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Studien syftar till att undersöka hur ledare arbetar för att påverka medarbetare till 
att vilja kompetensutvecklas samt vilka organisatoriska villkor som ledare 
uppfattar styr kompetensutvecklingsinsatser. En kvalitativ forskningsstrategi har 
tillämpats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Till studien har sex ledare 
med personalansvar intervjuats. Resultatet visade att ledarna uppfattar att det 
krävs en balans mellan vad medarbetaren har för behov och vad företaget kan 
erbjuda gällande kompetensutveckling. Respondenterna framhöll att 
kompetensutveckling måste förhållas till organisatoriska villkor som ekonomi, 
relevans och krav. Resultatet problematiserades utifrån teoretiska utgångspunkter. 
De teoretiska utgångspunkterna utgörs av Bass beskrivning av transformativt och 
transaktionellt ledarskap samt tekniskt-rationell och institutionell strategi för 
kompetensutveckling. Dessa två strategier är inhämtade från tidigare forskning. 
Utifrån respondenternas uttalanden blir slutsatsen att ledares förhållningssätt kan 
påverka medarbetares inställning till kompetensutveckling. Ledare kan använda 
kommunikation, tillåtande klimat och delegering av ansvar som åtgärder för att 
stimulera medarbetarna till att vilja kompetensutvecklas.  
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INTRODUKTION 
Sätt dig in i situationen att du som ledare med personalansvar har vid ett flertal tillfällen 
försökt motivera medarbetare till att kompetensutvecklas. Detta eftersom arbetsmark-
naden har förändrats och företaget är i behov av förändring och nytänkande. Trots detta 
finns det ett antal anställda som ställer sig tveksamma till utveckling och förändring. 
Hur skulle du som ledare tillmötesgå detta scenario?  

Samhället idag ställs inför ständig förändring och utveckling vilket innebär att företag 
behöver positionera sig gällande kunskap och kompetens, för att på så sätt kunna vara 
attraktiva på den globala marknaden (Illeris, 2015). Jarvis, Holford och Griffin (2003) 
hävdar likaså att vi lever i en tid av förändring. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att 
aspekterna; osäkerhet, beroende och tryck har en avgörande roll när företag samspelar 
med en föränderlig omvärld. Osäkerheten handlar om att företag idag inte kan besitta 
kontroll över omvärlden, eftersom det finns en osäkerhet och ett beroende gällande 
leverantörer, kunder samt samarbetspartners. Det innebär i sin tur att företag behöver 
vara uppmärksamma på förändringar och agera därefter. Marknadens företag påverkas 
även av samhällets ständiga tryck, där normer och värderingar inverkar. Exempelvis 
menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att det är trycket som avgör vad som är legitimt 
och inte.  

Vidare menar författarna att företag behöver satsa på de mänskliga resurserna för att 
kunna bemöta denna utveckling, eftersom organisationer utgörs av medarbetare. Genom 
tillvaratagande och utveckling av medarbetares kompetens kan företag åstadkomma 
konkurrensfördelar på marknaden. Illeris (2015) menar att en ytterligare konsekvens av 
samhällets föränderlighet har resulterat i att dagens företag behöver vara mer 
förändringsbenägna och flexibla, vilket också leder till att företag strävar efter flexibla 
medarbetare. I beaktande av samhällets utveckling gällande kunskap och konkurrens har 
begreppet livslångt lärande blivit aktuellt. Illeris (2015) beskriver att det livslånga 
lärandet tar sin utgångspunkt i individens omställningsförmåga som därmed ställer 
högre krav på medarbetaren. Individer behöver på så sätt kontinuerligt 
kompetensutvecklas för att kunna hantera nya utmaningar som de ställs inför, vilket 
innebär utvecklande av befintliga och nya kunskaper. I relation till alla dessa aspekter 
kring en föränderlig värld och betydelsen av kompetensutveckling, kan en förståelse 
erhållas kring att ledaren i det angivna scenariot vill att medarbetare ska 
kompetensutvecklas och på så sätt utvecklas och lära mer. Detta för att i sin tur kunna 
behålla sin attraktivitet på den konkurrerande marknaden. Det har även genererat i ett 
ökat intresse hos oss och resulterat i två forskningsfrågor för att kunna förstå vikten av 
utveckling i förhållande till en föränderlig värld. 

Syfte och problemformuleringar 
Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse ledare har i förhållande till 
medarbetarnas inställning till kompetensutveckling. Studien syftar även till att 
undersöka vilka organisatoriska villkor som styr kompetesnutvecklingsinsatser. 
Förhoppningen är att få en ökad förståelse för vikten av ledarskapet gällande 
medarbetarnas deltagande i kompetensutveckling samt erhålla en klarhet i vilka villkor 
som styr kompetens-utveckling. Studien utgår ifrån ledares personliga uppfattningar om 
ledarens roll och betydelse i förhållande till kompetensutveckling. Detta syfte har 
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mynnat ut i följande forskningsfrågor:  
 

1. Hur arbetar ledare för att påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas? 

2. Vilka organisatoriska villkor uppfattar ledare styr kompetens 
utvecklingsinsatser? 

Bakgrund 
I följande avsnitt kommer en presentation att göras av utvald litteratur på området. 
Bakgrunden redovisas för att få en förståelse för begreppen kompetens, kompetens-
utveckling samt ledarskap. Avsnittet behandlar också begreppens historiska framväxt 
och utveckling. Litteraturen har valts ut utifrån tidigare kurslitteratur samt artiklar som 
berör kompetens, kompetensutveckling och ledarskap. 

Kompetens 
För att kunna erhålla en förståelse av begreppet kompetensutveckling behövs en 
förklaring av kompetensbegreppet. Begreppet kompetens är ett ord som förekommer 
frekvent inom svensk forskning när det gäller arbetslivet. I Sverige fick begreppet 
kompetens genomslag under 1980-talet och har med tiden ersatt begrepp som 
personalutveckling, personalutbildning och kvalifikation, uppger Illeris (2013). I 
förhållande till detta konstaterande hävdar författaren att kompetensbegreppet idag är ett 
utav de mest centrala begreppen inom utbildning. Utifrån litteraturen framkommer det 
att det finns en tvetydighet kring kompetensbegreppets innebörd, eftersom det 
inkluderar ett flertal komponenter. Författaren beskriver att kunskaper, färdigheter och 
attityder har varit begrepp som främst har förknippats med kompetensbegreppet. 
Ytterligare ett begrepp som vanligen har förknippats med kompetensbegreppet är enligt 
Illeris (2015) kvalifikationsbegreppet. Författaren hävdar dock att en distinktion 
behöver göras av begreppen, eftersom kvalifikationsbegreppet har sin utgångspunkt i 
enstaka kvalifikationer i förhållande till konkreta uppgifter eller arbeten. 
Kompetensbegreppet är istället ett helhetsgrepp som omfattar samtliga kvalifikationer 
för att kunna bemästra en viss situation eller ett visst sammanhang. Individens 
kompetens sätts därmed på prov när personen hamnar i en oförutsedd situation. Det är 
först då ett konstaterande kan göras om individen besitter kompetens för att klara av den 
specifika situationen, eller endast besitter kunskaper som personen inte kan tillämpa i 
den specifika situationen (Illeris, 2015). För att försöka konkretisera 
kompetensbegreppet ytterligare kommer en definition att användas. Illeris (2013) 
definition av begreppet kommer härmed att användas eftersom den återkommer 
frekvent i den utvalda litteraturen. Den valda definitionen lyder:  

“Kompetens utgörs av helhetsbetonade förnufts- och känslomässigt 
förankrade kapaciteter, dispositioner och potentialer som är relaterade 
till möjliga handlingsområden och realiseras genom bedömningar, beslut 
och handlingar i relation till kända och okända situationer.” (Illeris, 
2013, s.62).  

Kompetensutveckling 
I förhållande till ovanstående stycke samt Illeris (2013) definition av begreppet kompet-
ens kan en förståelse erhållas till kompetensutvecklingens komplexitet. Forskning visar 
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på begreppets komplexitet i form av att termen kompetensutveckling kan inneha olika 
betydelser. Ellström (2010) menar att termen kompetensutveckling fokuserar i vissa 
avseenden på olika åtgärder, exempelvis utbildning och förändring av arbetsuppgifter 
som kan tillämpas för att utveckla kompetenser inom företaget. I andra avseenden 
fokuserar termen istället på individuella lärprocesser som bidrar till förändringar av 
individens kompetens, vilket kan resultera i motivation och ett ökat intresse för fortsatt 
lärande. I beaktande av detta menar författaren att en åtskillnad kan göras gällande 
individ- och organisationsrelaterad innebörd av begreppet kompetensutveckling. Därav 
kan en förståelse erhållas kring det konstaterande som Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 
Davidson (2011) framhäver. De menar att det inte finns någon samsyn inom 
forskningsvärlden eller i arbetslivet kring vad som definieras som kompetensutveckling-
saktiviteter. Detta eftersom individer uppfattar begreppet kompetensutveckling olika. 
Kompetensutveckling är enligt Illeris (2013) en kvalificerad form av lärande, eftersom 
lärandet sker kontinuerligt under livets gång och i alla möjliga sammanhang.  

Gällande olika kompetensutvecklingsaktiviter förklarar Granberg (2011) att ett flertal 
företag erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter till anställda i avsikt att 
medarbetarnas kompetenser ska utvecklas och förbättras. Författaren hävdar att ett 
vanligt förekommande tillvägagångssätt är att medarbetare först erbjuds 
kompetensutveckling och får därefter nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter. En 
konsekvens av detta tillvägagångssätt kan bli att medarbetare införskaffar nya 
kunskaper genom kompetensutveckling, som de sedan inte får möjlighet att applicera i 
praktiken. Detta menar författaren leder till frustration hos medarbetarna eftersom de 
upplever sig “överutbildade”. Istället anser Granberg (2011) att företag borde göra det 
omvända, det vill säga börja med att erbjuda de anställda nya befogenheter. Därigenom 
införskaffar sig medarbetaren den kompetens som krävs för att hantera de nya 
uppgifterna och på så sätt sker en utveckling av individens kompetens.   

Nilsson m.fl. (2011) framhäver att oavsett vilken kompetensutvecklingsaktivitet ett 
företag använder, strävar samtliga efter målet att kunna uppnå en lärmiljö för 
medarbetarna. I relation till detta kan en förståelse skapas till kompetensutvecklingens 
nära förbindelse till lärandet. Författarna hävdar vidare att begreppen är som två sidor 
av samma mynt, vilket innebär att om individen intresserar sig för kompetensutveckling 
så är personen även intresserad av lärande. För att kompetensutveckling ska kunna 
utmynna i ett lärande menar författarna att hänsyn måste tas till fem olika områden; 
handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, organisationskultur 
som stödjer lärande och förändring samt individens lust och engagemang att lära. 
Handlingsutrymmet grundas på vilken möjlighet individen har till att införskaffa ny 
kunskap och utvecklas. Det andra området belyser betydelsen av möjligheten att kunna 
rådfråga samt diskutera problem med kollegor. För att kunna tillgodose ett 
interaktionsutrymme behöver organisationer också tillhandahålla olika arbetsformer, 
exempelvis handledning och personalträffar. Ytterligare ett område som behövs tas 
hänsyn till är organisationers utbildningsmöjligheter. Utbildning utgör en betydelsefull 
aspekt för medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling. Det fjärde området 
berör organisationskulturen. Nilsson m.fl. (2011) hävdar att organisationskulturen både 
kan hindra och främja lärande, därav bör organisationer sträva efter en kultur som 
stödjer lärande. För att ett lärande ska kunna äga rum räcker det inte med att hänsyn tas 
till dessa olika beskrivna områden, utan individen behöver själv besitta ett engagemang 
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och lust till lärande. Vidare menar författarna att ledarskap är ytterligare ett område att 
beakta i relation till kompetensutveckling.  

Ledarskap 
Det var i samband med industrialiseringen som ett intresse för ledarskapsfrågor i 
organisationer växte fram enligt Nilsson m.fl. (2011). Vidare hävdar författarna att det 
finns en tvetydighet kring synen på vad ledarskap egentligen är. Sveningsson och 
Alvesson (2010) belyser likaså att det finns ett spektrum av definitioner kring 
fenomenet ledarskap. Denna otydlighet grundas i att synen på vad ledarskap innebär har 
förändrats allt eftersom fenomenet har studerats (Nilsson m.fl., 2011). Tidigare 
utmärktes en framgångsrik ledare med egenskaper i form av självförtroende, sociala 
färdigheter samt språklig begåvning. Dessa egenskaper framkom under 1900-talet 
genom att personlighetstester utfördes. Allt eftersom fler studier visade att det inte gick 
att fastställa tydliga samband mellan ledarskap och personliga egenskaper, började detta 
synsätt att ifrågasättas. Forskningen visar att det inte går att födas till ledarskap, däremot 
kan en individ besitta egenskaper som ligger till god grund för att utmynna i ledarskap. 
Fokus har gått från att se på ledarskap som en viss personlighet till att se på ledarskap 
som en påverkansprocess. Författarna belyser i samband med detta att ledarens 
huvudsakliga uppgift handlar om att försöka påverka sina medarbetare. Sveningsson 
och Alvesson (2010) beskriver i relation till förändringen att ledarskap uppges handla 
om utveckling och förändring. Därmed ska ledare kunna se en helhet, frambringa 
engagerade medarbetare och formulera visioner. Författarna påpekar att det idag ofta 
talas om ett gott ledarskap och att ledarskapet är centralt för företags framgångar. I 
samband med ledarskap finns det en del egenskaper som särskilt lyfts fram, ledare ska 
vara goda lyssnare, engagerade, positiva, omtänksamma och tydliga (Sveningsson & 
Alvesson, 2010). 

Granberg (2011) hävdar att det finns en svårighet gällande distinktionen mellan 
chefskap och ledarskap. Svårigheten utgörs av att begreppen i praktiken används 
synonymt. Vid en åtskillnad av begreppen blir det tydligt att chefskapet innefattar en 
formell position medan ledarskapet fokuserar på interaktionen mellan ledare och 
medarbetare. I samband med chefskapet tillskrivs vanligen administrativa uppgifter, 
jämfört med ledarskapet som tillskrivs faktorer i form av engagemang, kommunikation, 
motivation och inflytande (Granberg, 2011). 

Transformativt ledarskap 
Burn var en av de första teoretiker som började tala om ledarskap som antingen 
transaktionellt eller transformativt (Bass & Riggio, 2006). Enligt författarna använder 
en transaktionell ledare sig av sociala utbyten. Ett exempel av Burn som nyttjats är att 
politiker kan använda vissa kampanjer i syfte att få röster. Det sker således ett utbyte 
eftersom politikerna får röster av medborgarna och hos medborgarna infinner det sig en 
förhoppning om att kampanjen ska resultera i något positivt. En transformativ ledare ska 
istället stimulera och inspirera sina efterföljare för att uppnå goda resultat och utveckla 
sitt eget ledarskap. Det transformativa tillvägagångssättet inkluderar även att ledaren 
ska hjälpa efterföljarna att utvecklas och växa, genom att ledaren uppmärksammar varje 
enskild efterföljare. Teoretikern Bass har vidareutvecklat ledarskapsteorin om 
transformativt ledarskap med fyra komponenter. Dessa komponenter består av 
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idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och personlig 
omtanke (Bass & Riggio, 2006). 

Idealiserat inflytande är den första komponenten och den behandlar ledaren som en god 
förebild för sina efterföljare. Denna ledare är även respekterad, beundrad och pålitlig. 
Följarna identifierar sig med sin ledare och försöker efterlikna hen. Slutligen ska 
ledaren vara ett högt etiskt och moraliskt föredöme. Nästa komponent i Bass 
ledarskapsteori är inspirerande motivation som handlar om att ledaren ska vara på ett 
sätt som motiverar och inspirerar omgivningen. Ledaren ska åstadkomma detta genom 
att ge efterföljarna meningsfulla utmaningar i arbetet. En viktig del i denna komponent 
är att ledaren tillsammans med medarbetaren ska kommunicera fram gemensamma mål 
och visioner att arbeta utefter. Ledarens uppgift är också att visa hög entusiasm och 
optimism samt att skapa en laganda. Den tredje komponenten intellektuell stimulans 
beskriver att ledaren ska stimulera följarna till att vara kreativa och innovativa. Ledaren 
främjar följarna till att komma med nya idéer, i hopp om att följarna ska kunna lösa 
problem på nya sätt. Om misstags begås kritiseras dessa aldrig öppet, utan de hanteras 
enskilt mellan ledaren och den berörda personen. Personlig omtanke är den sista 
komponenten och den behandlar ledaren som en coach eller mentor. En av ledarens 
uppgift är att ta tillvara på varje individs fulla potential. För att kunna åstadkomma detta 
menar författarna att det behövs ett stödjande klimat. En ytterligare aspekt i denna 
komponent är betydelsen av dialogen mellan ledaren och medarbetaren eftersom den 
skapar en starkare och mer personlig relation mellan dem (Bass, 1998; Bass & Riggio, 
2006). 

Shuck och Herd (2012) beskriver likaså att idealiserat inflytande handlar om ledarens 
roll som god och inspirerande förebild. Författarna menar att ledaren behöver 
synliggöra visioner, mål och värderingar för sina medarbetare. Vidare uppger de att det 
är essentiellt att ledaren själv uppträder utefter dessa angivna riktlinjer, för att ledaren 
ska kunna besitta ett idealiserat inflytande. Shuck och Herd (2012) förklarar att 
inspirerande motivation bygger på att ledaren ställer utmanande mål och visar sitt 
förtroende för medarbetarens förmåga att uppnå dessa mål. Ledarens förtroende nås ut 
till medarbetarna via kommunikation. Komponenten intellektuell stimulans fokuserar 
enligt Hetland, Hetland, Schou Andreassen, Pallesen och Notelaers (2011) på ledarens 
förmåga att få medarbetare att kritiskt reflektera samt ifrågasätta sina egna handlingar 
och utföranden. Shuck och Herd (2012) tillskriver att intellektuell stimulans innefattar 
en miljö som främjar utveckling, kreativitet och innovativt tänkande. Detta i tron om att 
medarbetarna ska anta nya utmaningar och bli mer lösningsorienterade. Personlig 
omtanke är den sistnämnda komponenten och behandlar ledarens förmåga att 
kontinuerligt uppmärksamma varje enskild medarbetares behov, för att kunna 
åstadkomma individens fulla potential (Hetland m.fl., 2011). Shuck och Herd (2012) 
uppger att denna komponent innefattar en personlig relation mellan ledaren och 
medarbetaren, för att kunna tillgodose behov, mål och intressen. Ledaren ska på så sätt 
hjälpa medarbetaren att kontinuerligt utvecklas och uppnå sin fulla potential. 

Transaktionellt ledarskap 
Liksom Bass och Riggio (2006) tar upp menar Hetland m.fl. (2011) att den 
transaktionella ledarskapsstilen baseras på utbyten. Hetland m.fl. (2011) beskriver 
vidare att det handlar om belöningar vid önskad prestation och bestraffningar vid 
ouppnåeliga mål. Författarna hävdar att ett vanligt förekommande i det transaktionella 
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ledarskapet är att ledaren besitter ett övervaknings och korrigeringsbeteende. Detta kan 
resultera i att medarbetarna inte vågar fatta egna beslut och att självständigheten kan 
reduceras, eftersom de ständig blir korrigerade vid felaktiga genomföranden. Därav är 
det transaktionella ledarskapet mer uppgiftsinriktat än relationsinriktat (Hetland m.fl., 
2011). Specifikt menar Herrmann och Felfe (2013) att det transaktionella ledarskapet 
handlar om att få arbetet gjort. En konsekvens av detta är enligt författarna att 
medarbetarnas kreativitet och utvecklingsförmåga kan hindras, eftersom fokus främst 
ligger på utförandet av uppgiften. På så sätt utnyttjas inte medarbetares potential till 
kreativa lösningar och idéer. Den transaktionella ledaren använder sig av fastställda 
rutiner för att effektivisera arbetet (Herrmann & Felfe, 2013). Shuck och Herd (2012) 
tillägger att en transaktionell ledare ska ha klart definierade förväntningar på 
medarbetarna, därtill hävdar de att medarbetarna behöver besitta de rätta resurserna för 
att kunna genomföra den specifika uppgiften. Utöver rätta resurser och tydliga mål 
innefattar inte denna ledarskapsstil någon övrig relation mellan ledare och medarbetare 
(Shuck & Herd, 2012).  

Tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning inom det aktuella området för att 
kunna besvara forskningsfrågorna. Därmed ska frågeställningarna om hur ledare 
arbetar för att påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas samt vilka 
organisatoriska villkor som styr kompetensutvecklingsinsatser ges svar på. Den tidigare 
forskningen grundas på vetenskapliga artiklar. För att erhålla en aktuell inblick i det 
berörda området sträcker sig inte forskningen längre tillbaks i tiden än tio år. 

Strategier för kompetensutveckling 
I artikeln författad av Ellström och Kock (2008) framkommer betydelsen av 
kompetensutveckling. Författarna påvisar att begreppet kompetensutveckling innebär 
individuella lärprocesser där kompetens införskaffas. Därav menar författarna att en 
distinktion kan göras mellan organisations- och individrelaterad betydelse av begreppet 
kompetensutveckling. Organisationsrelaterad kompetensutveckling syftar till de 
åtgärder som vidtas i form av exempelvis utbildning, medan individrelaterad 
kompetensutveckling fokuserar på det individuella lärandet. Artikelns syfte är att 
presentera forskning om kompetensutvecklingsstrategier för att kunna erhålla en 
förståelse kring varför företag investerar i kompetensutveckling. Strategierna består av 
tekniskt-rationell, institutionell och konflikt-kontroll. Vidare visar artikeln vilka effekter 
som kan ges av kompetensutveckling och vad som utmärker framgångsrika strategier. 
Artikeln utgår ifrån empirisk forskning och författarna hänvisar därför till flera olika 
undersökningar i relation till studiens syfte. Författarna uppger att produktivitets-
utveckling, innovativ kapacitet och konkurrenskraft är avgörande faktorer till varför 
företag investerar i kompetensutveckling. Detta eftersom de menar att det är essentiellt 
att utveckla produkter samt att besitta ett nytänkande för att kunna vara konkurrens-
kraftiga. Resultatet uppvisar att investeringar i kompetensutvecklingsaktiviteter är ett 
komplext samspel gällande interna och externa faktorer. De externa faktorerna består av 
konkurrenstryck och kundkrav medan de interna faktorerna berör en stödjande 
organisationskultur. Det framkommer i resultatet att komplexiteten gällande effekterna 
av kompetensutveckling behandlar aspekterna kring ökade kunskaper och färdigheter i 
förhållande till ökad motivation och intresse.  
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Ellström och Kock (2008) hävdar att det finns två huvudsakliga teoretiska perspektiv till 
varför företag investerar i kompetensutveckling, tekniskt-rationell och institutionell 
strategi för kompetensutveckling. Beroende på vad företaget vill åstadkomma använder 
företag således olika strategier för kompetensutveckling. Enligt författarna bygger det 
tekniskt-rationella perspektivet på en planerad strategi, vilket innebär att företag som 
tillämpar denna strategi kan på förhand sätta upp bestämda mål att arbeta efter. Med 
hjälp av den tekniskt-rationella strategin kan företag bemöta förändringar i omvärlden 
som exempelvis kan innebära nya eller ökade kompetenskrav. Utbildning och andra 
kompetensutvecklings åtgärder är ett verktyg för att främja lärande hos medarbetare 
enligt det tekniskt-rationella perspektivet. Medarbetarnas inlärning i form av ökad 
kunskap och kompetens bidrar i sin tur till ökad produktivitet och tillväxt på 
organisatorisk nivå. Det institutionella perspektivet hävdar Ellström och Kock (2008) 
berör de icke-rationella processerna, eftersom detta perspektiv styrs av modetrender 
inom den bransch som organisationen verkar. Det betyder att investeringar i kompetens-
utveckling utförs i förhoppning om ökad legitimitet, vilket också innebär att 
investeringarna är av kortsiktig karaktär. En ytterligare aspekt inom det institutionella 
perspektivet är att investeringar i kompetensutveckling har en symbolisk funktion och 
kretsar kring vilka värderingar som företaget vill associeras med. Ett annat perspektiv 
som nämns i artikeln är konflikt-kontroll perspektivet. Enligt författarna syftar konflikt-
kontroll perspektivet på interna maktrelationer, vilket innebär att olika aktörer inom 
organisationen argumenterar för sina respektive intressen. De påpekar även att en 
kombination av perspektiven är möjlig. Ett konstaterat resultat utifrån artikeln är att 
både externa och interna faktorer behövs för att företag ska investera i 
kompetensutveckling. Det räcker således inte med endast externa faktorer i form av 
ökad konkurrens, utan det krävs också en tillåtande lärmiljö på arbetsplatsen enligt 
författarna.  

Kompetensutveckling som karriärsframgång 
De Vos, De Hauw och Van der Heijdens (2011) studie undersöker förhållandet mellan 
kompetensutveckling, anställningsbarhet och lyckad karriär. Undersökningen utfördes i 
en finansiell institution belägen i Belgien, där 561 stycken anställda deltog med hjälp av 
ett frågeformulär. Studiens resultat styrker idén kring att deltagande i 
kompetensutvecklingsaktiviteter samt uppfattat stöd för kompetensutveckling är positivt 
förbundet med medarbetarnas uppfattning om anställningsbarhet. De Vos m.fl. (2011) 
belyser likaså fördelen med kompetensutveckling i förhållande till konkurrens, därtill 
uppger författarna flexibilitet och karriärsutveckling. De menar att ett högre 
marknadstryck som inkluderar snabba förändringar, har tvingat företag till att bli mer 
flexibla. Det har också genererat till att företag behöver inneha en mångsidig och 
kompetent personalstyrka. När företag anpassar sig till nya arbetskrav leder det till 
högre krav på medarbetares omställningsförmåga och lärande, vilket på sikt kan leda till 
högre anställningsbarhet. Det författarna belyser i samband med kompetensutveckling 
är aktiviteter som främjar och återupprättar lärandet. Författarna framhäver att 
medarbetare som deltar i kompetensutvecklingsaktiviteter erhåller en större förståelse 
för betydelsen av karriärsutveckling. Ett exempel på en kompetensutvecklingsaktivitet 
som framkommer i artikeln är utbildning. Vidare beskriver författarna att kompetens-
utveckling även kan handla om att individen ska ta ett eget initiativ till lärande och 
utveckling i det dagliga arbetet. En förutsättning för att kompetensutveckling ska bli 
betydelsefullt hävdar författarna är att företag skapar en stödjande miljö för utveckling 
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av individers kompetens. I den stödjande miljön skall medarbetarna tillåtas att utvecklas 
tillsammans med stödjande ledare och kollegor. Slutligen visar studien att det finns ett 
positivt förhållande mellan kompetensutveckling, anställningsbarhet och lyckad karriär. 
Detta eftersom kompetensutvecklingsmöjligheter enligt författarna leder till 
anställningsbarhet och bättre karriärutveckling.    
 
Författarna Van der Heijden och Bakker (2011) undersöker om arbeten som möjliggör 
till kompetensutveckling samt om ett konstruktivt ledarskap stärker medarbetarnas 
anställningsbarhet eller karriärmöjlighet. I förhållande till detta utgår studien ifrån 
arbetsrelaterade faktorer såsom trivsel i arbetet och arbetsmotivation. Studien 
genomfördes av 303 stycken arbetare i Holland. Författarna i artikeln kommer fram till 
att medarbetare som upplever en stimulerande arbetsmiljö, har ett utmanande arbete 
samt en motiverande handledare får ökat engagemang. Detta leder i sin tur till 
anställningsbarhet. Medarbetare som besitter utmanande arbeten med ett högt 
lärandevärde hävdar Van der Heijden och Bakker (2011) är mer benägna till att ta egna 
initiativ och är mer produktiva. I beaktande av detta blir individen en mer attraktiv och 
presterande arbetstagare på den konkurrerande arbetsmarknaden. Författarna tillskriver 
globaliseringen som en avgörande faktor för vikten av kompetensutveckling. 
Kompetensutvecklingsaktiviteter bidrar till förmågan att upprätthålla och utveckla 
grundläggande kunskaper hos medarbetare. Författarna menar vidare att begreppet 
anställningsbarhet inkluderar kontinuerlig uppföljning och förvärvning av nya 
kompetenser, genom nya utmaningar. Vidare menar Van der Heijden och Bakker (2011) 
att det är essentiellt att både ledaren och medarbetaren förstår vikten av det livslånga 
lärandet. Detta resulterar i ett samspel mellan vad ledaren anser att medarbetaren 
behöver utveckla samt att individen själv behöver engagera sig i vilka kunskaper som 
krävs för att behålla sin attraktivitet på marknaden. Det innebär att individen besitter ett 
eget ansvar för utveckling och därmed sin karriär. 

Ledarskap som påverkansprocess 
Författarna Shuck och Herd (2012) undersöker sambandet mellan traditionella 
framväxande ledarskapsteorier och en motivationsvariabel. Variabeln ska motsvara 
medarbetarnas engagemang och ställas mot en konceptuell ram. Ramen omfattar en 
förståelse för medarbetarnas behov. Den behandlar också känslomässig intelligens som 
en ledarskapskompetens samt det transformativa ledarskapet. Artikeln visar på 
ledarskapsutveckling inom forskning i Human resource development sammanhang. 
Syftet är därmed att undersöka sambandet mellan ledarskapsbeteenden och 
medarbetares arbetsengagemang på arbetsplatser. Shuck och Herd (2012) framhäver att 
det inte finns något tvivel om att ledarskap är komplext och en mångfacetterad 
konstruktion. Vidare beskriver författarna att i takt med att kraven på medarbetarna har 
ökat, har det bidragit till ökade krav på ledare. De menar att ledare behöver vara 
uppmärksamma på förändringar och förhålla sig till ny utveckling. En konsekvens av 
utvecklingen är att tidigare tillvägagångssätt för utförandet av ledarskap har behövts 
förändras. Följaktligen hävdar författarna att dagens ledare behöver vara beredda på att 
bemöta de utmaningar som den nya arbetsmarknaden ställer. Shuck och Herd (2012) 
beskriver ledarskap som en process där ledaren påverkar en grupp i hopp om att uppnå 
gemensamma mål. Utifrån denna beskrivning handlar ledarskapet om en 
påverkansprocess mellan ledaren och medarbetare. Det ramverk författarna förhåller sig 
till ser ledarskapet som något som alla kan utveckla och förbättras inom. Artikelns 
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resultat framhäver att ledare som vill åstadkomma engagerade medarbetare ska förhålla 
sig till känslomässig intelligens. Detta eftersom känslomässig intelligens förenar både 
transaktionellt och transformativt ledarskapsbeteende. En aspekt som författarna 
ytterligare tillskriver ledarskapet är vikten av kommunikation. Kommunikationen ska 
ske genom en ömsesidig dialog, både i form av krav och stöttning. Författarna 
poängterar att personer med ett ledande ansvar behöver till en början reflektera över 
sina egna värderingar och ståndpunkter innan personen kan ta sig an en viss ledarstil. I 
beaktande av detta menar Shuck och Herd (2012) att det inte finns ett entydigt ledarskap 
som fungerar i alla situationer, utan varje situation är unik och kräver därför ett 
personligt ledarskap.  

Transaktionellt och transformativt ledarskap  
Hetland m.fl. (2011) undersöker förhållandet mellan transformativt ledarskap och 
transaktionellt ledarskap i relation till tre grundläggande behov kompetens, 
självständighet och igenkänning. Studien bygger på 661 stycken deltagare med hjälp av 
ett frågeformulär. Resultatet visar att det transformativa ledarskapet har en positiv 
inverkan på medarbetarnas behov i form av kompetens, självständighet och 
igenkänning. Hetland m.fl. (2011) beskriver att forskning kring ledarskap visar att en 
del ledarskapsstilar upplevs mer framgångsrika än andra när det handlar om ökat 
välbefinnande och motivation hos medarbetare. Vidare hävdar författarna att ledare 
besitter en unik position, eftersom de har möjlighet att påverka medarbetares inställning 
till arbetet. I resultatet framkom det att transaktionellt ledarskap kan ha en negativ 
inverkan på medarbetarnas kompetens, självständighet och igenkänning. Hetland m.fl. 
(2011) lyfter fram att det transaktionella ledarskapet är ett särskilt hot mot uppfyllandet 
av självständighet. Detta stödjs även av tidigare forskning, eftersom den har visat att 
kontrollerad motivation i form av belöning och straff reducerar självständigheten.  

I en artikeln författad av Herrmann och Felfe (2013) undersöks skillnaden mellan 
transaktionellt och transformativt ledarskap i förhållande till medarbetarnas kreativitet. 
Artikeln lyfter fram att företag måste åstadkomma kreativa medarbetare för att bli mer 
konkurrenskraftiga, därav framkommer betydelsen av kompetensutveckling. Studien 
undersöker även om kreativiteten ökar vid svårare uppgifter än vid uppgifter med längre 
svårighetsgrad. 241 stycken studenter deltog i undersökningen. Resultatet visar på att 
ledare med ett transformativt förhållningssätt åstadkommer mer kreativa medarbetare 
jämfört med en ledare som besitter det transaktionella förhållningssättet. Det 
framkommer också att medarbetare som ställs inför svåra uppgifter blir kreativare än de 
som ställs inför uppgifter med lägre svårighetsgrad. En av förklaringarna till studiens 
resultat menar författarna är att en transaktionell ledare använder sig utav 
standardrutiner och därför vågar inte medarbetare lämna några egna idéer. Därav 
hindras medarbetarnas kreativa sida. En transformativ ledare arbetar däremot med 
uppmuntran genom att få medarbetare till att lösa tidigare problem på nya sätt. 
Herrmann och Felfe (2013) menar att det transformativa ledarskapet på så sätt kan 
nyttja den kreativa potential som inte har tillgodosetts tidigare.  

Kommunikationen som grund för medarbetares kompetensutveckling 
En betydande aspekt inom det transformativa ledarskapet är kommunikation. I artikeln 
av Shuck och Herd (2012) konkluderar de att ledarskapet börjar med grunderna. 
Författarna menar att ledare måste följa medarbetares behov och behöver därför 
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använda sig av kommunikation. Shuck och Herd (2012) beskriver att transformativa 
ledare kommunicerar med sina medarbetare på ett uppmuntrande sätt för att kunna 
skapa en emotionell och trygg relation mellan ledaren och medarbetaren. Ledaren 
uppmuntrar medarbetarna genom visa sitt förtroende och ställer utmanande mål. 
Avsikten med kommunikationen är på så sätt att ledaren ska försäkra medarbetarna om 
att de kommer uppnå målen. Författarna menar vidare att medarbetare som relationellt 
identifierar sig med ledaren kommer att blir mer motiverade till att uppnå uppsatta mål. 
Detta eftersom medarbetaren upplever ett känslomässigt engagemang och stöttning från 
sin ledare. Shuck och Herd (2012) förklarar att kommunikation måste användas för att 
ledaren ska kunna delge sina förväntningar samt återkoppling för utveckling. 
Författarna menar även att kommunikationen är nödvändig för att kunna tydliggöra 
gränser. På så sätt kan kommunikationen bidra till medarbetarnas förståelse för 
organisationens struktur. Detta eftersom ledaren kan förklara och engagera 
medarbetarna i organisationen med hjälp av kommunikation, samt klargöra att det finns 
utrymme och lösningar för misstag.  

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer en sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter att 
presenteras. De teoretiska utgångspunkterna är inhämtade från tidigare forskning och 
berör centrala aspekter i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och analys av 
resultat. De två ledarskapsteorierna om transformativt och transaktionellt ledarskap 
blir aktuella för att kunna förstå ledares tillvägagångssätt gällande medarbetares 
inställning till kompetensutveckling. Tekniskt-rationell och institutionell strategi för 
kompetensutveckling blir i sin tur aktuellt för att kunna förstå varför företag investerar i 
kompetensutveckling utifrån organisatoriska villkor.  

Det transformativa ledarskapet utgör en central dimension i relation till ledarens 
förhållningssätt och medarbetares kompetensutveckling. I sin helhet verkar det 
transformativa ledarskapet för ett motiverande och inspirerande ledarskap som ska bidra 
till individens utveckling. Detta ledarskapsperspektiv omfattar därmed fyra 
huvudkomponenter; idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell 
stimulans och personlig omtanke (Bass, 1998; Bass & Riggio, 2006). Ett annat 
ledarskapsperspektiv som valts till studien är transaktionellt ledarskap. Denna 
ledarskapsstil handlar generellt om att ledaren använder sig utav belöning vid önskad 
prestation och bestraffning vid ouppnåeliga mål, för att få arbetet gjort. Ledaren som 
tillämpat denna ledarskapsstil har även ett övervaknings och korrigeringsbeteende (Bass 
& Riggio, 2006). Ytterligare två stycken centrala teoretiska utgångspunkter för studien i 
relation till kompetensutveckling är teknisk-rationell strategi och institutionell strategi. 
Innebörden av en teknisk-rationell strategi för kompetensutveckling är att företag på 
förhand kan utforma en planerad strategi (Ellström & Kock, 2008). Utbildning är ett 
exempel på en åtgärd som vidtas i den planerade strategin med avsikt att utveckla 
medarbetare, för att kunna möta förändringar i omvärlden. Den institutionella strategin 
för kompetensutveckling behandlar de icke-rationella processerna och har en symbolisk 
funktion. Detta eftersom denna strategi styrs av modetrender och en strävan efter ökad 
legitimitet. I beaktande av modetrender och ökad legitimitet är den institutionella 
strategin av kortsiktig karaktär, till skillnad från den tekniskt-rationella strategin som 
utgår ifrån ett planerat tillvägagångssätt och blir därmed av långsiktig karaktär (Ellström 
& Kock, 2008). 
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Utifrån studiens frågeställningar och resultat har således olika teoretiska utgångspunkter 
valts. Transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap har valts som teoretiska 
utgångspunkter i förhållande till frågeställningen om hur ledare kan arbeta för att 
påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas. Tekniskt-rationell och 
institutionell strategi för kompetensutveckling har valts i förhållande till 
frågeställningen om vilka organisatoriska villkor som ledare uppfattar styr 
kompetensutvecklinginsatser.  

METOD 
I följande avsnitt kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att presenteras 
liksom de avgränsningar som gjorts. Därefter kommer studiens planering och 
genomförande att beskrivas med hjälp av underrubrikerna sökstrategi, urval, 
instrument, insamling, etiska överväganden, analys samt tillförlitlighet och äkthet.  

Metodologiska utgångspunkter 
Bryman (2011) hävdar att den metod som forskaren väljer att använda blir avgörande 
för insamling av material. Detta eftersom det finns flera olika instrument som kan 
användas för att få fram material till den aktuella studien. Ett vanligt förekommande i 
samhällsvetenskaplig forskning är åtskillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsstrategin bygger på människors berättelser 
och upplevelser. Kvantitativ forskningsstrategi utgår enligt Backman (2016) istället 
ifrån kvantifierbar data i form av numeriska observationer. Studien bygger på en 
kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats. Detta eftersom det finns ett intresse 
för att få ta del av ledares egna uppfattningar och berättelser kring deras roll som ledare. 
Innebörden av ett induktivt synsätt är att forskare är ute efter att samla in empiri för att 
kunna åstadkomma en teoretisk anknytning (Bryman, 2011). I förhållande till det 
kvalitativa tillvägagångssättet kommer ett hermeneutiskt förhållningssätt att tillämpas i 
studien.  

Hermeneutik och kvalitativ metod 
Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning som baseras på tolkning och syftar till att 
försöka förstå livsvärlden samt människans grundbetingelser (Patel & Davidson, 2011). 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att en hermeneutisk tolkning ska frambringa en 
gemensam och giltig förståelse av en text. Ett hermeneutiskt förhållningssätt kommer 
därmed vara en lämplig metod till denna studie för att kunna få en förståelse för 
studiens kvalitativa data. Detta eftersom den kvalitativa forskningsintervjun söker efter 
nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Därav kommer tolkningar av respondenternas uttalanden att göras. Motsatsen till 
hermeneutiken är positivismen som behandlar kvantitativa och statistiska metoder. 
Inom positivismen intar forskaren en objektiv och osynlig roll, vilket inte görs i denna 
studien eftersom intervju används som insamlingsmetod. Trots att inriktningarna är 
varandras motsatser finns det en gemensam nämnare, eftersom både hermeneutiken och 
positivismen söker efter något bortom det observerbara (Patel & Davidson, 2011). 
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Planering och genomförande 
När studiens område väl var bestämt påbörjades en genomgång av tidigare litteratur 
och sökning av användbara artiklar till undersökningen. Nedan kommer studiens 
tillvägagångssätt att presenteras. 

Sökstrategi 
Studiens sex artiklar har tagits fram med hjälp av databasen ERIC. Backman (2016) 
belyser att databasen ERIC är ämnesspecifik och behandlar pedagogiska frågor och 
innehar ett omfattande utbud av olika vetenskapliga artiklar. En avgränsning vid 
sökning av artiklar har gjorts till “Peer reviewed”. Det indikerar på att de framtagna 
artiklarna är vetenskapligt granskade. Artiklarna har även avgränsats från år 2007 och 
tio år framåt. Detta för att stärka artiklarnas relevans och för att artiklarna skulle vara så 
uppdaterade som möjligt. Exempel på sökord som har använts för framtagning av de 
vetenskapliga artiklarna är: competence development, leadership, employee, workplace, 
transformational och transactional. Dessa exempel på sökord har använts i olika 
kombinationer. Vidare har trunkering använts vid sökorden employee och workplace, 
vilket resulterade i sökorden employ och work. Trunkering innebär att sökningen görs 
på en del av ordet (Backman, 2016). De framtagna artiklarna varierar i innehåll, alltifrån 
fokus på kompetensutveckling, ledarskap eller en förening av dem. 

Urval 
En avgränsning i studien gjordes till ledare med personalansvar på tre medelstora 
privata företag. Detta i beaktande av att de skulle besitta någon form av inblick och 
kunskap kring området kompetensutveckling. Bryman (2011) belyser att forskare i en 
kvalitativ metod vanligen använder sig av ett målinriktat urval. Vid användning av ett 
målinriktat urval väljer forskaren medvetet ut intervjupersoner som är aktuella för 
problemformuleringen. Utifrån den angivna beskrivningen har ett målinriktat urval 
tillämpats, eftersom ledare med personalansvar har valts som intervjupersoner. Det 
tillvägagångssätt som användes för att nå ut till respondenter innebar till en början en 
sökning på Google efter (Human Resources) HR-chefers mailadresser på olika företag. 
Detta för att kunna få hjälp med möjliga och passande respondenter. Mailet som 
skickades ut berörde kortfattat studiens syfte och en beskrivning av de tänkta 
respondenterna gjordes, för att se om ett intresse fanns för intervjuer på företaget. Det 
enda krav som framgick via mail till HR-cheferna var att de tänkta respondenterna 
skulle besitta någon form av personalansvar. Detta för att HR-cheferna skulle bidra till 
en slumpmässig blandning av respondenter, därav förelåg ingen tidigare kännedom 
kring respondenterna gällande exempelvis, ålder, kön och tidigare erfarenheter. En 
slumpmässig blandning av respondenter eftersträvades för att få ett så varierande urval 
som möjligt. Ledarna hade således varierade ledarroller och bar på olika erfarenheter, 
vilket sågs som en fördel. De sex respondenter som tilldelades blev sedan informerade 
om studiens innebörd samt deras deltagande via ett missiv (se bilaga, I). På de tre olika 
företagen blev det sammantaget två intervjuer på respektive företag.  

Instrument 
Vid användning av kvalitativ metod framhäver Bryman (2011) att det finns olika 
intervjuformer exempelvis, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. 
En semistrukturerad intervju innebär att specifika teman berörs i en utformad 
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intervjuguide. Avsikten med en semistrukturerad intervju enligt författaren är att det ska 
finnas utrymme för följdfrågor samt att frågorna inte behöver ställas i en specifik 
ordning. I beaktande av innebörden av en semistrukturerad intervju har den valts som 
undersökningsinstrument. En förutsättning för att intervjuguiden skulle kunna utformas 
var att stöd behövdes inhämtas från bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter. Den utformade intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor för att 
introducera respondenten in i intervjusituationen. Två specifika teman utformades för 
att kunna frambringa relevant information som skulle vara till hjälp för att besvara 
studiens syfte. Det ena temat berörde kompetensutveckling gällande begreppets 
innebörd och betydelse. Det andra temat berörde ledarskapet och dess tillvägagångssätt. 
Dessa två teman behövdes för att kunna besvara forskningsfrågorna samt för att få 
användbara svar, eftersom de två teman går in i varandra. För att intervjutillfället skulle 
bli givande användes olika typer av intervjufrågor. Kvale och Brinkmann (2014) 
nämner exempelvis inledande frågor och sonderingsfrågor som två tillvägagångssätt i 
samband med att forskaren vill få mer detaljerade och utförliga uttalanden från 
respondenten. Bryman (2011) poängterar att det är essentiellt att använda pilotstudier 
för att se hur undersökningsinstrumentet fungerar innan det används i den verkliga 
studien. Genom att testa intervjufrågorna menar författaren att eventuella brister kan 
upptäckas. Därav har en pilotintervju genomförts i syfte att testa intervjuguiden. 
Pilotstudien har testats på en bekant som har personalansvar och som därmed kunde 
motsvara studiens urval. Alla dessa aspekter gällande undersökningsinstrument gjordes 
med avsikt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Insamling 
Som tidigare nämnts användes semistrukturerade intervjuer som instrument för att 
kunna samla in relevant data till studien. Ett medvetet val gjordes kring att vi båda 
skulle delta under intervjuerna. Beslutet om att båda skulle vara delaktiga grundades på 
att en av oss skulle leda intervjun och föra samtalet framåt, medan den andre skulle 
ansvara för inspelningen och göra minnesanteckningar. Minnesanteckningar under 
intervjun är en aspekt som Dalen (2015) belyser, eftersom att anteckningarna 
underlättar det kommande arbetet vid sammanställning av resultatet. Utöver ansvar för 
inspelning och anteckningar skulle personen även komplettera eller förtydliga 
intervjufrågorna vid behov. På så vis var båda aktiva under respektive intervju. Kvale 
och Brinkmann (2014) betonar att det är fördelaktigt att spela in intervjuerna, eftersom 
det möjliggör omlyssningar. Aspekter som ord, tonfall och pauser kan på så sätt 
uppmärksammas med hjälp av det inspelade materialet. Ytterligare en fördel med 
inspelningar menar författarna är att ett större fokus kan riktas mot intervjupersonen. 
Bryman (2011) tillägger att inspelningar underlättar för att kunna åstadkomma en mer 
detaljerad analys av vad respondenterna har sagt. Vidare menar författaren att detta 
tillvägagångssätt hjälper forskarna att minnas intervjuerna. Transkribering har gjorts för 
att kunna omvandla de muntliga uttalandena till skriftlig form. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är essentiella att kontinuerligt ta hänsyn till 
under arbetsprocessen. De etiska principerna kategoriseras generellt i fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om 
forskningens syfte. Samtyckeskravet behandlar att deltagarna i undersökningen själva 
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har rätt att bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet går ut på att alla 
uppgifter som rör respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Till sist behandlar nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna endast får användas till 
den avsedda studien (Vetenskapsrådet, u.å.). I beaktande av informationskravet, 
informerade vi som forskare respondenterna om studiens syfte samt att deltagandet var 
frivilligt. Det innebar att respondenterna fick kännedom om att de hade rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan. Informationen sändes ut skriftligt via ett missivbrev (se 
bilaga, I) till samtliga respondenter en god tid innan intervjun skulle äga rum, för att de 
skulle få tid till att tänka igenom sin medverkan. Den första kontakten togs med HR-
chefer som skulle tilldela oss lämpliga respondenter, därefter fick vi ett antal 
mailadresser som vi sedan skickade ut missivbrevet (se bilaga, I) till. Detta för att 
respondenterna inte skulle uppleva sig tvingade till ett deltagande, utan de fick själva 
besluta om deltagandet. Det fanns en frivillighet till ett deltagande, vilket visade på att 
hänsyn togs till samtyckeskravet. Det var först efter ett godkännande från 
respondenterna som intervjuerna kunde planeras samt genomföras. Respondenterna blev 
även informerade om att de skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket 
innebar att inga namn, företagsnamn eller geografiska platser skulle utlämnas. Bryman 
(2011) hävdar att det är av särskild vikt att tänka på konfidentialiteten vid tillämpning 
av kvalitativ metod eftersom det är lättare att kunna identifiera personer och platser, 
jämfört med en kvantitativ metod. Därav betonar författaren vikten av forskarens 
skyldigheter i samband med konfidentialitetskravet. Det fjärde kravet blev 
respondenterna informerade om genom att vi klargjorde att det insamlade materialet 
endast skulle användas till den berörda studien. En betydande aspekt att beakta är att de 
olika kraven överlappar och går in i varandra.  

Analys 
Bryman (2011) betonar att kodning i kvalitativ metod är en grundläggande teknik vid 
analys av data. Vidare beskriver författaren att kodning vanligen utgör startpunkten för 
kvalitativa analyser. Poängen med kodning eller kategorisering enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är att forskaren erhålls en överblick över det insamlade materialet. 
En svårighet som lyfts fram i samband med kvalitativ dataanalys är att forskaren får ett 
svårhanterligt och omfattande material, eftersom det bygger på ett flertal 
intervjuutskrifter. Ytterligare en svårighet enligt Bryman (2011) är att en kvalitativ 
dataanalys inte styrs av kodifierade regler i samma utsträckning som en kvantitativ 
dataanalys. Denna studie har utgått ifrån en narrativ analys. Bryman (2011) belyser att 
en narrativ analys utgörs utav fyra olika modeller, varav en är tematisk analys. 
Innebörden av ett narrativt tillvägagångssätt är att forskaren är ute efter respondenternas 
berättelser och upplevelser. Med hjälp av den tematiska analysen läggs fokus på vad 
respondenterna säger och inte på hur de säger det. Studien syftar till att undersöka 
ledares betydelse i förhållande till medarbetarnas inställning till kompetensutveckling, 
därav blev den tematiska analysen aktuell för den berörda studien. En aspekt av 
tematisk analys är att forskaren vill konstruera teman samt subteman, som vanligen 
redovisas med hjälp av en matris. Dessa teman skall sedan utgöra grunden för studiens 
resultat.  

Bryman (2011) hävdar att det är viktigt som forskare att till en början läsa igenom 
materialet utan att göra några noteringar. Författaren menar att tillvägagångssättet ger 
forskaren en översiktlig bild av respondentens uttalanden. I förhållande till det gjordes 
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en övergriplig genomläsning av respektive transkribering. Nästa steg i processen menar 
författaren är att göra ytterligare en läsning av materialet och i detta skede även 
anteckna flitigt. Därav upptäcktes begrepp och områden i materialet som på sikt kunde 
mynna ut i centrala begrepp och teman. Ytterligare en aspekt i detta steg var att urskilja 
citat från respektive intervju, i förhoppning om att de skulle bli användbara till studiens 
resultatdel. I detta avseende hade en kodning påbörjats. De framtagna koderna 
granskades sedan kritiskt för att kunna kategorisera dem i olika subteman och 
centralteman. Ord och fraser med en och samma företeelse sattes ihop och bildade 
tillsammans ett tema. Utifrån dessa framtagna teman försökte sedan en förståelse skapas 
i relation till studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Något som 
Bryman (2011) poängterar i samband med kodningen är att informationen bör kodas på 
flera sätt. Vidare menar författaren att det är bättre att koda mer än vad som behövs för 
att i nästa skede avgöra vad som är relevant för besvarande av studiens syfte. Ett 
medvetet val var därför att koda så mycket som möjligt.  

Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2011) hävdar att det är nödvändigt att anpassa kriterierna validitet och 
reliabilitet i förhållande till den forskningsstrategi som väljs. Kriterierna används främst 
vid kvantitativ metod eftersom den fokuserar på mätbarhet. Inom den kvalitativa 
forskningsstrategin poängterar författaren att kriterierna validitet och reliabilitet ersätts 
med begreppen, tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitlighets begreppet består utav fyra olika delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styra och konfirmera. Trovärdigheten inbegriper den 
sociala verkligheten, vilket indikerar på att vi som forskare ska redovisa ett resultat som 
stämmer överens med den sociala verkligheten på ett trovärdigt sätt. Det andra 
delkriteriet tar sin utgångspunkt i överförbarheten. Bryman (2011) menar att fokus 
ligger på en mindre grupp individer med gemensamma egenskaper, på så sätt handlar 
det om att skapa djup och inte bredd på den sociala verklighet som studeras. 
Pålitligheten är det begrepp som motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning. 
Begreppet behandlar att det ska finnas en tydlig beskrivning av forskningsprocessens 
alla delar. En aspekt av tydligheten är att andra ska kunna ta del av och granska studiens 
tillvägagångssätt. Det sista delkriteriet handlar om att forskaren behöver besitta en 
medvetenhet kring att det inte går att uppfylla en fullständig objektivitet. Därav är det 
betydelsefullt att forskaren tar hänsyn till detta och arbetar utefter det. Det innebär att 
inga egna värderingar får påverka genomförandet och slutsatserna av undersökningen. 
Begreppet äkthet inkluderar i sin tur fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Det 
första delkriteriet fokuserar på att undersökningen ska representera en rättvis bild, vilket 
innefattar att forskaren ska återge en rättvis bild av respondenternas uppfattningar och 
åsikter. Den ontologiska autenticiteten behandlar frågan om respondenterna har 
införskaffat sig en klarare uppfattning kring den sociala verklighet de omfattas av, i 
samband med undersökningen. Pedagogisk autencitet handlar om huruvida 
respondenterna har erhållits en bättre bild kring hur andra människor i miljön upplever 
den sociala verkligheten. Det fjärde delkriteriet katalytisk autenticitet fokuserar på om 
undersökningen har resulterat i att respondenterna har kunnat förändra sina situationer. 
Taktisk autencitet berör frågan om respondenterna i undersökningen har kunnat vidta 
åtgärder vid behov (Bryman, 2011).   
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Studiens problemområde omfattas av kompetensutveckling och ledarskap som är 
aktuella fenomen i dagens samhälle. Samtliga delar har noggrant beskrivits för att 
läsaren enkelt ska kunna följa studiens process, vilket innebär att en klar och rättvis bild 
av studien har givits. I beaktande av dessa aspekter anses studien tillförlitlig. Syftet i 
studien bedöms också tillförlitligt eftersom det framgår tydligt och besvaras. Resultatet 
presenterar en omfattande och detaljerad bild av det insamlade materialet, vilket speglar 
studiens pålitlighet. Kontinuerligt under studien har utgångspunkten varit att eftersträva 
en rättvis och objektiv bild av respondenternas uttalanden, på så vis har äktheten 
beaktats. I avseende till detta har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats för att 
undvika egna tolkningar och värderingar av respondenternas uttalanden. Resultatet har 
baserats på ett mindre urval om sex personer för att kunna erhålla ett djup på studiens 
område. Däremot blir det svårare att uppnå generaliserbarhet, eftersom studien bygger 
på ett mindre urval och subjektiva upplevelser och berättelser. 

RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet baseras på intervjuer med 
svar från sex olika ledares uttalanden och berättelser. Studiens första frågeställning var 
hur ledare arbetar för att påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas. Den 
andra frågeställningen var vilka organisatoriska villkor som ledare uppfattar styr 
kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker, medarbetar- 
och organisationsorienterat perspektiv som svarar på frågeställningarna. Det 
medarbetarorienterade perspektivet redogör för hur ledarna beskriver medarbetarnas 
betydelse för företaget. Det organisationsorienterade perspektivet berör kompetens-
utveckling utifrån organisatoriska villkor. Respektive huvudrubrik har underrubriker 
för att strukturera innehållet och för att underlätta läsningen. Kategorierna 
representerar de teman som återfunnits frekvent i det insamlade materialet. 

Medarbetarorienterat perspektiv 
Att stimulera medarbetares initiativtagande 
Samtliga ledare poängterade vikten av deras medarbetare och framhöll därför 
betydelsen av medarbetarnas inställning till kompetensutveckling. Ledarna ser 
medarbetarna som en viktig resurs för företagets framgång. Ett uttalande från en av 
ledarna var: “Vi som många andra inser ju att det är våra medarbetare, utan dem är vi 
ingenting”. Citatet stärker ledarens konstaterande om att medarbetarna är 
betydelsefulla. En annan ledare uttryckte att: “Det är de som ändå är nyckeln till om vi 
riktigt lyckas eller inte”. Detta citat framhäver likaså medarbetarnas betydelse för 
företaget. I förhållande till konstaterandet om att medarbetarna är en viktig resurs 
menade en ledare att det ska finnas utrymme för medarbetaren att testa nya idéer och att 
initiativet ska komma från individen själv. Ledaren uttryckte vikten av att medarbetarna 
ska få testa olika arbetsuppgifter och hitta det som de tycker är roligt. Vidare menade 
ledaren att det är genom att medarbetarna vågar testa nya saker som de kan utvecklas 
och bli bättre. Tre aspekter som respondenten tillskrev ledarrollen var tillvaratagande av 
medarbetares inre motivation, nyfikenhet samt kreativitet. Det är medarbetarnas inre 
motivation som ligger till grund för att de ska vilja testa nya arbetsuppgifter. 
Nyfikenheten menade ledaren tar medarbetarna till nästa dimension i utvecklingen, 
eftersom nyfikenheten driver dem framåt. Den sista aspekten som ledaren tog upp var 
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att medarbetarna behöver få gehör för sin kreativitet, vilket uttrycktes med citatet: ”De 
får också vara kreativa och komma på vilken idé de vill”. Ledaren tillskrev i samband 
med tillvaratagande av medarbetares initiativtagande att det finns en svårighet, eftersom 
ledaren menar att företaget inte endast består utav en individ utan av flera. Ledaren 
hävdade därav att människor är olika, eftersom en del är introverta och andra är 
extroverta och behöver tillgodoses på olika sätt. I samband med människors olikheter 
uttrycker sig respondenten enligt följande: “Man ska se styrkan i respektive 
personlighet”. Gällande aspekterna att medarbetarna ska få testa nya saker, vara nyfikna 
och kreativa samt att komma med egna idéer är exempel från ledarens berättelser kring 
hur hen arbetar för att få medarbetarna till att vilja kompetensutvecklas.  

En annan ledare framhöll också motivation som en betydelsefull aspekt gällande 
tillvaratagandet av medarbetares förmågor. Ledaren menade att det är viktigt att 
medarbetarna inser vikten av att inte nöja sig, utan ständigt utvecklas mot nya mål. 
Ledaren menade att genom att medarbetarna delger sina intressen kan de tillvaratas och 
utvecklas. Respondenten ville på så sätt hjälpa dem på vägen mot nya mål, genom att 
finna medarbetarnas styrkor och svagheter. Ledaren menade att genom att hen 
tillvaratar individens styrkor och förbättrar individens svagheter kan personens fulla 
potential uppnås. Detta exemplifierar hur ledaren arbetar för att påverka medarbetares 
vilja till kompetensutveckling. Ledaren uttryckte följande: 

Vi vill gärna att folk ska kunna få en inriktning, om du är grym på lön då 
vill vi gärna att du ska satsa på det. Om du har ett intresse inom något du 
vill, vill vi gärna att du ska gå åt det hållet. 

Ytterligare en ledare uttalade sig kring att det är betydelsefullt att ta tillvara på 
individens initiativtagande. De önskemål och förslag som framkommer från 
medarbetarna menade ledaren skall tillvaratas och reflekteras kring. Ledaren hävdade 
att om detta beaktas kan det resultera i att önskemålet om utveckling från en 
medarbetare även kan vara aktuellt för flera medarbetare. 

Kommunikation som verktyg för kompetensutveckling 
Kommunikation har enligt ledarnas berättelser framkommit som betydande för att 
stimulera medarbetarna till att vilja kompetensutvecklas. En ledare lyfter särskilt fram 
dialogen som en viktig aspekt för medarbetarens möjligheter till kompetensutveckling. 
Det är genom den dagliga dialogen som medarbetaren får delge vad personen vill 
fördjupa sig inom. Utifrån dialogen sätts även mål upp kring vad personen vill och skall 
utveckla i dagsläget och framöver. Enligt ledaren skulle dialogen vara nära och ske 
löpande mellan ledaren och medarbetaren. I samband med detta uttryckte sig ledaren 
enlig följande: ”Ha en nära dialog med dem och se vad de vill hamna nästa år och vad 
de befinner sig just nu”. Ett konkret exempel som ledaren tog upp i samband med 
kommunikation var medarbetarsamtal. Ledaren menade att det är vid 
medarbetarsamtalen som en framtidsplan utformas gemensamt. Denna ledare tillskrev 
lyhördhet som en väsentlig aspekt för ledarrollen gällande kommunikation. Detta 
eftersom ledaren menade att ledaren måste vara lyhörd när medarbetare kommer med 
förslag och nya idéer. Ledarens uttalanden kring kommunikationens betydelse visar på 
hur ledaren arbetar för att få medarbetarna att vilja utvecklas. En annan ledare framhöll 
medarbetarnas välmående gällande kommunikation. Ledaren menade att det är genom 
den kontinuerliga kommunikationen med medarbetarna som en avstämning kan ske 
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kring deras mående. Ledaren hävdade sig vara mer av en ledare än en chef eftersom 
ledaren intresserade sig för medarbetarna, snarare än att säga vad de skulle utföra i 
arbetet. Samma ledare menade att det är genom kommunikationen som det kan framgå 
hur det dagliga arbetet går. Liksom den ovan nämnda ledaren uppger även denna ledare 
lyhördhet som en betydelsefull del av kommunikation. Det är utifrån kommunikation 
som det kan framgå om medarbetaren vill gå i en annan riktning och testa på någonting 
nytt. Därav berättade respondenten att ledaren behöver vara närvarande och synlig för 
sina medarbetare. Respondenten förklarade betydelsen av att vara närvarande och synlig 
enligt följande:  

Det är ju lättare att gå och fråga sin chef om man träffar den dagligen, än 
att man har den på distans eller att den går och sätter sig på sitt kontor 
och stänger dörren och inte vill prata med sina medarbetare naturligtvis. 
Det är nog lättare att gå till en sån chef som man faktiskt ser och har en 
ganska nära relation med. 

 
En tredje ledare betonade vikten av kommunikation utifrån en annan dimension. 
Ledaren menade att det ska finnas en bra och god dialog mellan medarbetarna för att 
utförandet av arbetsuppgifterna ska bli bra. Vidare hävdade ledaren att medarbetarna 
först och främst ska tala med varandra om diverse problem innan de vänder sig till 
ledaren. Detta för att medarbetarna innehar omfattande kunskaper och lösningar utan 
ledarens inverkan. Utöver kommunikationen mellan ledare och medarbetare tillskriver 
denna ledaren kommunikation medarbetare emellan. Hur denna ledare arbetar för att få 
medarbetarna att vilja utvecklas är således genom att främja att medarbetarna ska ta 
hjälp av varandra vid påträffande problem.  

Tillåtande klimat för kompetensutveckling 
Ytterligare en aspekt i relation till ledarens förhållningssätt för att stimulera 
medarbetarna till att vilja kompetensutvecklas är ett tillåtande klimat. I avseende med 
ett företags klimat tillskriver särskilt två ledare betydelsen av ett tillåtande klimat. Dessa 
ledare menade att det är ledarens tillvägagångssätt som avspeglar vad som är tillåtet och 
inte. Ledarna belyste vikten av att medarbetarna skall uppleva att det är okej att 
misslyckas samt att det är ledarens uppgift att skapa detta tillåtande klimat. För att 
åstadkomma det tillåtande klimatet använde båda ledarna sig av feedback och 
utvärdering. Utvärderingen omfattar det som medarbetarna kan förbättra. En av ledarna 
uttrycker enligt följande: 

Folk är ju inte rädda att misslyckas, folk är ju mer rädda för att få 
skulden. Kan man ta bort det och att det istället är okej att misslyckas, då 
är ju folk inte så rädda för att misslyckas. För folk har ju alltid goda 
intentioner att man börjar ju inte utveckla något som man tror ska bli en 
flopp. 

Den andra ledaren uttrycker enligt följande:  

När de gör fel så gör jag inte en grej av det liksom utan, amen vi löser 
det. Jag tror också att det viktigaste inom kompetens och när man ska 
lära sig nya saker är just ibland att misslyckas, det är oftast de som sätter 
sig, oohh, där gjorde jag fel, det gjorde ont och då minns man det. Det är 
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därför jag ogärna är hård när det kommer till sånt, då är det bra att du har 
lärt dig detta nu, ja gott, låt det bränna lite sen är det borta liksom, så 
sitter det. 

Dessa två citat exemplifierar hur ledarna skapar ett tillåtande klimat för att 
medarbetarna ska vilja kompetesnutvecklas och våga misslyckas på vägen. 

Motivation genom delegering av ansvar 
Ledarens förhållningssätt kring medarbetarnas inställning till kompetensutveckling 
presenterade även andra aspekter som delegering av ansvar och att vara en förebild. För 
att åstadkomma självständiga medarbetare poängterade en ledare vikten av delegering 
av ansvar. Ledaren menade i relation till detta att det är medarbetarna som har 
kännedom om vilken kunskap och kompetens som saknas för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. För att förtydliga ledarens uttalande kring delegering av ansvar 
används följande citat: “Det är vuxna människor som pratar med varandra, i en 
hierarki kan det ofta bli att det blir ett föräldrar – barn perspektiv”. Denna ledares 
uppfattning är att medarbetarna blir motiverade av att besitta befogenhet kring att ta 
egna beslut. Genom att ledaren delegerar ansvar och ger förtroende visar hur ledaren 
arbetar för att få medarbetarna villiga till att kompetensutvecklas. Fyra stycken ledare 
hävdade att individen har ett eget ansvar kring kompetensutveckling. Ledarna menade 
att individen behöver visa sitt engagemang och intresse för olika kompetensutveckling-
sinsatser, genom att komma med förslag på vad personen behöver utveckla. Tre ledare 
framhöll särskilt att det är betydelsefullt att ledaren föregår med gott exempel. Detta 
eftersom de hävdade att ledarens egenskaper och personlighet har inverkan på 
medarbetarna.  

Organisationsorienterat perspektiv 
Organisatorisk attraktivitet 
Samtliga ledare framhöll vikten av kompetensutveckling för att kunna behålla sina 
kunder. Två stycken ledare menade att genom kompetensutveckling kan företagen 
behålla sin attraktivitet på marknaden. Denna aspekt hävdade de var viktig för 
skapandet av de produkter som efterfrågas. Därav förtydligade de betydelsen av att 
ständigt utvecklas och att aldrig stanna upp, vilket kan förstås med citatet: “Kunderna 
kräver att vi ska utveckla oss som bolag och leverera nya produkter, för att vi ska kunna 
leverera nya produkter och lösningar så måste våra medarbetare utveckla sig”. En 
annan ledare menade i samband med detta att medarbetare aldrig kan bli fullärda 
eftersom nya arbetssätt och ett högre tempo avspeglar dagens arbetsmarknad. Ledarnas 
berättelser visar att attraktivitet är ett organisatoriskt villkor för 
kompetensutvecklingsinsatser.  

Kompetensutvecklingens relevans  
Samtliga ledare poängterade att kompetensutvecklingsinsatser måste vara relevanta för 
företaget. De nämnde även att de tar hänsyn till individen men att det trots allt är 
företagets behov som styr. Ledarna uttryckte att företagen först och främst utgick ifrån 
deras nuvarande och framtida behov, när de skulle besluta om medarbetarnas möjlighet 
till kompetensutveckling. Fyra av sex ledare utgick ständigt från företaget vid 
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beslutande om kompetensutveckling. En av dessa fyra ledare uttalar sig enligt följande: 
“Jag skulle säga att vi tittar väldigt mycket utifrån vilket behov vi har, vi försöker få vår 
verksamhet att utvecklas så det är det som vi tittar på i första hand”. Ytterligare en 
ledare från dessa fyra ovan nämnda ledare talade om ekonomiska aspekter i förhållande 
till medarbetarnas kompetensutvecklingsmöjligheter. Ledaren hävdade även att 
medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling ska bygga på ekonomisk relevans. 
Detta förtydligas med uttalandet:  

Så länge man kan underbygga dem med liksom relevans och ibland med 
siffror också, så det är något som uppmuntras och är högt prioriterat, 
men givetvis ska det inte räcka med att säga jag vill gå en utbildning, 
utan det ska ju finnas ett större syfte med det och något som man kan 
räkna hem. 

Utifrån ledarnas uttalanden klargörs det att ledarna uppfattar att relevans är 
ytterligare ett organisatoriskt villkor som styr kompetensutvecklingsinsatser. 

Ekonomiska faktorer 
Ytterligare en aspekt som denna ledare uttalade sig kring var att avdelningen för Human 
Resources frågor blir tilldelade en viss budget för olika kompetensutvecklingsinsatser. 
Därav menade ledaren att beslut måste tas mellan ledarna om vad som skall prioriteras. 
I samband med den ekonomiska aspekten betonade samtliga ledare fördelen med interna 
kompetensutvecklingsinsatser. Ledarna menade att genom tillhandahålla interna insatser 
kan ekonomiska besparingar göras. Interna kompetensutvecklingsinsatser hävdade 
ledarna inte kräver lika omfattande resurser eftersom det kan handla om att en 
medarbetare får byta arbetsuppgifter och område inom företaget. En ledare belyste 
särskilt rekrytering som en resurskrävande och kostsam investering. Samma ledare 
menade att det är ledaren som innehar den största insikten kring vilken riktning som 
företaget behöver gå i för att få ut mesta möjliga av företaget. En annan ledare talade 
om effektivitet och kvalité i samband med lönsamhet. Ledaren menade att gällande 
investeringar i kompetensutvecklingsinsatser kan det generera i att företaget blir 
effektivare och skickligare i deras dagliga arbete. Detta eftersom utveckling bidrar till 
kompetenta medarbetarna hävdade ledaren. Dessa olika aspekter kring den ekonomiska 
relevansen som ledarna tar upp ingår i de organisatoriska villkoren för deras 
investeringar i kompetensutveckling. 

Krav i förhållande till kompetensutveckling 
De sex ledarna uttryckte sig tydligt kring att några kompetensutvecklingsinsatser är 
obligatoriska. Två ledare talade om behörighetsutbildningar i samband med att 
kompetensutvecklingen var obligatoriskt. Behörighetsutbildningarna syftade till 
utbildningar som krävs för att medarbetaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och 
för att företaget ska kunna bedrivas. Kravet på dessa typer av utbildningar var tydligare 
på ett företag. På detta företag hade ledaren en större inverkan på de utbildningar som 
medarbetarna skulle genomföra. Resterande fyra ledare talade mer om kompetens-
utvecklingsinsatser i samband med att medarbetarna ska bli bättre och utvecklas inom 
deras nuvarande arbetsuppgifter. Utifrån ledarnas beskrivning ingår krav på 
utbildningar i de organisatoriska villkoren. Ledarna menade att det finns en risk att 
företaget blir inaktuellt om inte utveckling tillgodoses. 
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Företagens arbetsgivarvarumärke  
Två ledare poängterade särskilt betydelsen av att besitta ett bra arbetsgivarvarumärke. 
De menade att det är arbetsgivarvarumärket som speglar vad de gör och vad de står för. 
Upplever människor i och utanför företaget att det finns möjligheter till kompetens-
utveckling kan det i sin tur resultera i att nuvarande medarbetare stannar kvar i företaget 
och att andra personer söker sig dit. Dessa två ledare talade om att det är viktigt att få 
medarbetare att vilja stanna kvar i företaget och utvecklas inom det. Utåt sett menade de 
att de strävar efter en positiv stämpel som arbetsgivare. Denna positiva stämpel hävdade 
ledarna skulle åstadkommas genom att tillgodose medarbetarna vidareutveckling i form 
av exempelvis utbildning, detta framkom genom citatet: “Utbildningar och 
vidareutveckling är ju en del i att vara en god arbetsgivare och ditt märke då”. 
Ledarnas beskrivningar av att besitta ett arbetsgivarvarumärke är en del av de 
organisatoriska villkoren som styr deras kompetensutvecklingsinsatser. 

Långsiktighet 
En annan fördel som tre stycken ledare lyfte fram i samband med kompetensutveckling 
var långsiktighet. Aspekten kring långsiktighet hade två ändamål. Det första syftade till 
att medarbetarna ska växa i sin roll och uppleva förtroende. Ledarna menade att genom 
att erbjuda dem kompetensutveckling visar ledaren på att de tror på sina medarbetare. 
Det andra ändamålet berörde enligt ledarna den ekonomiska aspekten. De menade att 
det även kan vara en besparingsfråga att satsa på den befintliga personalen. Detta 
eftersom de tre ledarna hävdade att det är dyrare att införskaffa ny personal, vilket 
förklaras av citatet: “Man har en långsiktighet hos de anställda att man liksom har folk 
som väljer att stanna kvar här och utvecklas internt istället för att gå vidare till nästa 
arbetsgivare”. Som nämndes tidigare så ingår de ekonomiska faktorerna i de 
organisatoriska villkoren, därav kan ledarnas uttlanden om långsiktighet även tillskrivas 
som ett organisatoriskt villkor som styr företagens kompetensutveckling. 

Svårigheter 
Två ledare lyfte fram svårigheter med kompetensutveckling. Den ena ledaren menade 
att det finns en svårighet när det kommer till olika kompetensutvecklingsinsatser på 
deras företag, eftersom de är en slimmad organisation, vilken gör att de är beroende av 
att varje medarbetare är på sin plats. Det försvårar därför genomförandet av eventuella 
utbildningar som kräver tid och engagemang från medarbetarna. Ytterligare en aspekt 
som denna ledare uttalar sig kring är att ledare kan besitta för många arbetsuppgifter 
och därav kan ledaren uppleva att det inte finns tillräckligt med tid för att 
kompetensutveckla respektive medarbetare. Den andra ledaren tar även upp 
tidsaspekten som en svårighet gällande kompetensutveckling. Ledaren menade att olika 
kompetensutvecklingsinsatser kan leda till att medarbetarna kommer efter i sitt dagliga 
arbete.  

Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis kan ett konstaterande göras utifrån resultatet att samtliga ledare 
besitter en klar bild över hur en ledare ska arbeta för att främja medarbetarnas vilja till 
kompetensutveckling. Respondenterna lyfter fram olika betydande aspekter i 
förhållande till medarbetarnas inställning till kompetensutveckling. Samtliga 
respondenter poängterar att medarbetarna är deras viktigaste resurs. De beskriver att 
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utan deras medarbetare är det svårt att uppnå framgång. Respondenterna redogör även 
för kommunikationens betydelse mellan ledaren och medarbetaren, men utifrån olika 
sammanhang och avseenden. Flera ledare belyser att det är essentiellt att tillvarata 
medarbetarnas egna initiativ, idéer och intressen samt att det finns ett tillåtande klimat. 
Dessa olika faktorer är exempel på hur ledarna arbetar för att få medarbetarna att vilja 
kompetensutvecklas. Tre av sex stycken ledare anser att ledaren besitter en betydande 
roll i samband med att framstå som ett bra föredöme. Det finns en enighet mellan 
ledarna kring att samtliga tillämpar kompetensutvecklingsinsatser för att behålla sina 
kunder samt för att behålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden. En konsensus finns 
mellan ledarna, att kompetensutveckling kan vara mer eller mindre ett krav från ledaren. 
Aspekterna om företagens attraktivitet och krav är exempel på organisatoriska villkor 
som styr kompetensutveckling. Det kan även konstateras att fyra av sex ledare utgick 
från de organisatoriska villkoren vid beslutande om kompetensutveckling. Samtliga 
ledare framhäver den ekonomiska aspekten kring intern kompetensutveckling. Två 
ledare lyfter fram svårigheter med kompetensutvecklingsinsatser. En svårighet med 
kompetensutvecklingsinsatser är enligt ledarna att det är tidskrävande.  

TEORETISK PROBLEMATISERING 
I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter. Förhoppningen är att finna möjliga likheter och skillnader mellan 
resultat och teori. Vidare kommer den teoretiska problematiseringen att delas upp i två 
huvudrubriker. Den första rubriken representerar ett medarbetarorienterat perspektiv 
och den andra rubriken representerar ett organisationsorienterat perspektiv. 
Medarbetarperspektivet behandlar studiens resultat i förhållande till relationella 
aspekter och transformativt ledarskap. Det organisationsorienterande perspektivet 
berör resultatet mer utifrån kompetensutvecklingsstrategier. Dessa strategier utgörs av 
tekniskt-rationell och institutionell.  

Relationella aspekter och transformativt ledarskap  
Tillvaratagande av medarbetares motivation och initiativ 
Utifrån resultatet framkom det att en ledare ansåg att ledaren behöver tillgodose 
medarbetarnas inre motivation för att de ska vilja prova nya arbetsuppgifter och 
utvecklas. Denna ledare såg en fördel med att medarbetarna testar nya saker och 
utmaningar. Resultatet visar även att en annan ledare betonade att det ska finnas 
utrymme för medarbetare att komma med egna initiativ och att de ska få möjlighet till 
att testa nya saker. Ytterligare en ledare belyste betydelsen av tillvaratagande av 
individens initiativtagande medan en ledare hävdade att motivationen hos medarbetarna 
är viktig för deras målsättning och ständiga utveckling. Dessa aspekter gällande den inre 
motivationen och viljan att testa nya saker kan relateras till komponenterna intellektuell 
stimulans och inspirerande motivation som ingår i det transformativa ledarskapet. Detta 
eftersom den förstnämnda komponenten innefattar en miljö som främjar utveckling, 
kreativitet, innovativt och kritiskt tänkande. Syftet med kritiskt tänkande är att 
medarbetarna ska bli mer lösningsorienterade (Bass & Riggio, 2006). Resultatet om att 
medarbetare ska få testa nya saker, komma med egna initiativ och idéer utifrån ledarnas 
berättelser kan även förstås i relation till Herrmann och Felfes (2013) studie. Denna 
förståelse bygger på studiens resultat kring uppfattningen om att transformativa ledare 
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åstadkommer mer kreativa medarbetare än ledare som använder ett transaktionellt 
förhållningssätt. En annan aspekt som författarna tar upp gällande kreativiteten är att 
medarbetare som får svårare uppgifter också blir mer kreativa. Det finns även relevans i 
komponenten inspirerande motivation eftersom den handlar om att ledaren sätter 
utmanande mål och visar sitt förtroende kring att medarbetarna ska lyckas uppnå dessa 
(Bass & Riggio, 2006). Dessa komponenter kan också relateras till det som Shuck och 
Herd (2012) beskriver i deras artikel, på grund av att de talar om ledarskap som en 
påverkansprocess. Författarna menar att förhoppningen med ledarskapet är att kunna 
påverka medarbetarna till att uppnå de gemensamma målen. Därav kan likheter urskiljas 
mellan vad teorin tar upp gällande intellektuell stimulans och inspirerande motivation 
och vad ledarna belyser. En ledare uttalande sig om nyfikenheten i samband med 
motivation. Ledaren menade att det är nyfikenheten som bidrar till medarbetarens 
utveckling. Här kan en skillnad urskiljas eftersom aspekten gällande nyfikenhet inte har 
kunnat utläsas i teorin om transformativt ledarskap. Ytterligare en skillnad som 
framkom mellan resultatet och teorin är att ingen av ledarna framhöll aspekten kring 
kritisk tänkande i förhållande till medarbetares förmåga att lösa problem. Det enda som 
framkommer i resultatet är att en ledare hävdade att medarbetarna ska ta hjälp av 
kollegor vid problem.  

Kommunikation och tillåtande klimat 
Resultatet visade att samtliga ledare betonade vikten av kommunikation för att ledare 
och medarbetare ska kunna delge sina tankar och målsättningar. En ledare utmärkte sig 
genom att betona den personliga relationen som kan åstadkommas genom 
kommunikation. Ledaren menade att det är via kommunikation som medarbetarens 
välmående framkommer. Att samtliga ledare betonade betydelsen av kommunikation i 
samband med medarbetares inställning till kompetensutveckling kan underbyggas med 
teorin om transformativt ledarskap. Detta eftersom teorin behandlar betydelsen av 
kommunikation i förhållande till medarbetarens utveckling (Bass & Riggio, 2006). 
Shuck och Herd (2012) talar om kommunikationens betydelse i samband med att skapa 
en emotionell och trygg relation mellan ledaren och medarbetaren. Därav framkommer 
vikten av kommunikation från studiens litteratur. Utifrån resultatet framkom det även 
att två stycken ledare betonade vikten av ett tillåtande klimat. Dessa ledare menade att 
misslyckanden kan mynna ut i något bra och att medarbetare på så sätt ska våga begå 
misstag. De två ledarna hävdade att det är ledarens uppgift att åstadkomma detta 
tillåtande klimat. Aspekterna kring ett tillåtande klimat kan relateras till det som Bass 
och Riggio (2006) talar om i relation till det transformativa ledarskapet. Det på grund av 
att komponenten om intellektuell stimulans inkluderar en miljö som stödjer innovativt 
tänkande och utveckling. Kommunikationen kan även underbyggas med den 
transformativa ledarskapsteorin som lyfter fram att ledaren ska vägleda samt förklara att 
det finns utrymme för att kunna begå misstag. För en ytterligare förståelse kring 
ledarens uttalande om den personliga relationen mellan ledaren och medarbetaren kan 
komponenten om personlig omtanke appliceras. Denna förståelse kan erhållas eftersom 
komponenten handlar om att uppmärksamma varje individ för att uppnå medarbetarens 
fulla potential (Bass & Riggio, 2006). Komponenten omfattar även enligt Shuck och 
Herd (2012) den personliga relationen mellan ledaren och medarbetaren i syfte att 
tillvarata behov, mål och intressen. Betydelsen av det tillåtande klimatet stämmer 
överens med komponenten intellektuell stimulans eftersom denna komponent inkluderar 
en miljö som stödjer innovativt tänkande och utveckling (Bass & Riggio, 2006). I 
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avsnittet tidigare forskning poängterade likaså De Vos m.fl. (2011) betydelsen av en 
stimulerande lärmiljö. Författarna menade att lärmiljön bidrar till medarbetarnas 
utveckling och ska stödjas av ledare och kollegor. Resultatet visade att de ledare som 
talade om betydelsen av ett tillåtande klimat även betonade återkoppling för att kunna 
uppnå detta klimat. Återkopplingen kommunicerades således ut via ledarna till 
medarbetarna. En konsensus gällande resultatet och teorin är att komponenterna 
personlig omtanke och intellektuell stimulans behandlar återkoppling som en betydande 
aspekt i kommunikationen. 

Ledaren som förebild och delegering av ansvar 
Utifrån resultatet framkom det att tre stycken ledare hävdade att deras egenskaper och 
personligheter har inverkan på medarbetarna, eftersom att de besitter en betydelsefull 
roll. Detta kan relateras till ytterligare en komponent i den transformativa teorin, på 
grund av att komponenten idealiserat inflytande berör ledaren som en god och 
inspirerande förebild. Ledaren ska på så sätt lyfta fram visioner, mål och värderingar för 
sina medarbetare och ska även själv följa dem (Bass & Riggio, 2006). Hetland m.fl. 
(2011) stärker förståelsen kring att ledarens roll är betydelsefull. Författarna menar att 
ledare har möjlighet att påverka medarbetarnas inställning till arbetet. Därav kan 
ledarnas berättelser beaktas i förhållande till vad teorin och tidigare forskning redogör 
för.  

En ledare berörde särskilt vikten av att delegera ansvar som ett tillvägagångssätt för att 
kunna åstadkomma självständiga medarbetare. Denna aspekt gällande ledarskapet 
berördes inte i teorin. Därav skiljer sig denna del av resultatet ifrån teorin om det 
transformativa ledarskapet.  Ytterligare en skillnad mellan resultatet och teorin är att 
majoriteten av ledarna hävdade att medarbetaren besitter ett eget ansvar för 
kompetensutveckling, vilket inte framkommer i det transformativa ledarskapet. I 
avsnittet tidigare forskning tar däremot Van der Heijden och Bakker (2011) upp att 
individen har ett ansvar för sin egen utveckling och karriär.  

Kompetensutvecklingsstrategier 
Teknisk-rationell strategi 
Det resultatet visar är att samtliga ledare lyfte fram kompetensutveckling som en viktig 
faktor för att kunna behålla sina kunder. Den tekniskt-rationella strategin är således 
dominerande och stark. I avseende till att behålla sin attraktivitet på marknaden 
framhöll två stycken ledare olika kompetensutvecklingsinsatser som avgörande. 
Ledarna uttryckte att företaget måste leverera de produkter som kunderna efterfrågar, 
därav blir kompetensutvecklingsinsatser en nödvändighet. Utifrån resultatet framkom 
även att en ledare menade att dagens arbetsmarknad präglas av nya arbetssätt och ett 
högre tempo, vilket betyder att medarbetarna ständigt måste utvecklas och lära mer. I 
förhållande till den tekniskt-rationella strategin kan ledarnas uttalanden och 
tillvägagångssätt förstås. Den tekniskt-rationella strategin gällande 
kompetensutveckling innebär att företag på förhand utformar en planerad strategi att 
utgå ifrån. Företag kan exempelvis på förhand planera hur de kan bemöta förändringar i 
omvärlden (Ellström & Kock, 2008). Utifrån vad studiens resultat visar och den 
teoretiska utgångspunkten kan en likhet finnas. Både teorin och en del av ledarna menar 
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att företag behöver investera i planerade kompetensutvecklingsinsatser för att kunna 
bemöta förändringar i omvärlden och på så sätt bli konkurrenskraftiga.  

Institutionell strategi 
Från resultatet framkommer det att två stycken ledare särskilt betonade vikten av att 
företag besitter det rätta arbetsgivarvarumärket. Dessa två ledare framhöll att det är 
arbetsgivarvarumärket som utmärker vad företaget gör och står för. Ledarna betonade 
betydelsen av att få medarbetarna att vilja stanna kvar och utvecklas inom företaget. 
Deras uttalanden kring ett bra arbetsgivarvarumärke kan relateras till den institutionella 
strategin för kompetensutveckling. Detta eftersom strategin omfattar de icke-rationella 
processerna och besitter en symbolisk funktion. Det innebär att strategin styrs av 
modetrender och är därför av kortsiktig karaktär. Ytterligare en aspekt gällande 
strategin är en strävan efter ökad legitimitet. Det handlar därmed om vilka värderingar 
som företaget vill associeras med (Ellström & Kock, 2008). Ledarna talade om vikten 
av att besitta en positiv stämpel, liksom den institutionella strategin behandlar. Gällande 
det menade ledarna att den positiva stämpeln är avgörande för att nya medarbetare och 
kunder ska vända sig till företaget. Ett exempel som ledarna lyfte fram i samband med 
att åstadkomma en positiv stämpel var att tillgodose medarbetarna med olika 
kompetensutvecklingsmöjligheter såsom utbildningar.  

Krav och långsiktighet 
Resultatet uppvisar att samtliga ledare poängterade att vissa kompetensutvecklings-
insatser är av obligatorisk karaktär. I samband med detta lyfte två stycken ledare fram 
behörighetsutbildningar som ett krav för att medarbetarna ska kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter. Dessa två ledare hade en större inverkan på sina medarbetare gällande 
olika utbildningar. I relation till behörighetsutbildningar kan en likhet finnas till det 
transaktionella ledarskapet. Detta eftersom dessa utbildningar är ett krav från ledaren 
för att medarbetaren ska kunna utföra sina arbeten korrekt, vilket kan liknas med 
transaktionellt ledarskap. Ledarskapsstilen handlar generellt sätt om att utveckla 
medarbetarna för att uppnå specifika mål och därmed få arbetet gjort. Ledaren med ett 
transaktionellt förhållningssätt använder sig av utbyten i form av olika belöningar och 
bestraffningar, därav besitter denna ledarskapsstil ett korrigerings och 
övervakningsbeteende (Bass & Riggio, 2006). För att åstadkomma effektiva 
medarbetare använder den transaktionella ledaren rutiner och tillgodoser medarbetarna 
de rätta resurserna för att de ska kunna genomföra arbetet (Herrmann och Felfe, 2013). 
Med hjälp av denna ledarskapsstil kan en förståelse erhållas kring varför ledare 
använder sig utav vissa obligatoriska kompetensutvecklingsaktiviteter. Däremot 
framkom inga fler aspekter gällande teorin om transaktionellt ledarskap i resultatet.  

Tre stycken ledare poängterade i resultatet betydelsen av långsiktighet gällande 
kompetensutveckling. Ledarna menade att det är genom att tillvarata medarbetare med 
hjälp av olika kompetensutvecklingsmöjligheter som medarbetarna kan uppleva 
förtroende och på så sätt stannar kvar inom företaget. Van der Heijden och Bakker 
(2011) framhäver att både ledaren och medarbetaren behöver förstå vikten av det 
livslånga lärandet. I förhållande till detta menar författarna att det både är ledarens och 
medarbetarens uppgift att orientera sig gällande vilka kunskaper som krävs för att 
fortsätta vara en attraktiv medarbetare. Härmed kan en likhet urskiljas mellan resultatet 
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och tidigare forskning eftersom både ledarna och den tidigare forskningen talar om 
betydelsen av ständigt lärande. 

Relevans, ekonomi och svårigheter 
Resultatet visar på att samtliga ledare belyste att kompetensutvecklingsinsatserna 
behöver vara relevanta för företaget. Ledarna menade att det är först och främst 
företagets behov som styr vilka kompetensutvecklingsinsatser som skall genomföras. I 
relation till relevansens betydelse framhöll en ledare den ekonomiska aspekten. Ledaren 
hävdade att medarbetares kompetensutvecklingsmöjlighet påverkas av ekonomiska 
faktorer. Det baseras på att företaget har en begränsad budget för 
kompetensutvecklingsinsatser och behöver på så sätt förhålla sig till den. Utifrån den 
ekonomiska aspekten talade samtliga ledare om fördelen med att kompetensutveckla 
medarbetarna internt. Resultatet kring långsiktighet berör även den ekonomiska 
aspekten, eftersom ledarna menade att satsning av befintlig personal också är en fråga 
om besparing. Detta på grund av att det är dyrt att rekrytera ny personal. Satsning på 
befintlig personal kan relateras till transformativt ledarskap eftersom komponenten 
personlig omtanke behandlar vikten av att ta tillvara på varje enskild individs potential 
(Bass & Riggio, 2006). Ytterligare en aspekt som framkom från ledarna i resultatet är 
svårigheterna gällande kompetensutveckling i förhållande till tidsaspekten. 
Tidsaspekten kan förstås i relation till den tekniskt-rationella strategin. Detta på grund 
av att den tekniskt-rationella strategin utgår ifrån en planerad strategi för 
kompetensutveckling. Vid användning av strategin kan svårigheter kring tidsaspekter 
reduceras (Ellström & Kock, 2008). Resultatet gällande aspekterna relevans, ekonomi 
och svårigheter framkommer delvis i de teoretiska utgångspunkterna.  

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodval, genomförande och slutligen resultat. 
Kapitlet kommer även att behandla en kritisk reflektion om val av tillvägagångssätt och 
vad som kunde ha gjorts annorlunda.  

Metoddiskussion 
Studien utgick ifrån en kvalitativ metod, därav fanns ett intresse för nyanserade och 
fördjupade berättelser från ett fåtal personer. En konsekvens är att resultatet inte blir 
generaliserbart eftersom det bygger på personliga upplevelser och erfarenheter 
(Bryman, 2011). Studiens syfte var att undersöka ledares betydelse i förhållande till 
medarbetarnas inställning till kompetensutveckling samt att undersöka vilka 
organisatoriska villkor som styr kompetensutvecklingsinsatser. För att kunna besvara 
studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer, detta för att respondenterna skulle 
få delge sina arbetslivserfarenheter, tankar och åsikter. En intervjuguide utformades för 
att kunna ställa relevanta frågor kring det berörda området utifrån kompetensutveckling 
och ledarskap, vilket var studiens två huvudteman. Det förelåg en medvetenhet kring 
frågornas ordningsföljd. Därav var de första frågorna av en mer introducerad karaktär 
för att sedan kunna åstadkomma en naturlig övergång till respektive intervjufråga. Ett 
alternativt tillvägagångssätt hade varit att använda en ostrukturerad intervju, för att få ett 
mer öppet samtal med färre utformade frågor. En pilotstudie tillämpades för att kunna 
testa om intervjuguiden var tillräcklig för besvarande av studiens syfte. Med hjälp av 
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pilotstudien kunde korrigeringar göras för att förbättra undersökningsinstrumentet. Ett 
exempel på en korrigering som gjordes var förtydligande av en viss utformad fråga, så 
att det rätta syftet med frågan framgick.  

Intervju som instrument möjliggjorde ett personligt möte mellan oss som forskare och 
de som respondenter. Det gav också en möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och 
förtydliganden av de utformade frågorna. Följdfrågorna utformades utifrån studiens 
teoretiska utgångspunkter: transformativt och transaktionellt ledarskap samt tekniskt-
rationell och institutionell strategi för kompetensutveckling. Vår upplevelse av de olika 
intervjusituationerna var att det var en avslappnad atmosfär, eftersom respektive 
respondent vågade ifrågasätta och uttrycka sig. En tänkbar anledning till den goda 
atmosfären kan vara att samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats, 
vilket kan ha givit dem en bekväm och trygg situation. Det föreligger däremot en risk 
att respondenterna upplevde sig pressade till att leverera svar, eftersom att deras svar 
ska generera i ett resultat. Det finns en medvetenhet om att de svar som erhållits kan låta 
bättre än vad de är i realiteten. En nackdel som vi har funnit i efterhand är att fler 
följdfrågor kunde ställts för att få igång respondenternas tankar ytterligare och på så sätt 
fått utförligare svar. Vi ansåg däremot att de angivna svaren var tillräckliga för att 
kunna besvara studiens syfte. Den genomsnittliga intervjutiden hamnade på 25 minuter, 
vilket kan ha berott på att samma mall användes för samtliga intervjuer. För att kunna 
erhålla en god förståelse kring intervjuerna så deltog vi båda under respektive intervju. 
Nackdelen med detta tillvägagångssätt var tidsaspekten, eftersom det hade varit mer 
effektivt att dela upp intervjuerna mellan oss. Ytterligare en nackdel kring valet av att 
båda skulle delta kan vara att respondenterna upplevde sig mer pressade och iakttagna. 
Trots dessa nackdelar ansåg vi att båda skulle delta för att analysarbetet skulle kunna bli 
så bra som möjligt.  

Urval 
En avgränsning har gjorts till medelstora privata företag. Denna avgränsning gjordes för 
att det förelåg ett intresse för hur ledare på privata företag arbetar med 
kompetensutveckling i förhållande till sina medarbetare. Ett alternativ hade varit att 
istället utgå ifrån både privat och offentlig sektor, för att få fram eventuella likheter och 
skillnader mellan dem. Valet att använda sig av sex stycken respondenter baserades på 
att kunna erhålla ett djup snarare än bredd. Sex stycken respondenter ansågs även 
tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte, samt att antalet respondenter upplevdes 
rimligt enligt vår tidsplan. Om tidsutrymmet varit mer omfattande hade det varit möjligt 
att intervjua fler personer och därmed hade studien baserats på fler synsätt och möjligen 
fått ett annat utfall. Två respondenter erhölls på respektive företag, vilket innebar att det 
fanns en risk för liknande svar. Trots detta var förhoppningen att respondenterna skulle 
ge varierande och givande svar, vilket också uppfylldes. Detta kan ha berott på att 
människor är olika och besitter därmed personliga erfarenheter, uppfattningar och 
arbetssätt.  

Det förelåg ingen tidigare kännedom kring respondenterna, eftersom kontakt togs med 
HR-chefer som i sin tur tilldelade oss lämpliga respondenter att intervjua. Vi har försökt 
att förhålla oss till Brymans (2011) kriterium, möjlighet att styrka och konfirmera 
genom att vi inte erhöll någon tidigare kännedom kring respondenterna. Fördelen med 
tillvägagångssättet är att det blir en mer objektiv upplevelse, jämfört med om 
respondenterna istället medvetet hade valts ut, dock finns det en medvetenhet kring 
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svårigheten att uppnå objektivitet i forskning. Ytterligare en fördel med att det inte 
förelåg någon tidigare kontakt med respondenterna är att de inte behövde känna lika stor 
press till deltagande, vilket är en större risk när det föreligger en tidigare personlig 
kontakt. Att beakta är trots allt att det ändå kan föreligga någon form av press till 
deltagande eftersom de blev förfrågade av en chef på företaget. Samtliga respondenter 
som tilldelades var också positiva till ett deltagande, vilket kan ha berott på att de blev 
tillfrågade av en chef. Ett kritisk ställningstagande kan tas i förhållande till det valda 
tillvägagångssättet eftersom det kan ha varit etiskt motsägande på grund av att alla som 
blev tillfrågade deltog. En upplevd nackdel med att bli tilldelade respondenter är att det 
kan bli en ojämn fördelning mellan ålder, kön och tidigare erfarenheter. Utfallet i 
studien blev att vi tilldelades fem män och en kvinna, därav blev det en ojämn 
fördelning av kön. I efterhand hade vi önskat en jämnare fördelning, för att kunna 
jämföra.  

Transkribering 
När det var tid för transkribering så delades det insamlade materialet upp mellan oss. 
Detta var ett aktivt val för att vinna tid till nästa steg i arbetsprocessen. För att en 
uppdelning av intervjuerna skulle bli möjlig diskuterades transkriberingarnas 
utformning muntligt. Exempelvis skulle bokstaven R stå för respondent, bokstaven A 
för Amanda och bokstaven C för namnet Clara. Ett annat tillvägagångssätt som följdes 
var att markera ut intervjuguidens frågor i transkriberingen, detta för att lätt kunna hitta 
i materialet. En aspekt som togs hänsyn till var det kriterium som Bryman (2011) 
benämner äkthet i samband med transkribering, därmed transkriberades varje sekund av 
intervjuerna. Detta för att kunna återge en så rättvis bild av respondenternas uttalanden 
som möjligt. Om tiden hade varit obegränsad skulle vi ha transkriberat samtliga 
intervjuer tillsammans för att reducera risken kring att vårt tillvägagångssätt skiljts åt. 
Något som inte går att undgå är att vi är två olika personer, därav kan noggrannhet och 
koncentration variera. Vi upplevde det därför betydelsefullt att diskutera dessa ovan 
nämnda exempel kring transkriberingens tillvägagångssätt.  

Analys 
Ett medvetet val var att vi båda skulle delta i respektive intervju, vilket gjorde att 
analysarbetet kunde påbörjas direkt efter varje intervju. Det innebar också att vi båda 
var lika insatta i intervjuerna och kunde på så sätt diskutera den insamlade 
informationen emellan oss. En fördel med att diskutera i samband med att intervjun var 
klar, var att vi kunde ta tillvara på de direkta intryck och funderingar som framkom. En 
matris utformades för hur det insamlade materialet skulle kodas. Matrisen innehöll 
exempelvis olika instruktioner kring färgval vid kodningen. Färgen röd stod för olika 
begrepp och färgen grön representerade liknande fraser. Till sist användes färgen blå för 
att urskilja citat från transkriberingarna. Kontinuerligt i samband med detta 
tillvägagångssätt gjordes övergripande anteckningar. Valet kring att koda så mycket 
som möjligt, resulterade i att det blev tidskrävande och omfattande. Detta eftersom att 
nästa steg krävde en ordentlig genomgång av samtliga kodningar. Fördelen med 
tillvägagångssättet var att risken för att missa användbart material reducerades, däremot 
fanns insikten att vi aldrig kunde få med allt. Detta eftersom det insamlade materialet 
kan vridas och vändas på ett flertal gånger till och nya upptäckter kan erhållas. En 
ytterligare aspekt att beakta är att vid utklippning av ord, fraser och citat kan kontexten 
gå förlorad. Bryman (2011) poängterar att när ord, fraser och citat tas ifrån sitt 
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sammanhang kan de få nya innebörder och på så sätt förlora sitt innehåll. I förhållande 
till studiens syfte kunde teman urskiljas relativt snabbt och därmed besvara 
forskningsfrågorna.  

Val av vetenskapliga artiklar  
Studien omfattas av sex stycken vetenskapliga artiklar och var och en av artiklarna 
kunde sammankopplas till studiens problemområde. Utifrån artiklarna framkom 
strategier kring varför företag investerar i kompetensutveckling, de berörde även 
förhållandet mellan kompetensutveckling, anställningsbarhet och en lyckad karriär. 
Ytterligare en aspekt som behandlades i artiklarna var förhållandet mellan 
kompetensutveckling, anställningsbarhet och transformativt ledarskap. Av de sex 
stycken artiklarna var de tre av dem som särskilt berörde ledarskapets betydelse för 
medarbetarna i arbetslivet. Varje artikel behandlade olika och relevanta aspekter som 
tillsammans kunde täcka studiens problemområde. Det förelåg en problematik kring att 
finna relevanta artiklar eftersom flertalet av de artiklar som hittades var antingen för 
utsvävande eller hade specifik inriktning som inte matchade studien. När avsnittet om 
tidigare forskning skulle utformas uppstod känslan av att de valda artiklarna var 
tillräckliga. Antalet artiklar som valdes bedömdes som rimliga utefter den begränsade 
tidsaspekten. Om tidsutrymmet hade varit större hade fler artiklar använts för att 
underbygga och stärka studiens problemområde. I beaktande av detta hade även 
studiens trovärdighet stärkts. 

Trots att de valda artiklarna upplevdes som relevanta för studien behövs ett kritiskt 
ställningstagande tas i förhållande till dem. Det bör finnas i åtanke att även andra 
artiklar skulle varit lämpade för studien. En aspekt som har upptäckts i relation till 
studiens artiklar är att samtliga artiklar som berör ledarskap besitter ett positivt resultat 
kring det transformativa ledarskapet. Om mer tid hade funnits hade det därav varit 
intressant att se om det finns tidigare forskning som framhäver det transformativa 
ledarskapet utifrån negativa aspekter. På liknande sätt kan ett kritiskt förhållningssätt tas 
gällande artiklarnas positiva beskrivning av kompetensutveckling. Det hade varit 
intressant att se om andra artiklar också menar att det är positivt med 
kompetensutveckling eller om dessa artiklar tar upp andra aspekter.  

Resultatdiskussion 
Studiens första frågeställning var hur ledare arbetar för att påverka medarbetare till att 
vilja kompetensutvecklas. Studiens andra frågeställning var vilka organisatoriska villkor 
som ledare uppfattar styr kompetensutvecklingsinsatser. De teoretiska utgångspunkter 
som har tillämpats i studien är transformativt och transaktionellt ledarskap samt 
tekniskt-rationell och institutionell strategi för kompetensutveckling. Utifrån resultatet 
kan ett fastställande göras kring att ledarna uppfattar att deras förhållningssätt är 
avgörande för medarbetarnas vilja till att kompetensutvecklas. Något som studiens alla 
ledare framhöll var betydelsen av kompetensutveckling, eftersom medarbetarna ansågs 
vara företagens viktigaste resurs. Samtliga ledare betonade kommunikationen som en 
viktig del i deras tillvägagångssätt, de menade att det är genom dialogen som det 
framkommer vad medarbetaren vill fördjupa sig inom. Ytterligare ett konstaterande 
utifrån ledarnas uttalanden är att ledaren behöver tillgodose medarbetarnas egna 
initiativ, idéer och intressen för att de ska vilja delta i kompetensutveckling. För att 
kunna vinna medarbetarnas intresse gällande olika kompetensutvecklingsaktiviteter 
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betonade ledarna att det behövs ett tillåtande klimat för lärande och utveckling. Utifrån 
ledarnas berättelser kan en förståelse erhållas kring att det är ledarens uppgift att skapa 
detta tillåtande klimat. Ledarna skapar detta genom att främja en miljö där det är tillåtet 
att misslyckas. Resultatet framhåller även att ledarna upplever att olika organisatoriska 
villkor styr företagens kompetensutvecklingsinsatser. Denna del av resultatet utgår ifrån 
företagens behov vid kompetensutveckling och hänsyn tas till de organisatoriska 
villkoren. Exempel på organisatoriska villkor som framkom av ledarna var attraktivitet, 
relevans och ekonomi. Samtliga ledare menade att företagen i första hand ser över sina 
behov och försöker sedan få medarbetarna att kompetensutvecklas enligt vad 
arbetsgivaren anser att de behöver utvecklas inom. 

Resultatet visar att samtliga ledare framhåller kompetensutveckling som en avgörande 
faktor för att kunna bevara sina kunder. De aspekter som lyfts fram i resultatet är 
attraktivitet, produkter och nya arbetssätt i förhållande till att företaget ska bli 
konkurrenskraftiga. Därav kan ett konstaterande göras utefter ledarnas berättelser att 
kompetensutveckling är en nödvändighet för företagens överlevnad. Detta 
konstaterande kan liknas med den tekniskt-rationella strategin om varför företag 
investerar i kompetensutveckling. Av resultatet utifrån ledarnas uttalanden framkom 
även aspekten gällande arbetsgivarvarumärket i samband med kompetensutveckling, 
eftersom märket speglar vad företaget gör och står för. Detta resultat går på så sätt i linje 
med den institutionella strategin till varför företag investerar i kompetensutveckling. 

Utifrån ledarnas berättelser visar studiens resultat att det krävs en balans mellan vad 
medarbetaren behöver och vad företaget kan erbjuda gällande kompetensutveckling. 
Ledarna i studien har fört fram att företagen och indirekt ledarna behöver förhålla sig 
till företagets behov i samband med kompetensutveckling. Faktorer som ekonomi, 
relevans och krav är styrande. Ett antal ledare betonade att företaget måste förhålla sig 
till en viss budget gällande kompetensutveckling. Därav behöver 
kompetensutvecklingsaktiviteter stödjas av ekonomisk relevans och inneha ett större 
syfte för företaget. En annan aspekt gällande kompetensutveckling som framkom i 
resultatet var att samtliga ledare framhöll att vissa kompetensutvecklingsaktiviteter 
kommer som ett krav från företaget och är därav av obligatorisk karaktär. Ledarna 
förhöll sig olika till de obligatoriska kompetensutvecklingsaktiviteterna. Två ledare 
betonade behörighetsutbildningar medan resterande ledare talade om olika aktiviteter i 
förebyggande syfte. I förhållande till företagens behov uttalade sig ledarna om att det är 
ledaren som kan påverka medarbetarnas vilja och inställning till att kompetensutvecklas 
genom att tillämpa olika förhållningssätt, som inte påverkas av ekonomiska faktorer. 
Ledarna har beskrivit olika tillvägagångssätt för hur de arbetar för att påverka 
medarbetarnas inställning och vilja till kompetensutveckling. De faktorer som lyftes 
fram var kommunikation, tillåtande miljö och delegering av ansvar. Resultatet visar på 
att samtliga ledare belyste den positiva aspekten kring kommunikation. En del av 
ledarna lyfte fram fördelen med att skapa en tillåtande miljö. Resultatet visade också att 
en ledare delegerade ansvar till sina medarbetare för att åstadkomma så självständiga 
medarbetare som möjligt. En gemensam nämnare mellan dessa tre tillvägagångssätt är 
att de inte kräver stora ekonomiska resurser för att de skall kunna genomföras. Genom 
att ledaren är kommunikativ och lyssnar på sina medarbetare kan det leda till att 
medarbetarna får upp ett intresse för kompetensutveckling och även delger sina tankar 
kring utveckling för ledaren. Detta är ett exempel som inte kräver några stora 
ekonomiska resurser för att det skall kunna genomföras.  
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Utifrån ledarnas berättelser framgår det i resultatet att ledarens förhållningssätt kan vara 
utvecklande för medarbetaren. För att ledarna ska kunna stimulera medarbetarna till att 
vilja kompetensutvecklas blir slutsatsen att de kan använda sig utav olika 
tillvägagångssätt. De tillvägagångssätt som ledarna har fört fram består av att ledare kan 
skapa en kontinuerlig dialog och ett tillåtande klimat där medarbetarna inte är rädda för 
att begå misstag samt får befogenhet till att ta eget ansvar. Ett konstaterande är att 
faktorerna kommunikation, tillåtande miljö och delegering av ansvar i samband med 
ledarens förhållningssätt kan relateras till ett transformativt ledarskap. Detta eftersom 
dessa faktorer ingår som en del i det transformativa ledarskapet. Exempelvis behandlar 
komponenten intellektuell stimulans en miljö som främjar utveckling och innovativt 
tänkande och går därmed i linje med transformativt ledarskap. Resultatet uppvisar 
utifrån ledarnas berättelser att vissa kompetensutvecklingsaktiviteter är av obligatorisk 
karaktär och blir därav ett krav från företaget och indirekt ledaren. Ledare som förhåller 
sig till dessa krav på utveckling och styr medarbetarna i en viss riktning använder ett 
förhållningsätt som är mer utav en transaktionell karaktär. Ett konstaterande kan göras 
gällande resultatet att samtliga ledare besitter olika nyanser av ledarskapsstilarna. Det 
bidrar i sin tur till förståelsen kring att ledarna inte endast innehar ett ledarskap utan de 
tillämpar flera ledarskapsstilar. En bidragande orsak till fastställandet är att samtliga 
ledare är olika och har sina personligheter, vilket också framkom av studiens ledare. 
Studien visar även att ledarna uppfattar att det finns svårigheter gällande tidsaspekten i 
förhållande till olika kompetensutvecklingsaktiviteter. Tidsaspekten berör såväl 
medarbetarna som ledarna, eftersom att kompetensutvecklingsaktiviteter kräver tid från 
dem båda. Det studien visar på är att inte alla ledare upplever någon svårighet med 
tidsaspekten gällande kompetensutveckling. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
ledaren använder delegering av ansvar som ett förhållningssätt i dennes ledarskap. En 
slutsats som kan fastställas kring svårigheten gällande tidsaspekten är att ledares 
tillvägagångssätt kan reducera problemet.  

Slutsatser 
Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse ledare har i förhållande till 
medarbetarnas inställning till kompetensutveckling samt att undersöka vilka 
organisatoriska villkor som ledarna uppfattar styr kompetensutvecklingsinsatser. 
Resultatet visar att ledarna uppfattar att det krävs en balans mellan medarbetares behov 
gällande kompetensutveckling och företagens möjlighet till att erbjuda 
kompetensutveckling. Med hänsyn till medarbetares behov behöver ledare tillgodose 
individers mål, intressen och egna initiativ. Slutsatsen blir att ledare kan tillämpa 
åtgärderna kommunikation, tillåtande klimat och delegering av ansvar som 
tillvägagångsätt för att påverka medarbetarnas vilja till att delta i kompetensutveckling. 
Det kan konstateras att utifrån studiens resultat att ledarna uppfattar att ledarens roll är 
betydelsefull för medarbetarnas inställning till att vilja kompetensutvecklas. I 
förhållande till detta kan en förståelse erhållas kring att ledares förhållningssätt kan 
stimulera medarbetares vilja till kompetensutveckling. Gällande företagens möjlighet att 
erbjuda kompetensutveckling tas hänsyn till olika organisatoriska villkor i form av 
attraktivitet, ekonomi, relevans och krav. 
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Förslag till vidare forskning 
Studiens avsikt är att visa på hur ledare kan arbeta för att främja medarbetares 
inställning till kompetensutveckling samt vilka organisatoriska villkor som styr 
kompetensutvecklingsinsatser. Dagens arbetsmarknad kräver att medarbetare ständigt 
utvecklas och utökar sitt lärande för att överleva på den konkurrerande marknaden. 
Därav är det väsentligt att ledare och medarbetare inser vikten av kompetensutveckling 
och vidtar åtgärder. För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka om det 
finns särskilda skillnader mellan privat och offentlig sektor gällande hur ledare arbetar 
för att stimulera sina medarbetare till kompetensutveckling. En annan intressant aspekt 
hade varit att intervjua både ledare och medarbetare kring liknande frågor. Detta för att 
se om deras berättelser och upplevelser skiljer sig åt gällande ledarens arbetssätt i 
förhållande till kompetensutveckling. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö där vi går personal och 
arbetslivsprogrammet. Nu är det dags för oss att skriva vår kandidatuppsats i 
arbetslivspedagogik. Syftet med studien är att undersöka hur ledare arbetar för att 
påverka medarbetares vilja till att kompetensutvecklas. Studien kommer att baseras på 
ett kvalitativt förhållningssätt, vilket innebär att studien kommer att grundas på 
intervjuer där människors upplevelser och berättelser kommer att vara i fokus. För att 
studien ska kunna bli genomförbar är vår förhoppning att få möjlighet till att intervjua 
dig och att en inspelning får äga rum. Tanken med en inspelad intervju är att det ska 
vara möjligt att transkribera, för att på så sätt undvika misstolkningar av de angivna 
svaren. Ditt deltagande är frivilligt och du har som respondent möjlighet att avbryta ditt 
deltagande närsomhelst, före, under och efter din medverkan. Du har även möjlighet att 
avstå ifrån att svara på frågor under intervjun. Samtliga respondenter kommer behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att inga personliga namn, företagsnamn eller geografiska 
platser kommer att utelämnas, för att reduceras risken för identifiering. Vi kommer 
endast att använda det insamlade materialet till den aktuella studien. Utgångspunkten är 
att intervjun inte ska överskrida 60 minuter. Vi kommer kontakta dig gällande tid och 
plats som passar dig. 
  
Med vänliga hälsningar,  
 
Clara Nordin Andersson 
claraebba.nordin@gmail.com 
073-XXXXXXX 
 
Amanda Lundstedt 
amanda-lundstedt@live.se 
070-XXXXXXX   
  
 
 
  





Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
 

• Kort presentation om oss själva och studien 
• Genomgång av de etiska principerna 
• Avstämmer ännu en gång om inspelning är okej 

 
Bakgrundsfrågor 

• Hur många år har du arbetat på företaget? 
• Hur länge har du haft en ledande position? 

 
Kompetensutveckling 

• Hur arbetar ni med kompetensutveckling på erat företag? Kan du ge exempel? 
• Vad uppfattar du att kompetensutveckling är? 
• Hur viktigt anser du att det är med kompetensutveckling? 

 
Ledarskap och tillvägagångssätt 

• Anser du att företaget erbjuder dina medarbetare kompetensutveckling?  
• Kan du återge ett exempel från en situation där företaget har givit dina 

medarbetare möjlighet till kompetensutveckling?  
• Hur arbetar du för att väcka intresse för kompetensutveckling hos dina 

medarbetare? 
• Hur ser du på din roll som ledare när det gäller att motivera medarbetarna till 

kompetensutveckling? 
• Hur hanterar du en situation där en medarbetare inte vill delta i någon form av 

kompetensutveckling? 
 
Avslutande fråga  

• Har du något du vill tillägga? 
 

 


