svagheter som de 
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upplevde men kände sig aldrig rädda för att ta hjälp eller fråga om funderingar kom 

upp.  

 

“På utbildningen utvärderade vi varandra i början och sen i slutet, vi var en stor grupp 

på 35 personer och sen en mindre på fem stycken som en familj. Blandades under dagen 

men avslutade och började alltid med sina fem personer. I början var det alltid jag som 

skrev, pratade framför gruppen, men på slutet var det jag som presenterade minst och 

tog ett steg tillbaka och lät andra göra det. Samma sak här på arbetet att jag tänker två 

gånger istället för en i mitt beteende gentemot mina kollegor och hur jag kommunicerar 

med dem. (Intervjuperson nr 3)” 

 

”Man måste leda sig själv för att kunna leda andra… Allt ligger i bakhuvudet hur man 

ska tänka kring vissa situationer och plocka från utbildningen (Intervjuperson 1)” 

 

Alla intervjupersoner berättade om daglig feedback från chefer och andra 

arbetskollegor. Dock tycktes den självkritiska reflektionen av sitt eget arbete och 

beteende främst utvecklas när intervjupersonen gick en intern utbildning.  

 

“Jag har alltid haft en debriefing när jag har kommit tillbaka från utbildningen och jag 

kan säga att efter första kursen inom future leaders så hade jag ganska höga 

förväntningar och efter första dagarna med intervjuer, personlighetstest och servicetest, 

och känslan av att det var en stor grej när hela ledningen var här. Så kom jag första 

dagen till future leaders och kände att jag var alldeles för kompetent för att gå den här 

utbildningen egentligen, var min känsla första dagen. Men min chef sa att jag skulle 

bolla med HR och ge det en chans till, och sen blev utbildningen bättre och bättre. Min 

chef fråga alltid när jag kom tillbaka hur det gick och ville att jag skulle berätta hur det 

var. Alltid funnits utrymme att se på utbildningen kritiskt och nu är jag frälst. Fått 

skriva feedback, enkäter och jag gillar att reflektera och analysera kontinuerligt. 

(Intervjuperson nr 3)” 

 

”Jag har avstämningsmöte minst en gång i veckan och där går vi igenom 

personalhantering och det som är dem stora frågorna. Sen den dagliga driften är 

nästan bara återrapportering. (Intervjuperson nr 5)” 

 

Ingen av intervjupersonerna kände en rädsla eller försiktighet till att kritisera företaget 

eller komma med synpunkter. Fem av sex intervjupersoner kände sig delaktiga i den 

dagliga driften och hur arbetet på arbetsplatsen kunde utvecklas på bästa sätt. Två av 

sex intervjupersoner pratade om en tydlig förändring i sitt ledarskap under utbildningens 

gång som även kunde återspegla beteenden i privatlivet.  

 

”Jättemånga kan man applicera både privatliv och det är ju liksom olika som är 

anpassat till ledarskap. Det kanske man inte direkt tar med barnen eller mannen men 

man får en tankeställare om det är olika människor man har att göra med. Man kan inte 

behandla alla på samma sätt… Men det finns de djupare utbildningarna som är mer 

pyskologiska dom tycker jag absolut man applicerar i det privata. För de handlar ju om 

mig som människa inte bara ledare utan mig som person. ( Intervjuperson 4)” 
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“Har varit väldigt högt i tak och kunnat kritisera allt under utbildningstillfällena. Jag 

känner själv att jag har kritiserat mig själv och hur jag tidigare har arbetat. 

Ledarskapskurserna har även fått mig att tänka på hur jag beter mig utanför arbetet, 

hur jag behandlar mina medmänniskor tror jag. (Intervjuperson nr 5)” 

 

6.4 Resultatanalys  
 

När intervjuerna var genomförda visade transkriberingen på att de som ville och visade 

framfötterna kunde få chansen att vidareutbilda sig inom företaget. Ett exempel på detta 

var att den anställde behövde bli nominerad till att gå utbildningen ”future leaders”. För 

att sedan bli en av dem som organisationen valde att satsa på. Detta visar ytterligare att 

det var de anställda som syntes och som ville framåt som det satsades på. Vad hände 

med dem som föll under radien? Hur plockades dem och deras kompetens upp? 

Här hade det varit intressant att med hjälp av andra intervjufrågor få en uppfattning om 

varför det skulle kunna vara på det sättet. De högre cheferna kändes medvetna om detta 

och försökte pusha dessa anställda men det framgick att det saknades verktyg att utföra 

större insatser för de lägre utbildade. I transkriberingsprocessen kunde empirin inte ge 

en tydlig bild för att kunna besvara varför det är lättare för vissa anställda att ta del av 

kompetensutveckling med inriktning ledarskap. 

 

Tre av sex intervjupersoner pratade om att de använde eller att deras chefer använde 

situationsanpassat ledarskap i det dagliga arbetet. Det som intervjupersonerna beskrev 

som situationsanpassat ledarskap kopplades till att se alla anställda på individnivå samt 

att alla har olika behov. Hur kommer det sig att hälften beskriver situationsanpassat 

ledarskap och resten inte gör det? Är det ett ledarskap som vissa chefer bedriver på egen 

hand eller genomsyrar det hela organisationen?  

 

Empirin kunde inte avgöra detta eftersom detta inte var något som studiens nyckelord 

var kopplade till. Situationsanpassat ledarskap och dess teoretiska uppbyggnad kräver 

en annan typ av forskningssyfte och kunskap.   

 

Alla intervjupersoner berättade om att återkoppling och konstruktiv feedback var något 

som bedrevs kontinuerligt. Intervjupersonerna såg väldigt positivt på detta för sin 

personliga utveckling. En av anledningarna till varför detta kan kopplas till något 

positivt är att alla intervjupersoner jobbat minst två år inom organisationen varav två 

intervjupersoner jobbat över tio år. Utan god återkoppling till respektive chef och 

konstruktiv feedback visade intervjuerna att ingen av dem skulle ha jobbat i 

organisationen så pass länge.    

 

7. Diskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi att dela upp texten i fyra olika delar för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. De fyra delarna kommer bestå av 

organisationens kompetensutveckling, instrumentellt/kommunikativt lärande, 

empowerment och kritiskt tänkande/kritisk reflektion. 
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7.1 Kompetensutveckling inom organisationen 

 
En av studiens frågeställningar har varit att ta reda på hur organisationen jobbat med 

kompetensutveckling. Resultatet visade att det finns kompetensutveckling inom 

organisationen. Den kompetensutveckling som bedrevs handlade främst om ledarskap 

men även kompetensutveckling riktat till specifika praktiska områden. När det handlade 

om ledarskap var det lättare att se en koppling till det transformativa lärandet och när 

det handlade om praktiska områden var det lättare att se en förbättring inom det 

specifika området. Kompetensutveckling inom organisationen beskrevs som något som 

skedde både internt och externt och att det skedde på olika nivåer beroende på den 

anställdes vilja att utvecklas. Dalin (1997) anser att organisationer som använder sig av 

kompetensutveckling riktat mot flera i organisationen har lättare att lära sig samt nå 

organisationens mål.  

 
Alla intervjupersoner hade fått någon form av kompetensutveckling. Fem av sex 

intervjupersoner hade gått olika ledarskapsutbildningar där fokus låg på att 

implementera organisationens värdegrund och mål till övriga anställda. En av 

utbildningarna som fyra av intervjupersonerna hade gått kallades “future leaders” och 

var uppbyggd på att utveckla deltagarna i deras framtida ledarskap för att utveckla 

specifika personlighetsdrag hos sig själva. Detta skedde både inom grupper på fem 

personer och på individnivå. Med det menas att utbildningen gick ut på att diskutera och 

samarbeta inom grupperna, men även på att göra individuella utmaningar. Detta sätt att 

lära går att koppla mot det Dalin (1997) och Illeris (2003) anser hur utbildning inom 

organisationen ska vara uppbyggd. Det är inte längre det traditionella sättet där läraren 

står i fokus för ny kunskap utan det är förändring och nytänkande som sitter ihop med 

personliga karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag kan till exempel vara kreativitet, 

självständighet och serviceinriktning. 

 

Miljö är en viktig aspekt då det gäller lärande. Dalin (1997) menar att organisationen 

ska ha ett tydligt mål att sträva mot. Intervjupersonerna var genomgående positiva till 

ledarskapsutbildningarna och dess effekter de fått mot det dagliga arbetet dock 

upplevdes organisationens mål kopplat till empowerment som otydligt. Detta kan dels 

bero på att som en intervjuperson berättade att det var ett nytt begrepp för 

organisationen och att det inte implementerats till alla enheter ännu. Alla 

intervjupersoner hade hört begreppet tidigare antingen genom tidigare utbildningar eller 

inom organisationen. Dock hade intervjupersonerna svårt att koppla det till företagets 

mening med ordet empowerment.  

 

7.2 Instrumentellt lärande och kommunikativt lärande 
 

I studiens andra frågeställning var syftet att ta reda på om organisationen använt sig av 

instrumentellt lärande och kommunikativt lärande. Det upptäcktes tidigt i 

forskningsarbetet att det instrumentella lärandet och det kommunikativa lärandet hade 

en stark koppling till kompetensutveckling. Med det menas att när intervjupersonerna 

beskrev hur de såg på kompetensutveckling beskrev de det utifrån instrumentellt och 

kommunikativt lärande. Denna tolkning är hur studien uppfattat det eftersom begreppen 

aldrig användes. Däremot pratade alla intervjupersoner om begreppen utifrån studiens 

beskrivning av instrumentellt lärande och kommunikativt lärande. 
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Intervjupersonerna berättade att de både fick testa sina kunskaper praktiskt samt att 

kommunikation med chefer under utbildning stod i fokus. Kommunikationen bestod 

även av utvärderande samtal där den som blivit utbildad fått lyfta fram sina åsikter. 

Intervjupersonerna såg även kompetensutveckling som något som förbättrade deras 

prestationer. De beskrev också ledarskapet i organisationen utifrån instrumentellt och 

kommunikativt lärande. Fem av sex intervjupersoner beskrev sina chefers 

ledarskapsdrag genom att de förbättrade de anställdas prestationer och att de visade en 

stor förståelse när de anställda kommunicerade med dem. 

Choys (2009) undersökning om transformativ process på arbetsplatser menade att en 

viktig del var att personerna skulle få testa sig fram med den nya informationen. Detta 

kunde vara både i beteende och genom kommunikation. Detta leder vidare enligt Choy 

(2009) att individen utvecklar en öppenhet gentemot andra som göra det lättare att 

bygga vidare på sitt nätverk. En annan viktig del i den transformativa processen som 

Choy (2009) kunde påvisa i sin undersökning är vikten av att individen själv får vara 

med och bestämma sin utveckling. Alla sex intervjupersoner hade ändrat position i 

organisationen minst en gång, vilket visar på att organisationen lyssnat till respektives 

önskemål om vilken position de ville ha i företaget. Dock upplevdes det under 

intervjuprocessen som att de anställda som jobbat sig upp inom organisationen hade 

lättare att bli hörda. De som utöver detta även visade en stark vilja att klättra i 

organisationen var de som organisationen lyssnade på mest.  

 

7.3 Empowerment  
 

Ett annat nyckelord som studien letade efter var empowerment och dess betydelse för 

intervjupersonerna inom organisationen. Alla intervjupersoner kände till begreppet och i 

deras beskrivning av ordet hade många likheter med ordets betydelse i en transformativ 

process. Som det har nämnts tidigare under studien visste alla intervjupersoner vad 

empowerment betydde men kände inte riktigt att det var applicerbart i organisationen 

ännu. Två av intervjupersonerna ansåg även att det var ett fint ord som användes men 

svårt att genomföra. Denna kritik har även Brookefield tagit upp i sin kritik mot 

transformativ process (Mezirow, 2000).  

 

En beskrivning av empowerment är självförverkligande, få möjligheten att utvecklas åt 

det håll individen vill. Drago-Severson och Blum-Sefano (2014) nämner att 

självförverkligande är viktigt i relation till att förstå varför och hur lärandet ska 

appliceras på ledarskapet. Med den information som intervjuerna gav är det dock svårt 

att tyda om intervjupersonerna genomgått varför och hur kopplat till ledarskapskurserna 

de gått. Empowerment bygger just på att kunna förstå målbilden som organisationen 

har. (Askheim & Starrin 2007).  

 

7.4 Kritiskt tänkande och kritisk reflektion  
 

Sista nyckelordet för att kunna besvara studiens frågeställning är om intervjupersonerna 

fått möjlighet till att kritiskt kunna granska och reflektera över sina egna tankesätt och 

beteenden.  
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Denna process i det transformativa lärandet har under insamlandet av tidigare forskning 

och empiri uppfattats som den viktigaste delen i en transformativ process. Dock är en 

kritisk röst mot transformativt lärande att kritisk reflektion kan ske utan att en 

transformativ process har genomgåtts (Mezirow, 2000) (Brookefield, 2003). Taylor 

(2007) påpekar också detta i relation till att kritiskt tänkande är ett begrepp med olika 

infallsvinklar. Individen kan själv inte se vilka reflektioner som är viktigast inom 

processen.  

 

Taylor (2007) kunde i sin analys av tidigare forskning se att kompetensutveckling hos 

personalen ofta var strikt planerade och att utrymme för att testa sina kunskaper över en 

viss tid saknades. Vilket behövs inom en transformativ process. Studiens undersökning 

visade dock på att den kompetensutveckling som organisationen hade skedde ofta över 

flera utbildningstillfällen. ”Future leaders” löpte över ett års tid med möjlighet efter 

varje utbildningstillfälle att testa sina nya ledaregenskaper i samråd med högre chefer.  

 

Alla intervjupersoner berättade att de fått daglig feedback under arbetstid. Även 

återkoppling under deras utbildningar för att kunna förvalta den information de fått. De 

berättade även att medarbetarsamtal var något som skedde kontinuerligt under arbetets 

gång. 

 

Att testa sin nya information och nya förhållningssätt mot andra var en viktig del i det 

Drago-Severson och Blum-Sefano (2014) beskrivit som den lyckade undersökningen. 

Genom att få möjligheten på den aktuella arbetsplatsen att kunna testa sig fram kan 

detta leda till att individen får en ny insikt om sammanhanget mellan människan och 

deras världssyn.  

 

Tre av intervjupersonerna berättade att de fått en större förståelse om att alla 

medarbetare tänker olika och har ett annat synsätt på världen än de själva.  

Drago-Severson och Blum-Sefano, (2014) anser att ha förståelse för andra individer i 

sitt ledarskap medför många möjligheter att utnyttja sitt ledarskap på bästa sätt till 

exempel genom effektivitet.    

 

En av intervjupersonerna beskrev sig själv som en person med väldigt stark 

självkännedom och upplevde att denne visste vad sina positiva respektive negativa sidor 

var. Enligt Cranton (2000) så behövs en god självkännedom för att uppnå en 

transformation. När en transformativ process sker beror detta ofta på att något 

meningsfullt har blivit klargjort. Detta kan till exempel vara att bygga självförtroende 

och kompetens i en ny roll eller relation (Mezirow, 2000).   

 

Alla intervjupersoner talade om att det var högt i tak under utbildningarna och i 

organisationen som helhet. Med detta menas att de anställda fått uttrycka sina känslor 

och tankar utan att bli kritiserade eller bedömda. Det uppfattades också som att alla 

intervjupersoner kände att de kunde ställa frågor om något inte var som de hade tänkt 

eller om det var något som de inte förstod. Illeris (2015) anser att en god lärandemiljö 

bygger på att visa öppenhet mot nya tankar och åsikter samt att lyssna och försöka 

förstå. Det bygger även på att försöka vara objektiv i valideringen av den nya 

informationen och se till att övningar och diskurser är frivilliga.   
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Choy (2009) kunde se i sin undersökning för att lyckas med en transformativ process 

krävs det att individerna själva söker efter vetenskapliga artiklar inom ämnet. Detta i 

relation till vad som lärs ut under utbildningstillfället.  

 

I insamlingen av empirin från intervjupersonerna framkom det inte att de själva fick leta 

fram relevant information och att informationen som fanns var den som kom från 

utbildaren.  

 

7.5 Metoddiskussion 

Under intervjuerna gavs det inte mycket information utom studiens nyckelord. Detta 

skulle kunna bero på att studien riktat in sig specifikt i den transformativa processens 

områden som studiens syfte byggde på. Den tydligaste informationen utanför studiens 

syfte var att det satsades mycket på de som redan var chefer men inte på de 

”golvanställda”. Ur ett mer kritiskt perspektiv kanske det hade varit intressant att göra 

en större studie. Genom att intervjuat fler medarbetare och fått tolka deras synsätt. 

Studien skulle fått ett större perspektiv om enkäter varit utgångspunkten. Dock hade 

studien antagligen inte fått lika detaljerade svar som en kvalitativ intervju ger. 

Den aktuella hotellkedjan valdes på grund av att det var den organisationen som gav en 

positiv respons till att vara med i studien samt att informationen som gavs via hemsidan 

visade på att samma värdegrund inom organisationen implemeterats. Varför det blev 

samma hotellkedja fast på olika platser var på grund av att studien ville ha olika 

infallsvinklar och för att kunna se om organisationens värdegrund var den samma 

överallt. Efter studiens avslut har empirin visat att samma värdegrund har genomsyrats 

genom organisationen och flera av intervjupersonerna har gått samma typ av 

kompetensutveckling. En intressant aspekt hade dock varit att intervjua personer från 

samma hotell. Detta på grund av att hotellen hade olika arbetssätt beroende på vilka typ 

av gäster som befann sig på hotellen. Vissa var inriktade på konferens medan andra 

hade större fokus på turism beroende på läget på hotellet.  

 

Intervjuerna bestod av fem stycken chefer och en anställd med större ansvar. Ett bredare 

perspektiv om transformativ process hade dock varit om studien intervjuat fler 

underanställda. Detta för att empirin visade att cheferna antydde på att 

kompetensutveckling inom ledarskap ofta sker när individen redan nått en chefsposition 

inom organisationen. Hade kompetensutvecklingen sett annorlunda ut om vi fått ett 

bredare perspektiv bland intervjupersonerna?  

 

I och med valet av kvalitativ forskningsmetod kändes tematisk analys som ett bra val av 

analysmetod. Detta för att det gav en möjlighet till att kunna tolka intervjuerna från det 

teoretiska perspektivet studien valt.  

 

Valet av att göra en kvalitativ forskningsstudie var för att studien ville åt mer specifika 

svar från intervjupersonerna samt möjligheten till att kunna gå djupare med hjälp av 

följdfrågor. Denna möjlighet hade inte funnits med en kvantitativ forskningsmetod. En 

kvantitativ forskningsmetod hade dock gett ett större urval av personer inom olika 

yrkeskategorier och befattningar. Vilket hade varit intressant för studiens syfte.   
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Intervjuerna skedde med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Detta val bestod 

främst av möjligheten till att ställa följdfrågor till intervjupersonerna kopplat till 

studiens nyckelord. Det problem som uppstod trots valet av en semistrukturerad 

intervjuguide var att det var svårt att veta vilka frågor som krävdes fördjupning i. Detta 

ledde till att intervjuerna blev väldigt fokuserade på studiens syfte och frågeställningar i 

stället för att fokusera på vad som sades mellan raderna och vad som inte sas. Med hjälp 

av en annan intervjuguide hade studien möjligtvis hittat fler viktiga nyckelord som 

ingått i intervjupersonernas kompetensutveckling.  

 

Att spela in intervjuerna och samtidigt anteckna vad som sades visade sig vara ett bra 

val. Detta möjliggjorde att transkriberingen skedde både smidigt och snabbt eftersom 

informationen fick två olika ingångssätt. Anteckningarna var också ett försök till att 

förstå vad som sades mellan raderna hos intervjupersonerna. Transkriberingen skedde 

först genom att skriva ner allt som intervjupersonen sagt för att sedan skriva ut dessa 

och tolka dem.  

 

Redan innan vi skickade ut missivbrevet till organisationen utgick vi från de etiska 

aspekter som Kvale & Brinkman (2009) och Bryman (2011) förespråkat baserade på 

vetenskapsrådet (2017). När missivbrevet skickades ut var det väldigt tydligt med att det 

var frivilligt att delta, konfidentialiteten och att empirin endast skulle besvaras för 

studiens syfte. Denna information återupprepades innan varje intervju. De 

intervjupersonerna som ville se frågorna innan fick självklart göra detta. Under en av 

intervjuerna sas något som intervjupersonen sedan ångrade sig med rädsla för eventuella 

repressalier. Denna information togs inte med i resultatet utan valdes bort i 

transkriberingen efter intervjupersonens önskemål. 

 

Genom att det användes både anteckningar och inspelning på mobilen skedde det en 

ständig tolkning om vad intervjupersonerna sa. Dock är resultatet av intervjun inte 

entydigt. Hade studien valt att intervjua andra personer inom organisationen hade 

resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Detta har att göra med att det fanns olika 

kompetensutvecklingsmöjligheter inom organisationen som inriktade sig på andra 

aspekter än just ledarskap. För att resultatet skulle kunna spegla organisationen som 

helhet krävs en bredare undersökning med möjligtvis en blandning av kvalitativa och 

kvantitativa aspekter.  

 

I analysen valdes det att göra en tolkning av transkriberingen för att hitta studiens 

nyckelord i citat.  

 

7.6 Slutsatser 
 

Organisationen som studerades använde sig av kompetensutveckling hos personalen, de 

arbetade aktivt för att bevara den kompetens som fanns. Även att organisationen var 

mån om att utveckla sina anställda. Organisationen jobbade med att ha interna 

utbildningar. Vår uppfattning av kompetensutvecklingen var att de som hade en 

chefsposition lättare hade tillgång till organisationens kompetensutveckling. De som 

inte hade en chefsposition hade tillgång till kompetensutveckling kopplat till praktiska 

färdigheter. Vad detta berodde på kunde studien inte ge ett tydligt svar på. Detta hade 

varit intressant att forska vidare på. 
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Alla intervjupersoner såg kompetensutveckling som något positivt både privat och 

yrkesrelaterat. Det var även svårt för oss att svara på om organisationen hade format 

känslan eller om kompetensutveckling är något som samhället format till något positivt. 

Vår uppfattning var att alla intervjupersoner gillade när kompetensutvecklingen var på 

individuell och gruppnivå.  

 

Resultatet kunde visa att studiens nyckelord används i och med kompetensutveckling. 

Det är dock svårt att kunna koppla detta mot att en transformativ process har skett. 

Detta tror vi beror på att begreppen som kommunikativt lärande, instrumentellt lärande, 

empowerment, kritiskt tänkande och kritisk reflektion har bred definition beroende på 

vilket förhållningssätt de lärs ut i. Vår uppfattning var att alla begrepp användes men att 

empowerment var svårast att mäta. 

 

Studien kunde visa på att empowerment var något som användes i företaget men inte på 

vilket sätt det utövades medvetet. Fem av sex intervjupersoner visste vad empowerment 

betydde men när de beskrev ordet var det inte sammankopplat med alla delar i företaget. 

Empowerment är enligt oss ett svårt begrepp att beskriva på svenska detta märktes 

också att våra intervjupersoner hade svårt att göra. Alla intervjupersoner pratade runt 

begreppet men sa aldrig att de uttryckligen använde sig av empowerment. 

Uppfattningen var att organisationen och dess medarbetare kommer jobba med 

begreppet i framtiden. Vår tolkning är att företaget arbetar med de delar som 

empowerment innehåller men att de inte riktigt vet om det. Vi kunde uppfatta att 

företaget stärkt individerna, de gjorde de anställda delaktiga i beslut och att de anställda 

kände egenkontroll över sina prestationer och sitt arbete.  

  

Instrumentellt och kommunikativt lärande var lättare att tolka i samband med 

kompetensutveckling. Som vi nämnt tidigare var vår tolkning att det användes 

genomgående i företaget men att begreppen inte var uttalade. 

  

Kritiskt tänkande och kritisk reflektion var de begrepp intervjupersonerna använde 

själva när de förklarade sitt arbete. Samt att de beskrev dem utifrån transformativt 

lärande. 

   

En annan aspekt är att en transformativ process ska innehålla alla delar för att vara 

uppfylld för bästa resultat. Studien kunde inte få fram att en transformativ process sker 

kontinuerligt. Vi kunde endast få fram att det skedde vissa delar av processen under 

olika tillfällen. Studien kunde inte fastställa om nyckelorden var färgade av företagets 

policy. En transformativ process ska vara en förändring hos individen som går att 

bibehålla en längre tid. 

 

 

7.7 Fortsatt forskning 

 

Transformativt lärande är idag starkt kopplat till vuxnas lärande inom skolor men det 

vore intressant att forska om transformativt lärande kopplat till arbetsrelaterad 

kompetens. Precis som Drago-Severson & Blum-Sefano (2014) håller vi med om att 

vidare forskning om ledarskapets betydelse genom transformativt lärande kan ge stora 
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möjligheter för individerna att hänga med i de snabba förändringar dagens företagsmiljö 

innebär.  

 

Ett annat intressant studieområde vore att se varför det är svårt för de lägre utbildade 

inom organisationen att ta del av kompetensutveckling kopplat till ledarskap. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som just nu är inne på vår sista termin och 

skriver därför vår kandidatuppsats inom arbetslivspedagogik. 

Syftet med vår undersökning är att undersöka kompetensutveckling hos er personal för att 

se om det finns en koppling till transformativt lärande. Våra nyckelord att leta efter kommer 

vara kritiskt tänkande, kritisk reflektion, kommunikation och empowerment. Genom att 

intervjua sex personer på ert företag, skulle ni hjälpa oss framåt i vår undersökning. Vi 

skulle vara tacksamma om vi fick ta del av era åsikter och erfarenheter kring de tankar ni 

har. 

Denna undersökning är frivillig och kan avslutas när som helst även om ni tackat ja. Vi 

kommer behandla alla uppgifter konfidentiellt och kommer spela in samtalen. De uppgifter 

vi samlar in kommer endast användas för vår undersökning. 

Intervjun bygger på elva stycken frågor och eventuella följdfrågor. Vi beräknar att varje 

intervju kommer att ta mellan 30-45 minuter och är som tidigare nämnt frivilliga. Vi 

planerar att göra alla intervjuer under en dag. Om ni vill ta del av vårt resultat när uppsatsen 

är färdig får ni detta. 

Vi hoppas att höra från er inom kort. Har ni frågor eller funderingar tveka inte på att 

kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Erica Lindfors 073-05 155 30 erclin@student.ltu.se 

Isabella Hyltingö 073-542 88 38 isabella.hyltinge@gmail.com 
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Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide/Enkät 

Intervjuguide 

1.  Bakgrundsfrågor 

1.1 Vad var det som fick dig att börja på företaget? 

1.2 Vad är din nuvarande position på företaget? 

2.  Inledande frågor 

2.1  Vad är dina tankar kring meningsfullheten av kompetensutveckling 

3.  Intervjufrågor Transformativt lärande 

3.1  Instrumentellt lärande/ Kommunikativt lärande 

3.1.1 Om ditt företag erbjudit kompetensutveckling, Berätta vad har det då varit? 

Föreläsning/Workshops?  

3.1.2 Upplever du att det alltid finns någon att samtala med på företaget? 

3.1.3 Känner du att du blir sedd på företaget? Berätta om ledarskapet på företaget? 

3.2 Empowerment/Frigörelse/ Ångest/ Förvirrad 

3.2.1 Berätta om dina nya kunskaper?  

3.2.2 Känner du att du kunnat ändra ditt sätt att tänka eller ditt beteende med din nya 

kunskap?  

3.2.3 Upplever du att det finns ett syfte med företagets kompetensutveckling?  

3.3 Kritiskt tänkande/ Kritiskt reflektion 

3.3.1 Berätta om du haft tid att reflektera över din nya kunskap?  

3.3.2 Har du fått testa dina nya kunskaper? På vilket sätt?  

 

4.  Följdfrågor 

-          Varför/Varför inte? 

-          Kan du utveckla? 

-          Anser du att det varit tillräckligt? 

-          Skulle du vilja förändra det, varför? 

-          Vad hade blivit annorlunda då? 

-          Vad är viktigast enligt dig? 

-          Hur tror du det kommer se ut mer långsiktigt? 

 


