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Abstrakt 
 
Investeringar i utbildning, såsom kompetensutveckling är något många företag arbetar med, 
både globalt och i Sverige. Du kan läsa om det i arbetsplatsannonser och höra om det både i 
skolan och på arbetet. Kompetensutveckling är en aktuell företeelse både inom 
arbetsmarknaden, men också inom skolan vilket föranleder kompetensutveckling till det 
livslånga lärandet. Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod analysera och 
beskriva varför medarbetare inom en HR-funktion arbetar med kompetensutveckling inom 
ett utbildnings- och bemanningsföretag. Studien genomfördes genom ostrukturerade 
intervjuer där sex anställda inom HR-funktionen på ett utbildnings- och bemanningsföretag 
inom den offentligt verksamheten intervjuades. Resultatet visade att företaget alltid bör se 
till företagets ekonomiska utfall. Av samma skäl bör kompetensutveckling aldrig erbjudas i 
syfte för individens skull. Studiens resultat visade att målet med kompetensutveckling ska 
innefatta att uppnå en förändring, vilket kan vara en mer effektiv arbetssituation eller mer 
välmående personal - för att företaget skall undvika sjukskriven personal eller anställda som 
gör fel i produktionen. Således, visade resultatet också att synen på kompetensutveckling 
som begrepp upplevdes olika, där utfallet visade på att kompetensutveckling innefattas av 
både det formella lärandet likväl som det informella lärandet.  
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Förord 
Att skriva ett självständigt arbete på grundnivå helt ensam, må vara både utmanande och 
givande. Jag har kastats mellan glädje, hopp och förtvivlan, för att återigen hoppa upp på 
sadeln och lyckas. En utmaning har varit att genomföra denna process själv, då det funnits 
stunder där det hade underlättat om en skrivpartner funnits. Att ventilera och bolla idéer 
hade gjort vissa beslut i processen lättare. Vågen vägde dock över åt andra hållet och stärkte 
mig som person. För jag klarade av att utföra hela denna forskningsprocess på grundnivå 
själv. Jag gjorde det! Men det hade aldrig gått utan några tack som med all sin rätt behöver 
fördelas ut. Tack till mina intervjupersoner som gjorde denna studie möjlig! Tack till mina 
studiekamrater som stöttat mig och funnits där som ett bollplank när jag suttit själv på min 
kammare. Tack till min handledare som väglett och gett tips, riktat upp arbetet till ett snyggt 
slutresultat. Sen vill jag även rikta en stor tacksamhet till alla i min närhet som på något sätt 
stöttat, pushat och ställt upp när jag själv velat ge upp: Familj, släkt och vänner. Men det 
största tacket vill jag rikta till mina barn och min man. Mina älskade barn - Alice och Leam, 
ni sprider så mycket glädje och kärlek och stöttat mamma när det varit som tyngst. Min 
fantastiska Jimmi! Utan dig min älskade hade det här aldrig varit möjligt! Du har stöttat, 
hjälp, korrekturläst, godkänt uppsatsen flertalet gånger, men inte minst har du drivit 
familjen med allt som hör därtill. Jag är dig evigt tacksam för att du trodde på mig och har 
stöttat mig under denna process. 
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Introduktion 
Under 1990-talet kom begreppet ”livslångt lärande” in i samhället. Förnyelse behövdes i 
samhället för att öka effektivisering och produktivitet i relation till organisationer. Det 
medförde en ökad efterfrågan på viss kompetens vilket resulterade i en ökad efterfrågan av 
kompetens inom vissa områden (Lundgren, 2014). Under 2000-talet fanns en variation av 
språkbruk riktat mot lärande och i och med den ökad efterfrågan på viss kunskap medförde 
att begreppet utveckling fick en ny definition – kompetens. För att fylla behovet av den 
kompetens som saknades, började begreppet kompetensutveckling att användas. 
Kompetensutveckling har varit präglat av skolan, från ungdomsskolan till 
vuxenutbildningar och vidare till arbetslivet (Lundgren, 2014). Kompetensutveckling kan 
beskrivas som en förändringsprocess där syftet är att uppnå någon typ av förändring (Li, 
Frenkel & Sanders, 2011; Wallo, 2014). Förändring är idag mer en normalitet än det tidigare 
varit, men kan också upplevas som en otrygghet (Jacobsen, 2013). Inom organisationer är det 
HR-funktionerna som arbetar med förändringsprocesser, såsom att skapa förutsättningar för 
lärande, vilket ingår inom kompetensutvecklingsområdet (Choi & Yoon, 2015; Wallo, 2014). 
HR-funktionen finns till för att främja engagemang och kompetens runt om i organisationen, 
vilket innebär att HR ska bidra med lärande och utveckling till sina medarbetare (Choi & 
Yoon, 2015). Vidare kan kompetensutveckling ses som en förändringsprocess som liknas 
med det livslånga lärandet, lärandet som löper under hela livet, livets förändring i allmänhet 
(Lundgren, 2014). Den samhällsutveckling som idag sker med en rasande fart medför viss 
efterfrågan på att organisationer ska vara förändringsbenägna för att kunna möta upp de 
krav som marknaden- och politikerna ställer på företag, om företag ska vara 
konkurrenskraftiga (Wallo, 2014). Det är viktigt för ett företag att hålla sig uppdaterade och 
kompetensutveckla, för att överleva som företag. Kompetensutveckling ska även generera ett 
osynligt värde till arbetsgivaren där medarbetare attraheras mot företaget, men också för att 
individen kan känna att företaget investerar i en, vilket förmedlar en positiv bild av 
arbetsgivaren och indirekt gör att individen uppskattar sin arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 
2014). Det kan ge en investering för individen, vilket medför ett värdeskapande för företaget. 

En fråga som är angelägen i sammanhanget är därmed varför företag väljer att 
kompetensutveckla sina anställda, för att det kan skapa en förståelse för både medarbetare 
ute i organisationen till varför förändringsprocesser som sådant kommer att ske. Men också 
en belysning för medarbetarna inom HR-funktionen inom valt företag, till om de har samsyn 
i frågan. Därmed skapas en norm för det livslånga lärandet, utifrån företagets egna 
handlingar och en tydlighet i arbetssättet och tankemönstret kring kompetensutveckling. 

Definitioner 

HR-funktion 
Med begreppet HR-funktion avses i denna studie den avdelning inom företaget som arbetar 
med Human Resources frågor och rutiner. Medarbetare inom en HR-funktion avser i denna 
studie de medarbetare som dels arbetar med rutiner och processer som berör 
kompetensutveckling. Medarbetare som arbetar inom företagets HR-avdelning. Vad Human 
Resources är förklaras mer ingående i kommande avsnitt. 

HR 
Begreppet HR avser i denna studie Human Resources, som vidare förklaras i kommande 
avsnitt. 
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Vad är Human Resources? 
HR är en funktion inom företagsorganisationer som främst arbetar med att coacha företagets 
medarbetare i den dagliga verksamheten, men även arbetar med utveckling och 
effektivisering av olika processer (Choi & Yoon, 2015). En HR-funktion på 1980 talet arbetade 
med processer relaterat till hur företag arbetar med utveckling av sina medarbetare och hur 
denna process leds framåt. Idag går det att se en trend inom denna funktion, vilket innebär 
att HR som funktion skall bli värdeskapande för företaget (Wallo, 2014). Men den 
traditionella HR-funktionen har utvecklats till en division som bör ta på sig rollen som en 
strategisk partner. Det för att tillföra värde för organisationen (Choi & Yoon, 2015; Wallo, 
2014). HR-funktionens huvudsyfte är idag att attrahera, motivera och belöna medarbetare 
(Chhabra & Sharma, 2014). Men även processer såsom effektivisering, utveckling och 
innovation är viktiga att arbeta med (Wallo, 2014). Därmed visas två olika synsätt på vad HR 
fokuserar i dagens organisationer, vilket kan illustrera de ständiga förändringar som 
fortskrider. Därmed kan konstateras att det bör finnas vissa olikheter till varför medarbetare 
inom en HR-funktion anser att ett företag bör kompetensutveckla sin personal. 

HR-funktionens grundläggande rutiner består av att skapa tydliga karriärvägar inom en 
organisation, vilket stärker en medarbetares personliga utveckling (Wallo, 2014). Vidare 
beskrivs frågor kopplade till arbetsmiljön och en strategiskt framarbetad 
kompetensutvecklingsinsats (Wallo, 2014) men även rutiner som innefattar att stödja och 
belöna sina medarbetare vilket bidrar till att få sina medarbetare engagerade (Choi & Yoon, 
2015). Choi och Yoon (2015) menar också att en organisation behöver en HR-funktion för att 
få vägledning när en ny strategi ska etableras, en förändringsprocess som innefattar lärande. 
Vidare kan konstateras en HR-funktion finns för att påverka medarbetares attityder, 
effektivitet och välmående därför att de genererar produktivitet genom att medarbetaren 
känner sig motiverad. Vidare beskrivs effekten av HR-funktionens arbete påverka 
effektiviteten hos den enskilde medarbetaren (Li et al., 2011). 

Många HR-funktioner arbetar idag efter en process som kallas ARUBA. Denna modell 
förklarar förkortat de huvudprocesser som medarbetare inom en HR-funktion ofta arbetar 
utefter. ARUBA står för attrahera, rekrytera, utbilda, behålla och avveckla. Denna modell 
förklaras i ett blogginlägg av Kajsa Mellgren (2015, 31 mars) som är HR-Konsult på Wise 
Consulting. 

På 1980-talet utvecklades HR-funktionen till Human Resources Management och Human 
Resources Development. Human Resources Management omfattas av tyngre frågor i form av 
ledningsfrågor och styrningsfrågor medan Human Resources Development hanterar frågor 
såsom utveckling och lärande inom organisationer och företag (Wallo, 2014). Wallo (2014) 
förklarar HR-funktionens roll kopplat till kompetensutveckling med följande citat, vilket ger 
oss en ingående beskrivning av vad HR arbetar med när vi tenderar att prata om att HR-
funktionen skall organisera formell utbildning inom ett företag. 

 
HR-funktionens roll i relation till formell kompetensutveckling varierar. Här finns både 
viktiga strategiska uppgifter, såsom att formulera policys och riktlinjer för 
kompetensutveckling, att säkerställa kvalitet, men också mer operativa inslag som att 
själv genomföra utbildning (Wallo, 2014, s. 318). 
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Litteraturgenomgång 
Det genomfördes sökningar i Mittuniversitetets biblioteks databas DiVA. DiVA är en 
databas med tillgång till många olika vetenskapliga artiklar kopplat till 
kompetensutveckling, HR och andra värdefulla forskningsrapporter. Sökningen avgränsades 
till denna databas för att sökningar som gjordes inför studien gav väldigt bra 
litteraturgenomgång av tidigare forskning kopplat till denna studie. Sökord som användes i 
DiVA var kompetensutveckling, HR, Human Resources, Ellström, training investment, 
employer branding, lärande och organisationsförändring. Till en början avgränsades 
sökningarna endast till vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste fem åren. Där fanns 
mestadels internationella artiklar med bra information av tidigare forskning inom ämnet 
kompetensutveckling. För att finna mer artiklar som gav intressant och bra beskrivning av 
tidigare forskning söktes äldre artiklar fram, vilket visade sig vara mycket relevant för denna 
studie. Därmed beslutades att ta del av denna forskning och därmed även kunna se till vad 
en studie belyste eller resulterade i år 2005, med viss medvetenhet till de antal år sedan som 
studien faktiskt genomfördes, vilket även en av artiklarna utfördes på 1990-talet men 
publicerades först 2005. När en intressant rubrik hittades lästes abstrakten i studien, för att se 
vad studiens syfte och frågeställningar var. Innefattade studien HR, kompetensutveckling, 
förändringsprocesser, organisatoriska utfall av kompetensutveckling, kompetensförsörjning 
vilket också kom fram ur arbetslivspedagogiken, ansågs det intressant. Även hur 
medarbetare påverkas och hur man förbättrar och attraherar medarbetare sågs som en 
ingång för att få en större förståelse för kunskapsluckan. Efter denna litteraturgenomgång 
utfördes en sökning på Google för att hitta en förklaring för ARUBA inom HR branschen för 
att kunna avidentifiera arbetsprocessen som företaget studien utfördes på arbetade utefter, 
vilket inte kunde finnas i den tidigare forskningen. Denna sökning blev WISE Consulting 
och ARUBA, därför att WISE är ett konsultföretag som hyr ut olika HR-roller till företag och 
därför kunde de tänkas ha en beskrivning på denna process.  

Pedagogiska dimensioner av kompetensutveckling 
Thång och Wärvik (2005) studie utfördes inom ett specifikt kompetensutvecklingsprojekt i 
syfte att se över hur företag inom projektet organiserade förändringsarbeten såsom 
kompetensutveckling. Därmed vidrörs kompetensutveckling ur ett strukturellt perspektiv, 
där studien belyste hur företag kompetensutvecklar sina medarbetare inom 
verkstadsindustrin och vad det förde med sig. Resultatet visade att ett lärcentra för 
personalen inte skapade en förståelse och ett lärande i sig utan behövde förstås i sitt 
sammanhang. Ett lärcentrum som skall generera lärande ingav en förvirring för att 
personalen inte visste hur de skulle använda redskapet för lärande. 
 Nilsson (2005) studerar kompetensutveckling relaterat till ledarskap i olika kontexter och 
kopplat till olika aktörer. Dessutom innefattade studien en översikt av olika 
utbildningsinnehåll. Han belyser olikheter i de kontexter som finns kopplade till 
kompetensutveckling och vad de genererar till individen- och företaget i sig. Mestadels 
belyser studien kompetensutveckling av chefer, där det inom olika företag finns olika synsätt 
på kompetensutveckling kopplat till olika sociala sammanhang. 
 Kock (2010) berör kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv och ett 
arbetsgivarperspektiv kopplat till vilka motiv ett företag har till kompetensutveckling. 
Studien visade att medarbetaren ska hålla sig attraktiv, vilket riktar studien mer åt motiv 
från individperspektivet än från arbetsgivarperspektivet. Resultatet var att individen ska 
vara anställningsbar.  
 Ellström, Löfberg och Svensson (2005) skriver om arbetslivspedagogik ur ett historiskt 
perspektiv. De berättar om olika studier som på något sätt haft att göra med pedagogik 
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kopplat till arbetslivet, såsom formellt lärande, informellt lärande, utbildningsbehov och 
chefsutbildningar. De vidrör även förändringsprocesser kopplade till organisationer och 
grupper och belyser detta ur ett historiskt perspektiv. Vidare lyfts även arbetsmiljöns 
påverkan på det dagliga lärandet, det informella lärandet, som sker på arbetsplatser idag.  
 Utöver det finns en studie som presenterar effekter av kompetensutveckling i relation till 
vad chefer kan påverka med sitt ledarskap. Denna studie belyser individens lärande som 
effekt på verksamheten, där processer och arbetssätt kan förändras tack vare att individen 
får nya perspektiv genom lärande (Ellström & Ellström, 2014). 

Kompetensutveckling som lärprocess 
Som tidigare nämnts tog begreppet kompetensutveckling plats i Sverige som ett resultat av 
den ökade kunskapsproduktion och den samhällsutveckling som spred sig under 2000-talet 
(Lundgren, 2014). I och med att efterfrågan på viss kompetens finns inom både globala- som 
Svenska företag behövs ständig utveckling på både individnivå som samhällsnivå. Därmed 
finns ett behov av att både unga som äldre inom arbetsmarknaden fortsätter att utveckla sig, 
där förutsättningen för en individ och en organisation blir att tillåta det livslånga lärandet 
(Lundgren, 2014). Kunskap och kompetens kan förklaras som en maktfaktor, vilket kan ses 
igenom följande citat. ”Det är en konkurrens som är en del av en global utveckling, där 
konkurrensen handlar om kunskap och konkurrens som medel för tillväxt.” (Lundgren, 
2014, s.131) 

Lärande är en förändringsprocess som sker hela tiden hos en människa. När denne erfar 
nya händelser och upplevelser bidrar det till en förändring av människan och därmed en 
utveckling av individen. Förändringar kopplade till kompetensutveckling kan som tidigare 
nämnts innefatta ändrade beteendemönster, attityder och andra kompetenser hos en 
människa (Choi & Yoon, 2015). Wallo (2014) menar att kompetensutveckling påverkas av 
olika faktorer vilket kan vara påverkan av chefer och policys kopplat till utveckling i sin 
arbetsroll och ett ökat ansvar i arbetet där lärande genom att pröva och försöka lösa nya 
arbetsuppgifter påverkar lärandet utanför den formella kompetensutvecklingen, det 
informella lärandet. 

 
För att klara av detta krävs emellertid att HR-praktiker och chefer har en förståelse för 
komplexiteten i lärande som fenomen. Om lärande uppfattas som enbart kopplat till 
formell kompetensutveckling, blir repertoaren väldigt begränsad (Wallo, 2014, s. 326).  

 
Kompetensutveckling sker till följd av ett lärande vilket även medarbetaren själv är med och 
påverkar. Det kan försvåra en utvecklingsprocess av en kompetens om medarbetaren inte 
alls är intresserad av att delta vid en utbildning eller inte vill lära sig någonting nytt (Wallo, 
2014). Det visar att utveckling av en människa kan påverkas innan en utbildning varit, för att 
påverkan på en individs vilja till att lära sig är det som faktiskt går att påverka. Lärandet i sig 
äger individen själv en beslutsamhet till. Därmed kan medarbetare inom en HR-funktion 
vara med och påverka andra medarbetare ute i linjen/verksamheten till att vilja lära sig och 
se positivt på en förändringsprocess. Ett lärande kan inte tvingas på utan individen måste 
själv vilja ta emot kunskap för att lära sig, tillåta sin egen förändring (Wallo, 2014). 
 Lärandemålen i en utbildning som sker inom en arbetsplats kan främst innefattas av 
personlig utveckling för individen men också nya idéer, metoder och rutiner för olika 
arbetsprocesser inom ett företag (Ellström & Ellström, 2014). Därmed går det att se till både 
individnivå samt på organisatorisk nivå gällande outputen från kompetensutveckling och 
vad det skall generera. Dock menar Wallo (2014) att kompetensutveckling sker ur ett 
individperspektiv från medarbetarens sida, vilket ska generera att individen får en ökad 
kompetens som anses attraktivt idag, vilket i sin tur visar på att en individ har en förmåga 
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att lära sig fort. Att vara snabblärd visar på att medarbetaren har en förmåga att kunna röra 
sig inom företaget och generera olika kunskap på olika positioner, vilket gör medarbetaren 
attraktiv ur ett företagsperspektiv (Wallo, 2014).  

 
Betraktad i ett vidare sammanhang har den pedagogiska arbetslivsforskningen bidragit 
till att vidga den pedagogiska forskningens perspektiv från ett fokus på formell 
utbildning och undervisning (»utlärning») till en fokusering på betingelser för lärande, 
kunskapsbildning och kompetensutveckling som en del av människors dagliga liv. På ett 
allmänpedagogiskt och teoretiskt plan kan detta bidra till en vidareutveckling av den 
generella förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och dess kontextuella villkor, och 
därmed även till den grundläggande teoretiska utvecklingen av pedagogikämnet i stort 
(Ellström et al., 2005, s. 174). 

 
Citatet ovan förklarar väldigt bra hur både pedagogikämnet i sig och lärandet, både det 
formella och informella lärandet, kan förstås ur ett kompetensutvecklings-perspektiv. Därför 
att lärandets kontext, redskap och individernas möjlighet och vilja att ta till sig ny kunskap 
vidgar kunskapsfältet. Vidare kan tolkas att lärandet och dess kontext är en viktig aspekt att 
tänka på när man talar om kompetensutveckling.  

Ekonomiska dimensioner av kompetensutveckling 
Choi och Yoon (2015) studie utfördes i Sydkorea och belyser varför ett företag 
kompetensutvecklar sina medarbetare. Studien visade att om ett företag investerade i att 
kompetensutveckla sina medarbetare så kom det att generera någon output till företaget. En 
effektivisering skedde, vilket gynnar företagets produktion (Choi & Yoon, 2015). 

En studie som belyser vad som attraherar potentiella medarbetare till ett företag är delvis 
att investera i kompetensutveckling. Det kan vara en viktig output för ett företag. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare är lika viktigt för att ge en positiv bild av ett företag likväl som att höja 
varumärkets attraktion. Den varumärkesidentitet och de attribut som företaget ska förmedla 
bör innefatta sådant som ett företag står för, men också andra aspekter som attraherar en 
potentiell medarbetare, såsom de tre påståenden företagskultur, företagsnamn och 
ersättning. Kompetensutveckling fanns inom de fem mest attraktiva aspekter (Chhabra & 
Sharma, 2014). Det grundläggande i att vara en attraktiv arbetsgivare är att strategiskt välja 
sin kommunikationskanal mot blivande medarbetare och därigenom kommunicera bilden av 
företaget till potentiella sökande (Chhabra & Sharma, 2014).  

Li et al. (2011) studie belyser att HR-funktionen finns till för att påverka medarbetares 
attityder, effektivitet och välmående. Det medför att medarbetaren blir produktiva genom att 
känna sig motiverade, vilket påverkar effektiviteten hos medarbetaren. Det tyder på att 
företag eftersträvar en effektivitet för att i slutändan generera en positiv ekonomisk följd, 
därmed att få fler saker gjorda på så kort tid som möjligt. 

Den tidigare forskning som ligger nära denna studie är en forskning utförd av Wallo 
(2014) som utfördes i närtid och i Sverige. Syftet med den studien var att belysa hur det är att 
leda och organisera kompetensutveckling. Wallo (2014) vidrör effekter av 
kompetensförsörjning och vad det genererar ett företag men ger inget resultat av hur det 
upplevs att arbeta med kompetensutveckling och varför företag arbetar med 
kompetensutveckling rent konkret. Wallo (2014) tar också upp att det finns en fortsatt 
kunskapslucka där en kritisk belysning av HR och ledarskap kan sättas i relation till effekter 
av deras arbete, vilket belyses genom följande citat,  
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I detta kapitel har företrädesvis möjligheter för HR och chefer att arbeta med 
kompetensförsörjning fokuserats, men det finns också ̊ stort behov av mer kritiska studier 
som kan problematisera och ifrågasätta HR och ledarskap som fenomen och dess påstådda 
effekter på ̊organisationer (Wallo, 2014, s. 328). 

Kompetensutveckling som ledningsinstrument 
Kompetensutveckling finns till för att möta samhällsförändringar såsom utveckling av 
digitalisering och teknologi, vilket resulterar i ett samhälle som måste kunna möta upp den 
snabba förändring som vi idag lever i (Wallo, 2014). Att möta den utveckling som finns idag 
inom olika kunskapsområden, gör att kompetensutveckling kan stärka upp den kompetens 
som dessa förändringar medför. Dessa förändringsprocesser kan påverkas av förändringar 
som sker på global nivå eller inom specifikt företag, där krav för att klara av de vardagliga 
uppgifterna kräver en ökad kompetens (Wallo, 2014).  
 Wallo (2014) belyser att en kompetensutvecklingsinsats bör ske i tre olika steg inom ett 
företag och kan generera olika saker i olika steg. Steg ett innefattar innan en potentiell 
medarbetare anställs inom företaget och därmed är en individ som ska attraheras mot 
företaget. Detta skeende kallas Employer Branding och bör innefatta en kommunikation till 
den potentiella sökande gällande vilka utvecklingsmöjligheter ett företag erbjuder, men 
också andra fördelar som finns att erbjudas genom att vara anställd inom det företaget 
(Wallo, 2014). Steg två innefattar när en individ har klivit över tröskeln och blivit en 
medarbetare inom en organisation, inte längre en potentiell medarbetare utan anställd. Inom 
detta steg syftar det för HR-funktionens del till att behålla medarbetare inom företaget, vilket 
Wallo (2014) menar kan ske genom personlig utveckling. Dessutom ingår i denna fas att 
arbeta med medarbetaren för att introducera, utbilda, utveckla och belöna. Detta tillhör U-
(tbilda/tveckla) och B-(ehålla/elöna) inom ARUBA processen inom HR som förklaras i ett 
blogginlägg av Kajsa Mellgren (2015, 31 mars). Vidare kan en kompetensutvecklingsinsats 
hanteras av en HR-funktion och innefattas av utbildningar eller kurser. Dessa kurser kan ske 
internt eller externt och syftar oftast till att stärka kompetens kopplat till befintlig arbetsroll 
och sker inom denna fas två som beskrivs av Wallo (2014). Vidare kan utbildningar innefatta 
att utveckla olika subjektiva och kognitiva förmågor som kan stärka befintlig eller 
kommande roll (Wallo, 2014). Nilsson (2005) menar även att en sådan typ av 
kompetensutveckling, kan stärka individens kompetens inför en ny befattning om denne har 
tagit ett kliv på karriärstegen och till exempel blivit befordrad. Steg tre innefattar när en 
medarbetare lämnar ett företag, medarbetaren är inte längre anställd inom företaget, vilket 
kan ske av många olika anledningar. Ur ett kompetensperspektiv för ett företag kan detta 
medföra en osäkerhet om en viktig kompetens lämnar organisationen vilket anses vara en 
stor nackdel. Däremot kan effekterna av att en medarbetare lämnar ett företag med en viktig 
nyckelkompetens medföra att ny och annan matnyttig kompetens kommer in till 
organisationen med nya infallsvinklar, andra kompetenser och erfarenheter i bagaget. Denna 
osäkerhet kan reduceras genom att företaget arbetar med en successionsplanering där en 
förbestämd succession är bestämd sedan innan och en utvecklingsplan har funnits redo inför 
att en medarbetare skall ta över en ny position inom organisationen. När vetskapen finns 
gällande att en medarbetare med relevant kompetens för ett uppdrag eller arbetsuppgift 
skall sluta inom företaget har organisationen en möjlighet att erbjuda medarbetaren olika 
belöningar eller roller. Därför är också denna fas en stor del av kompetensutvecklingens fas 
tre (Wallo, 2014).  

Varför ett företag vill locka till sig potentiella medarbetar, är för att alla företag vill ha de 
bästa och mest effektiva medarbetarna. Det på grund av att det ger en investering för 
företaget, ju mer effektivitet, ju mer produktion vilket resulterar i desto mindre utgifter och 
högre intäkter på sista raden (Choi & Yoon, 2015). När en kandidat väl blivit anställd 
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innefattar processen att attrahera, motivera och behålla en anställd vilket förlänger attrahera 
processen från att ligga utanför företaget till att ske inom företaget när kandidaten väl 
övergått till anställd (Choi & Yoon, 2015; Chhabra & Sharma, 2014). Därmed är detta med 
attraktiv arbetsgivare en process som sker, eller åtminstone bör ske, inom och utanför företag 
hela tiden.  

Kompetensutveckling för att förändra  
Kock (2010) menar att kompetensutveckling ska generera någonting positivt till både 
medarbetaren samt verksamheten. Innan en kompetensutvecklingsinsats fastslås bör det ske 
en analys eller förstudie relaterat till behovet inom företaget samt inom medarbetargruppen 
för att se vad och var behovet finns. Men också en utvärdering efter en 
förändringsprocess/insats för att se om förändringen ledde dit den skulle. Både för 
medarbetaren samt för verksamhetens skull. De olika motiv som framkommer av förstudie 
menar Kock (2010) kan leda till långsiktiga investeringar för medarbetaren men endast 
kortsiktiga investeringar för verksamheten, då medarbetaren kompetensutvecklas. Dock blir 
det en långsiktig investering för individen (medarbetaren). De motiv som driver en 
förändring kan med tiden förändras. Kock (2010) menar att dessa motiv till varför ett företag 
kompetensutvecklar måste kunna vara av föränderlig karaktär därför att samhället 
förändras, politiken och spelregler för företagare förändras. Därmed kan det komma motiv 
som gör en kompetensutvecklingsinsats väldigt angelägen med kort varsel. Dessa motiv 
menar Kock (2010) bör vara väl kommunicerade med både styrelsen (om sådan finns inom 
bolaget), ledningen samt medarbetarna. Därför att det hjälper till att leda 
förändringsprocessen åt ett positivt håll, om en god kommunikation finns till vad motiven 
till förändringen är. Men också för att resultatet av förändringsprocessen ska visa en positiv 
effekt som upplevs lika bra av både ledning och medarbetare inom företaget. Det kan bli 
svårt, om medarbetare inom olika hierarkiska led inte haft samma bild utav varför en sådan 
förändringsprocess sker (Kock, 2010). 

En förändringsprocess såsom en kompetensutvecklingsinsats är, drivs som tidigare 
nämnt av olika motiv till varför en kompetensutvecklingsinsats sker. Ofta skiljer det sig åt 
mellan stora- och små företag, därför att små företag inte har de resurser som krävs för att 
utföra en förändringsprocess såsom kompetensutveckling. Men också för att denna 
kostsamma förändring kan leda till att medarbetare inom små företag söker sig till nya 
företag och därmed har små företag en kostsam rekrytering framför sig efter att ha lagt ner 
stora kostnader på att kompetensutveckla en medarbetare som väljer att lämna (Kock, 2010). 
Mindre företag använder oftast inte analyser för att få fram vilket behov företaget har av 
kompetensutveckling, och därmed kan kompetensutveckling påbörjas på fel grunder. Varför 
stora företag kompetensutvecklar mer ofta beror på att samhällsutvecklingen påverkar, där 
IT och andra verktyg och krav utvecklas. För att företaget skall leva kvar i en attraktiv 
företagsvärld och företagskultur för medarbetarna, behövs då kompetensutveckling (Kock, 
2010).  

Motiven som företagen har i relation till kompetensutveckling menar Kock (2010) kan 
innefattas av både förbestämda policyregler, likväl som att ett företag kan pushas på av 
fackliga organisationer som lyfter medarbetarnas röst. Därmed påverkas en 
kompetensutvecklingsinsats i vissa fall av medarbetarnas egna drivkrafter såsom viljan att 
utvecklas, vilket i vissa fall även kan ske inom ett lönesamtal mellan medarbetare och chef. 

Thång och Wärvik (2005) har för 11 år sedan utfört en studie där de såg till ett specifikt 
kompetensutvecklingsprojekt i syfte att se över hur valt företag organiserade projekt i 
förändring. Studiens resultat visade en blandad uppfattning om varför företaget skulle 
kompetensutveckla sina medarbetare. När studien frågade styrgruppen och ledningen varför 
ett sådant projekt startades angavs svaren att individen själv skulle få utvecklas, en annan 
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syn på det var att företaget i sig skulle bli konkurrenskraftiga och ytterligare en medarbetare 
ansåg att det skulle resultera i nya metoder för att kompetensutveckla medarbetare.  

HR har en stor påverkan på vad företag idag har för organisatoriska utfall. Forskare inom 
HR-ämnet har många gånger betonat värdet av utbildning för att förbättra affärsresultat, 
men relativt få studier har fokuserat vad kompetensutveckling faktiskt genererar och har för 
resultat på företagen. Kompetensutveckling är en investering för företagen därför att det 
skall generera en förändring för organisationen (Choi & Yoon, 2015). Kompetensutveckling 
kan innefatta förändrade beteendemönster, attityder och andra kompetenser hos 
medarbetare, vilket skall generera positiva, ekonomiska följder (Choi & Yoon, 2015). Dock 
visade studien gjord av Choi och Yoon (2015) att kompetensutveckling hade en mer effektiv 
påverkan på operativa resultat än på finansiella resultat. 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Det som tidigare forskning beskrivit och kommit fram till har i stora drag svept över 
kompetensutvecklingsområdet relativt öppet. Det största fokus som kunnat lyftas ut är de 
motiv som drivit en kompetensutvecklingsinsats, såsom attraktiv företagsvärld och 
samhällsutvecklingen (Kock, 2010) men även att använda kompetensutveckling som ett 
ledningsinstrument för att uppnå ett starkt varumärke (Choi & Yoon, 2015; Chhabra & 
Sharma, 2014; Wallo, 2014). Dessutom har kompetensutveckling ur ett lärandeperspektiv 
belysts både i förhållande till formell och informell utbildning, men också som en maktfaktor 
för tillväxt och hur en sådan kompetensutvecklingsinsats ska organiseras och struktureras 
upp (Ellström et al., 2005; Ellström & Ellström, 2014; Wallo, 2014; Thång & Wärvik, 2005)  

Dessa studier har använt sig av kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer mot 
studenter (Chhabra & Sharma, 2014), men också kvantitativ metod där data togs fram via ett 
humankapitals undersökningsföretag i Sydkorea (Choi & Yoon, 2015) kvantitativa enkäter 
till fyra hotell och dess medarbetare och HR-funktion i China (Li et al., 2011). Vidare har 
studier genomförts via litteraturdiskussion från tidigare forskning om kompetensutveckling 
(Wallo, 2014; Ellström et al., 2005) och även en utvärdering som innefattades mestadels 
intervjuer på fackliga representanter och olika medarbetare inom styrgrupp, projektgrupp 
och dylika hierarkiska medarbetare inom studiens projektorganisation men även genom 
gruppintervjuer (Thång & Wärvik, 2005).  

Kompetensutveckling som problemområde 
Studien som Wallo (2014) utfört riktade sig till en målgrupp i Sverige och i nutid men 
utfördes inte genom kvalitativ metod. Även studien som Li et al. (2011) utfört belyser 
liknande frågor som denna studie vill besvara, dock var studiens målgrupp Kinesiska 
medarbetare, vilket skiljer sig mot denna studie. Däremot är ingen av dessa studier utförda 
genom en kvalitativ metod där ostrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod 
på en organisatorisk målgrupp inom Sverige. Därför kan det vara intressant att utifrån ett 
HR-perspektiv belysa hur det upplevs att arbeta med kompetensutveckling och besvara 
frågan varför ett företag arbetar med kompetensutveckling. Att täcka denna kunskapslucka 
stärks även då mycket av den tidigare forskning som gjorts fokuserar mestadels vad 
individen får ut av kompetensutveckling. Fokus har väldigt sällan funnits på vad ett företag 
får ut av att kompetensutveckla sina medarbetare (Choi & Yoon, 2015) vilket en av 
frågeställningarna inom denna studie belyser. Ytterligare faktor som talar för att det här är 
en intressant och relevant studie, framhävs av Choi och Yoon (2015) som menar att det 
fortfarande efterfrågas mer vetenskaplig forskning på vilka arbetsrutiner inom HR-
funktionen som bidrar till att förbättra organisatoriska resultat, vilket denna studie kan finna 
svar på genom att besvara frågeställningen vad kompetensutveckling (som är en av HR-
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funktionens arbetsrutiner) genererar till individ likväl som till företag. Att studera hur det 
upplevs att arbeta med kompetensutveckling kan skapa en förståelse för medarbetaren till 
varför de skall fortsätta att utvecklas och förhålla sig till det livslånga lärandet som enligt 
Lundgren (2014) finns i samhället idag. 
 Att beskriva medarbetare inom en HR-funktions upplevelser och erfarenheter i relation till 
varför de arbetar med kompetensutveckling kan bidra till att synliggöra högt uppsatta 
medarbetare inom ett företags röster till varför de handlar som de gör i vissa situationer. 
Därmed kan medarbetare inom företag få en förståelse för varför de vissa gånger måste 
förhålla sig till arbetssituationer eller genomföra vissa förändringsprocesser såsom en 
kompetensutvecklingsinsats kan vara vilket hjälper både individen till att ta emot lärande 
men också medarbetare inom styrelsen eller HR-funktionen att få en förståelse för hur olika 
förändringar i samhället påverkar organisationen, vilket ibland möjligtvis kan glömmas bort. 
 Utöver det kan denna verksamhet få en djupare förståelse för hur de ser på 
kompetensutveckling och vad de arbetar med. Dessutom ur olika perspektiv för att få en 
djupare förståelse för hur deras medarbetare tänker och handlar och se till om framtida 
åtgärder finns för ett ännu bättre arbete med kompetensutveckling inom organisationen. 

Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva varför medarbetare inom en HR-
funktion arbetar med kompetensutveckling inom ett utbildnings- och bemanningsföretag. 

Forskningsfrågor 
 

• Vilka mål anser medarbetare inom HR-funktionen vara de viktigaste att uppnå när 
de arbetar med kompetensutveckling? 

• Vad menar medarbetare inom HR-funktionen att kompetensutveckling skall generera 
till företaget? 

• Vad menar medarbetare inom HR-funktionen att kompetensutveckling skall generera 
till individen?   
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Metod 

Empirisk studie med kvalitativ ansats 
”Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur 
människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys. De tvivlar på 
existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen av en ”vetenskaplig” inställning 
när man har med människor att göra” (Bell, 2006, s. 17). För att uppnå det en forskare vill åt 
genom en kvalitativ forskning menar Bell (2006) att det krävs någonting mer än att endast 
mäta en känsla, för att nå kärnan i en människas erfarenhet eller upplevelse. Genom att 
kommunicera, förklara och beskriva förmedlas en empiri som kan få en underbyggt 
förståelse för att genom detaljerade beskrivningar finna en känsla eller upplevelse på en 
grundlig nivå när empiri byggs på en individs perspektiv.  
 Kvalitativ forskning vill uppnå detaljerade beskrivningar men även djupgående 
förklaringar kopplat till det fenomen som skall undersökas i dess egen miljö. Forskaren ska 
utgå från studieobjektets perspektiv för att nå människors upplevelser och uppfattningar 
vilket ska tillåta tolkningar av empiri och reflektioner av studieobjektets uppfattningar och 
beskrivande åsikter och erfarenheter (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna 
studie har utgått från en kvalitativ ansats vilket innebär att studien vill nå medarbetare inom 
en HR-funktions upplevelser utifrån individens perspektiv och erfarenheter, för att kunna 
reflektera och tolka en förståelse och kunna beskriva hur det upplevs att arbeta med 
kompetensutveckling (Bryman, 2011). Igenom en kvalitativ ansats ska den här studien 
genom individernas perspektiv skapa en förståelse för och beskriva studiens fenomen i 
individernas naturliga miljö genom att nå upplevda erfarenheter till varför ett företag 
kompetensutvecklar sina medarbetare med koppling till ekonomiska och pedagogiska 
aspekter.  

Urval  
Studien har arbetat utefter ett målstyrt urval, vilket Bryman (2011) menar resulterar i att 
studiens urval skall medföra respondenter ur ett icke-sannolikhetsurval därför att fokus för 
ett målstyrt urval är att besvara de forskningsfrågor som forskaren ställt. Det riktas kritik 
mot denna strategi, därför att studien inte kan generaliseras mot en större population utefter 
studiens resultat (Bryman, 2011). Dock har denna kritik hanterats som ett medvetet val 
därför att resultatet av studien skall besvaras på bästa sätt relaterat till forskningsfrågorna 
och en studie utförd på denna nivå bör heller inte generaliseras till större kontext i dess 
forskningsstorlek. Ett målstyrt urval skall besvara frågeställningarna inom en specifik social 
kontext (Bryman, 2011) vilket i detta fall är vald organisation och dess upplevelser kopplat 
till kompetensutveckling, där den nedbrutna målgruppen är medarbetare inom HR-
funktionen inom vald organisation.  Därmed följer urvalet de två urvalssteg som ett målstyrt 
urval genomgår (Bryman, 2011). Eftersom det fanns en kännedom om att företaget som 
studien utförts på genomgick en pågående kompetensutvecklingsinsats, föll urvalet på 
företaget som befann sig inom den offentliga sektorn, inom utbildnings- och 
bemanningsbranschen. Studien arbetade utefter ett målstyrt urval där ett företag föll inom 
urvalet för att de kunde besvara studiens forskningsfrågor. Därmed fanns inget strategiskt 
beslut kopplat till val av bransch.  

Studiens målstyrda urval landade inom organisationens HR-funktion. Detta eftersom 
studien utgick från hur en medarbetare inom HR-funktionen upplever att jobba med 
kompetensutveckling och kan besvara frågeställningarna inom studien. De antal 
respondenter som kommit med i urvalen har en förståelse för studiens frågeställningar i en 
social kontext och företeelse. ”Vid ett målstyrt urval väljs personer, platser, organisationer 
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och så vidare ut för att de är av relevans för en förståelse av en social företeelse” (Bryman, 
2011, s. 392). Av samma skäl utfördes datainsamling på målgruppen medarbetare inom HR, 
vilket innefattade sex stycken intervjuer på medarbetare inom HR-funktionen på valt 
företag. 

Studien har utfört sina intervjuer i intervjupersonernas naturliga miljö, via individer som 
kan delge studien olikheter så långt det går. Detta så att empirin får del av så olika 
perspektiv som möjligt i relation till resultatet. Därför utförs studien på medarbetare inom 
HR-funktionen, där alla respondenter hade olika befattningar. Det för att få en bred skildring 
på olikheter i resultatet av tankemönster hos företaget. Därmed får urvalen in olika 
perspektiv utifrån HR-funktionens olika medarbetare. Studien valde att utgå från ett 
målstyrt urval istället för ett sannolikhetsurval, därför att ett sannolikhetsurval enligt 
Bryman (2011) skall vara generaliserbart på en population, vilket anses svårt när studien 
utförs på en liten grupp människor inom ett enskilt företag (Bryman, 2011).  

Beskrivning av företaget 
Företaget som studien har utförts på är ett utbildnings- och bemanningsföretag inom 
offentlig verksamhet. Företaget är en delvis statligt finansierad verksamhet. Företaget finns 
på över 100 orter runt om i landet och har cirka 4000 medarbetare inom bolaget. Företaget 
arbetar med att utbilda privatpersoner, hyra ut bemanningskonsulter inom både 
yrkesarbetare och tjänstemannasektorn, men arbetar också med att hjälpa kunder med 
kompetensförsörjning. Företaget har under ett års tid haft en pågående och fortlöpande 
kompetensutvecklingsinsats gentemot sina lärare och chefer. Eftersom 
kompetensutvecklingsinsatsen har varit igång så kan vissa delar av resultat ses på de 
utbildningar som avslutats men med fortlöpande, pågående kompetensutvecklingsinsatser 
som sker än idag kan inte alla resultat ses än. Eftersom det är olika utbildningar som har 
ingått i denna insats, såsom Kris och beredskapskurs, utbildning i affärsmannaskap, 
utbildning i digital kompetens, introduktionsutbildning som några exempel, så har vissa 
utbildningar genomförts och avslutats medan vissa andra utbildningar ligger löpande.  
 Studien utfördes på sex individer vars berättelser bidrar med olika erfarenheter av 
kompetensutveckling. Dessa individer är hierarkiskt högt uppsatta och alla har arbetat med 
kompetensutveckling, de flesta har både drivit och administrerat satsningar. Studien sker 
under våren 2016, samtidigt som en kompetensutvecklingsinsats pågår inom företaget som 
befinner sig i Sverige. De individer som studien utförs på fanns med i en viss social kontext i 
en pågående förändringsprocess vid intervjutillfället.  

När denna studie utförs arbetar 15 personer inom HR-funktionen på företaget. 
Medarbetarna innefattas av en HR Direktör, HR Chefer, HR Projektledare, HR Business 
Partners, HR specialister samt HR administratörer. HR administratörerna och HR 
Specialisterna är nyexaminerade och/eller anses inte ha tillräckligt lång erfarenhet av att ha 
arbetat med kompetensutveckling för att kunna besvara de frågor som denna studie kräver.  

Beskrivning av intervjupersonerna  
De intervjupersoner som ingått i studien hade befattningarna HR Direktör, HR Chefer, HR 
Konsulter, och HR Projektledare. Dessa medarbetare ansågs kunna delge studien den empiri 
som efterfrågades, på de krav att de intervjupersoner som ansågs relevanta hade brev 
erfarenhet av att ha arbetat med kompetensutveckling, både genom den drivande och den 
administrativa rollen. Dessa intervjupersoner fanns dessutom med genom en geografisk 
dimension då de fanns nära till hands när studien utfördes. En aspekt som valdes bort när 
respondenter valdes ut var att inte ta med HR administratörer och HR Specialister på grund 
av att de dels var nyexaminerade (vilket innebär att de fick sin examen för 1-2 år sedan) men 
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också för att de inte arbetat inom en HR-funktion i mer än 1-2 år. Därmed ansågs tyngre 
erfarenhet mer relevant för att kunna besvara frågeställningen. 

Robin 
Robin jobbar inom HR-funktionen har på olika sätt jobbat med kompetensutveckling inom 
hela yrkeslivet och anser sig ha relevant utbildning. Robin menar att vem som helst skulle 
kunna lära sig att arbeta med det som Robin gör via informellt lärande, ”learning on the job”. 
Robin har själv fått delta i kompetensutvecklingsinsatser på företaget.  

Toni 
Toni har i många år arbetat som chef inom HR där det har ingått att arbeta med 
kompetensutveckling i drivande former och anser sig ha relevant utbildning för sin 
nuvarande roll. Toni har själv varit med i kompetensutvecklingsinsatser på företaget. 

Love 
Love har under många år arbetat högt uppsatt inom olika HR-funktioner och i alla tidigare 
jobb har Loe arbetat med kompetensutveckling där Love både har drivit satsningar och 
administrerat dessa. Love anser sig har relevant utbildning till sitt arbete relaterat till 
kompetensutveckling. Love har själv fått vara med på olika kompentesutvecklingsinsatser 
inom företaget.  

Charlie 
Charlie arbetar inom HR-fuktionen och har under tidigare yrekseerfarenheter fått stor 
erfarenhet av att ha drivit satsningar men även planerat stora utbildningsinsatser. Charlie 
anser sig ha mycket relevant utbildning för att driva frågor som kompetensutveckling. 
Charlie har tidigare deltagit i kompetensutvecklingsinsatser men inte på detta företag.  

Sasha 
Sasha jobbar inom HR-funktionen och har mycke god erfrenhet av att ha jobbat med 
kompetensutveckling. Både administrativt likväl som drivit satsningar, för egen personal 
och för hela organisationen. Sasha har själv deltagit i någon form av 
kompetensutvecklingsinsats inom företaget tidigare, men anser i ett bredare perspekiv att 
den största utvecklingen kan ske genom lärande i jobbet, informellt lärande. Sasha ser inte 
att specifik utbildning behövs för att jobba just med kompetensutvecklingsfrågor.  

Alexis 
Alexis jobbar inom företagets HR-funktion och har erfarenheten av kompetensutveckling 
som består av att ha drivit och hållit i utbildningar. Alexis anser sig ha relevant utbildning 
inom området. Alexis har själv deltagit i den kompetensutvecklingsinsatsen som pågår just 
nu inom företaget. 

Etiskt ställningstagande 
Studien utgick från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer under hela processen. 
Det är av stor vikt att respondenter som medverkar under studien är medvetna om vad 
studien har för syfte och vad den skall användas för när studien är klar. Vidare poängterar 
Vetenskapsrådet (2011) också att forskaren aldrig måste garantera att ingenting någonsin 
kommer gå att leta upp gällande respondentens identitet eller svar, dock skall forskaren hela 
tiden väga över vad som är av störst vikt, en skyddad identitet i relation till ett specifikt svar, 
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som exempel. Det finns fyra etiska krav som bör följas vid en forskningsstudie 
Vetenskapsrådet (2011). Dessa följer nedan.  

Informationskravet, innefattar att respondenterna ska få information gällande vad som 
förväntas av respondenten i studien samt under vilka omständigheter och villkor detta sker. 
Forskaren skall även informera respondenterna om att medverkan i studien är frivillig och 
kan avbrytas om så respondenten vill, när som helst i processens gång (Vetenskapsrådet, 
2009). 

Samtyckeskravet, innefattar en regel gällande om personer under 15 år behöver målsmans 
samtycke till att medverka i en undersökning. Men det kan även innefatta att ett 
samtyckeskrav inte är av stor vikt i förhand vid utskick som sker via post. Respondenterna 
som väljer att medverka i undersökningen skall kunna ställa krav på forskaren gällande 
under vilka villkor och tidsaspekt som skall gälla under studiens gång samt att de han tacka 
nej till att medverka i studien utan att få negativa påföljder för respondenten 
(Vetenskapsrådet, 2009). 

Konfidentialitetskravet, innefattar att forskaren med största vikt skall hantera material 
och annan personlig information från respondenterna och annan materiell information med 
stor försiktighet. Detta så att ingen utanför studien skall kunna identifiera personer och dess 
svar/resultat till person. I vissa fall kan tystnadsplikt komma att träda in om det kan kränka 
eller beröra familj och efterlevande släkt (Vetenskapsrådet, 2009). ”Risken för att individer 
oavsiktligt kan identifieras skall beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda” (Vetenskapsrådet, 
Forskningsetiska principer, 2009, s. 13). 

Nyttjandekravet, innebär att de personuppgifter och de insamlade uppgifterna som sker 
till studien, inte får utelämnas för andra ändamål än till den kommande studien som 
respondenterna blivit meddelade om. Dock bör detta hanteras och övervägas med en 
försiktighet eftersom nya studier kan komma att ske på samma material eller att en forskare 
vill göra om studien efter antal år med ett liknande urval som tidigare (Vetenskapsrådet, 
2009). 

Under studiens gång har det etiska ställningstagandet varit av stor vikt då respondenter 
som deltagit i studien fått ta del av dessa och förklarat för sig att studien följer de etiska 
riktlinjer som finns i så hög utsträckning det går, både via missiv (text) och vid 
intervjutillfället (förklarande ord). Det har framgått att medverkan i studien är frivillig och 
att det under hela processen går att ta tillbaka sitt medgivande för användning av empiri. 
Intervjupersonerna gavs fixerade, könsneutrala namn så varken befattning eller kön kunde 
identifieras, därför står heller inte befattning per fixerat namn då detta kunnat härleda svar 
till person. Vissa citat valdes bort då viss igenkänning av känsligt material kunnat ske internt 
på företaget. 

Tillvägagångssätt 
Den datainsamlingsmetod som användes inom denna studie var ostrukturerade intervjuer. 
Det för att få fram individernas detaljerade berättelser, med ett PM som instrument (se 
Bilaga 2). Denna typ av PM är relevant så att intervjun skulle kunna fortlöpa så fint som 
möjligt utan att intervjun hade behövt stanna upp om huvudämnet glömts bort, eller om 
intervjupersonen pratat iväg för mycket (Bryman, 2011).  
 Intervjuerna inleddes med ett välkomnande och lite kallprat för att få situationen behaglig 
och trevlig. Därefter gavs en förklaring varför denna studie genomförs, och syftet med 
studien. Därefter förklarades de etiska riktlinjerna som studien förhåller sig till med en 
tydlighet på att individen kan avstå att besvara en fråga eller avsäga sitt deltagande genom 
hela processen, tills studien är färdig, men också en annan belysning av de etiska 
ställningstaganden som förklarats i ovan avsnitt. Intervjuernas längd varade mellan elva 
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minuter till trettiofyra minuter, där kallprat och välkomnande inte var medräknat. Alla 
respondenter medgav sitt samtycke för att spelas in, vilket gjorde att intervjuerna spelades in 
via ljudinspelning. Studiens genomförare förhöll sig under intervjuerna till en passiv och 
mottagande roll, där respondenten tilläts att prata fritt om sina erfarenheter och upplevelser. 
När respondenten tystnade inväntades respondenten för att låta respondenten tänka och 
därefter komma att fortsätta sin berättelse.  

Att arbeta utefter datainsamlingsmetoden intervju är inte en ovanlig metod. Intervjuer är 
en av de vanligaste och mest använda metoderna inom kvalitativ forskning. Detta för att det 
finns en flexibilitet inom intervjuer som gör att metoden ter sig attraktiv i relation till andra 
metoder inom kvalitativ forskning. Vad kvalitativa intervjuer fokuserar på är respondentens 
ståndpunkt, med svar som går in i detalj på vad respondenten utförligt känner, tänker eller 
menar (Bryman, 2011). 

Ostrukturerade intervjuer beskrivs som väldigt öppna, där forskaren kan ha ett papper 
med skriftliga teman som stöd vid intervjun. Ostrukturerade intervjuer syftar till att inledas 
med en vid fråga som respondenten har möjlighet att prata fritt och öppet om utan att 
struktureras upp mot en viss frågeställning som är i behov av svar. Här skall respondenten 
mer prata om det som anses relevant kopplat till temat, på en detaljerad nivå. Forskaren har 
dock möjlighet för uppföljningsfrågor när forskaren upplever det relevant (Bryman, 2011). 
Det som en ostrukturerad intervju innefattar och som forskaren måste beakta är följande,  

 
Tonvikten måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och 
skeenden, det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en 
förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011, s. 415). 
 

Det har funnits en medvetenhet till det Bryman (2011) tar upp, vilket har arbetats med 
genom att ställa bekräftande frågor till respondenten. Intervjuerna utfördes i respondentens 
naturliga miljö, på deras arbetsplats. Detta eftersom studien utgår från studieobjektets 
perspektiv och dess bakomliggande upplevelser och förståelse till problemet, i deras dagliga 
miljö för att inte ändra perspektiv och andra påverkansaspekter. Data skall inte påverkas av 
utstående erfarenheter eller andra påverkande faktorer såsom miljö och störande objekt 
(Bryman, 2011). Eftersom denna studie ville komma åt medarbetare inom HR-funktionens 
upplevelser av varför företaget kompetensutvecklar, stärks det metodval studien arbetar 
efter med argumenten från Bryman (2011) som förklarar att intervju genererar en förståelse 
för människors upplevelser av en situation eller ett fenomen. Efter intervjutillfället 
transkriberades ljudupptagningen från intervjutillfället i så snar närtid det gick. 

Tillförlitlighet och äkthet  
Den empiri som framkom ur studiens intervjuer syftar till att ha en så god kvalité som 
möjligt. Därför är det viktigt att få fram empiri som besvarar studiens frågeställning, alltså 
att mäta det som skall mätas (uppnå hög validitet). Däremot menar Bryman (2011) att studier 
inom kvalitativ forskning inte alltid behöver uppnå hög validiteten, alltså att mäta det som 
avses mäta. Därför att kvalitativ forskning inte fokuserar att mäta någonting specifikt som 
inom den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Däremot finns det inom den kvalitativa 
forskningsmetodiken två andra begrepp som uppkommit som svar på den kvantitativa 
metodikens reliabilitet och validitet fast av relevans för den kvalitativa metodiken. Dessa 
menar Bryman (2011) är tillförlitlighet och äkthet. En kort summering av tillförlitlighet följer. 

Bryman (2011) menar att trovärdighet (få bekräftat de som studiens resultat visar) 
överförbarhet (beskriver en detaljerad verklighet av upplevelser kopplat till social kontext) 
pålitlighet (detaljerat förklarar de processer och beslut som studien tagit) möjlighet att styrka 



 15 

och konfirmera (resultat skall vara av vetenskaplig och empirisk grund och ej ha påverkats 
av tidigare kunskaper och egna värderingar.)  

Bryman (2011) förklarar äkthet som att studien skall leverera en rättvis bild, inte 
förvränga empiri. Ontologisk autenticitet, vilket Bryman (2011) förklara som att studien skall 
hjälpa respondenterna som medverkat i studien förstå och förklara deras egen sociala 
kontext. Katalytisk autenticitet syftar till att som Bryman (2011) förklarar besvara frågan 
”Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation?” 
(Bryman, 2011, s. 357). Taktisk autenticitet, vilket syftar till att besvara frågan som Bryman 
(2011) förklara ”Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs?” (Bryman, 2011, s. 357). 

Denna studie har försökt uppnå hög validitet i den utsträckning det går, vilket innebär att 
den ostrukturerade intervju och dess teman i så lång utsträckning det går skulle kunna 
besvara de frågeställningar som fanns inom denna studie. Denna anses dock svårt, då en 
kvalitativ metod inte innefattar att mäta någonting specifikt utan vill uppnå en individs 
upplevelser vilket kan få en intervjuperson att berätta och delge saker som för studien inte 
anses relevant (Bryman, 2011). Igenom att ställa bekräftande frågor under intervjun till 
intervjupersonen såsom ”Förstod jag det rätt om det var såhär du menade att du upplevde 
följande...” vilket bekräftade vad intervjupersonen ville delge om en upplevelse och 
erfarenhet. Men också att så tydligt som möjligt förklara hur den sociala kontexten såg ut vid 
respondentens svar av upplevelse kopplat till situation i resultatdelen. En svårighet finns 
gällande att återberätta en hel process på ett specifikt och korrekt sätt. Studien har dock så 
gott det går förklarat de tillvägagångssätt som använts under studiens gång i en så detaljerad 
förklaring det gått. Processerna i studien har inte varit lineära, men en helhet och mer 
detaljerad struktur förklaras i metodavsnittet. Studie har också eftersträvat att i så hög 
utsträckning det går lägga sin förförståelse åt sidan under insamling av datamaterial, att 
parentetisera (Patton, 2014). Det har funnits en medvetenhet till att hantera detta under 
intervjuerna då respondenterna ibland besvarat fråga med ett svar liknande ”Ja men du 
förstår hur jag menar” då konstaterandet besvarats genom” Nej, förklara gärna vad du 
menar” och ”Vad menar du med det här... vill du förtydliga detta är du snäll” vilket 
intervjupersonerna gjort. För att eftersträva hög inre validitet för att kunna efterlikna 
studien, har studien så detaljerat det går försökt att delge studiens process så noggrant som 
möjligt, där en förklaring och beskrivning av förförståelsen, datainsamling, urval och analys 
gjorts i respektive kapitel.  

Däremot är reliabiliteten i studien inte hög därför att reliabiliteten innefattar att studien 
skall kunna efterliknas och uppnå samma resultat vid olika tillfällen (Bryman, 2011). Detta 
blir svårt eftersom studien utförs i sin sociala kontext och den sociala kontexten är svår att 
efterlikna eller uppnå likvärdig som situation. Det på grund av utbytbara medarbetare samt 
samhälleliga påverkansaspekter som kan komma att ändras tills studien vill göras om.  

Analysmetod 
”Till skillnad från en kvantitativ dataanalys finns det dessutom ännu inte några entydiga 
regler utformade för hur en kvalitativ analys skall genomföras” (Bryman, 2011, s. 510). 
”Qualitative analysis transforms data into findings. No formula exists for that 
transformation. Guidance yes, but no recipe.” (Patton, 2014, p. 521).  
 Ovan angivna citat visar på att det inte finns några regler som en kvalitativ analys måste 
följa till punkt och pricka. Däremot har stegen i en kvalitativ dataanalys följts i så lång 
utsträckning det går, genom att följa riktlinjerna inom denna analysmetod. En förklaring av 
den kvalitativa analysmetodens riktlinjer beskrivs här. 

De riktlinjer inom kvalitativ dataanalys innebär att all data som framkom genom 
intervjuer bör kodas, läsas igenom, läsas igenom igen, därefter skall koderna granskas, se om 
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kopplingar kan hittas, finna begrepp och därefter strukturera upp texten. Det leder till att 
empirin förstås lättare och kommer en närmre (Bryman, 2011).  

Inom denna studie utfördes analysarbetet genom att först transkribera alla intervjuer från 
ljud på bandspelare till text. Det resulterade i god kännedom i texterna. När data 
transkriberades togs talspråk bort, såsom pauser, suckar, hummande och dylikt och 
översatte till skriftspråk. Transkriberingen uppgick i sammanlagt 18 sidor text efter 
intervjuerna. Som mest blev en intervju fem sidor text efter transkribering och som minst 
blev en intervju två sidor text efter transkribering. Transkriberingarna genomgick olika faser 
där texten bearbetades från kladdpapper till finskriven text. Texterna lästes igenom flertalet 
gånger för att öka förståelsen och innebörden i berättelserna. Efter transkribering klipptes 
alla enheter ner i meningar. Varje lapp hade respondentens namn på sig, så att resultatet inte 
skulle blivit ihopkopplat fel. Därefter skrevs alla meningsenheter in i ett Exceldokument där 
meningen skrevs ner, skrevs fram till en utsaga, därefter kopplas till en kod som förklarar 
utsagan i meningen. Dessa koder kopplades samman med liknande teman som gav en 
förklaring i vad dessa utsagor handlade om. Teman bildade kategorier. De kategorier som 
kom fram genom analysarbetet var; ”ekonomisk dimension”, ”pedagogisk dimension”, 
”individperspektiv” samt ”attraktiv arbetsgivare”.   

 

Meningsbärande	  
enheter	   Renskrivning	   Koder	   Teman	   Kategori	  

Effekten	  att	  investera	  
för	  hårt,	  då	  får	  du	  
ingen	  inlåsnings	  i	  den	  
överhuvudtaget	  

Effekten	  att	  investera	  
för	  hårt,	  då	  får	  du	  
ingen	  inlåsnings	  i	  den	  
överhuvudtaget	  

Att	  investera	  i	  
medarbetaren	  
så	  att	  denne	  
stannar	  

Företagets	  
mål	  

Attraktiv	  
arbetsgivare	  

Produktutbildningen	  
här,	  så	  är	  det	  ju	  att	  då	  
har	  vi	  haft	  mängder	  
med	  fel	  i	  produktionen	  
och	  det	  är	  kostsamt	  att	  
ha	  det,	  så	  det	  är	  för	  att	  
få	  högre	  kvalitet.	  

Fel	  i	  produktionen	  
genererar	  kostnader	  
för	  företaget.	  De	  
minskar	  med	  kunskap	  
och	  ökar	  kvalitén	  

Att	  effektivisera	  
och	  öka	  
kvalitén	   Tillväxt	  

Ekonomisk	  
dimension	  

Man	  kan	  alltid	  lära	  in	  
nya	  sätt	  att	  angripa	  
samma	  fråga,	  nya	  
tekniker,	  handlar	  om	  
att	  få	  in	  nya	  perspektiv	  

Att	  lära	  sig	  arbeta	  
utefter	  nya	  principer	  -‐	  
Livslångt	  lärande	  

Möjlighet	  att	  
lära	  sig	  nytt	   Lärande	  

Pedagogisk	  
dimension	  

 
Denna bild illustrerar den struktur som all data genomgått under analysarbetet. Det är en 
visuell beskrivning över hur tre olika meningsbärande enheter har följt processen genom 
renskrivning till kodning av enheten, följt av att tematiserat till att slutligen kategoriserat. 
Temat visar på en nedbrytning av vad koden konkret vill förmedla, vilket kan skilja sig en 
del temana emellan, och kategorin visar i vilken kategori kopplat till forskningsfrågorna och 
en tydlighet till vilken kategori ett tema hamnar under såsom pedagogisk dimension eller 
ekonomisk dimension. Det för att skapa en röd tråd igenom hela arbetet. Här syns hur all 
data är uppbyggd, men denna beskrivning innefattar endast strukturen över tre 
meningsbärande enheter av utrymmesskäl.  

Därefter kunde studien ta del av likheter samt olikheter respondenterna sinsemellan. 
Denna studie gick in i både intervjutillfället och transkriberingen med en parenteticering av 
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sin förförståelse och tidigare erfarenheter kopplat till problemet, av det skälet att studien 
ville uppnå en detaljerad beskrivning av intervjupersonernas upplevelser och inte sätta 
upplevelsen i relation till tidigare erfarenheter eller litteraturgenomgång. Detta så att studien 
skulle nå en djup förståelse av den sociala kontexten och bakomliggande orsaker till 
upplevelsen. Efter denna process kan studien få fram en struktur som påvisar kärnan av 
människans upplevelse och därmed vad gruppens upplevelser innefattar.  

Metoddiskussion 
Att klassificera en metodisk inriktning eller synsätt som t.ex. etnografisk, kvalitativ eller 
experimentell innebär inte att forskaren (när han eller hon väl bestämt sig för en viss 
metod) inte får avvika de tillvägagångssätt som normalt förknippas med den 
inriktningen. Men om man känner till för- och nackdelar med olika metodiska 
angreppssätt, finns det sannolikt en god grund för att man ska lyckas välja den eller de 
metoder som passar bäst för den uppgift man har att lösa (Bell, 2006, s. 33).  
 

Detta citat som Bell (2006) skriver i sin bok har denna studie försökt att följa under hela 
denna process. Även som Bell skriver, att så länge ett medvetande finns gällande val av 
metoder och dess angreppssätt har studien funnit ett värde i att arbeta utefter det val som 
skett.  

Eftersom studien utgått från en kvalitativ metod vars syfte är att komma åt fenomenets 
upplevelser på en detaljerad nivå (Bryman, 2011), var därför intervjuer ett naturligt val. 
Genom ostrukturerade intervjuer vars syfte är att ta del av intervjupersonens egna 
uppfattningar och i så lång utsträckning det går få prata fritt för att respondenten skall få 
berätta om det som personen själv anser relevant ner på detaljnivå, användes ostrukturerade 
intervjuer som intervjumetod (Bryman, 2011). 

Data som framkom från intervjutillfällena var relevant och tydliga upplevelser på en 
detaljerad nivå, då respondenterna pratade mycket själva och inte svävade iväg. De höll sig 
till det som studien sökte efter vilket var att nå hur det upplevs att arbeta med 
kompetensutveckling. Det behövde heller inte rikta tillbaka respondenterna då de talade 
mycket om väsentliga situationer på ett förklarande sätt som delgav studien de erfarenheter 
och upplevelser som studien ville komma åt. Med en första fråga som ställdes exakt likadant 
till alla respondenter berättade de sina erfarenheter och upplevelser ur deras perspektiv och 
med deras olika erfarenheter.  

Att arbeta utefter ostrukturerade intervjuer visade sig fungera väldigt bra, där en 
inledande fråga alltid var densamma. I jämförelse med en semi-strukturerad intervju där 
framtagna frågor ställs till respondenten och därmed kan missa viktiga detaljer. Den 
ostrukturerade intervjun kan anses relativt svårhanterlig enligt Bryman (2011) om man som 
intervjuare inte arbetat mycket med detta tidigare. Det som stärker denna metod för studien 
är att intervjuaren tidigare har hållit i intervjuer med olika människor inom den 
organisatoriska hierarkin på arbeten. Därmed finns en trygghet i hantering av 
intervjusituationer. Genom att ha läst in sig på området och skapar en förförståelse för 
ämnet, finns också en trygghet i vad ämnet handlar om för att lyckas nå information genom 
relevanta följdfrågor. Intervjuerna var ett bra val för studien och genomförandet delgav 
studien många upplevelser då alla respondenter pratade mycket förklarande och 
beskrivande med upplevelser och erfarenheter de hade till en stor första vid fråga. Genom 
följdfrågor såsom ”förstod jag dig rätt...” fick bekräftat att jag upplevde detsamma som 
respondenten ville förmedla vilket höjer den inre validiteten i empirin. Likaså ansåg 
respondenterna att temana blev en upprepning av den första temafrågan, vilket också 
återigen förklarade respondentens upplevelse flera gånger som en bekräftelse på hur han 
eller hon upplevde en erfarenhet eller situation. Tre av sex respondenter uttryckte att 
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intervjuerna skedde mycket professionellt då ett missiv bifogats och etiska riktlinjer 
förklarades innan intervjun startade vilket upplevdes mycket positivt. 
 Bakgrundsfrågan som löd om individen ansåg sig ha relevant utbildning är tolkningsbar, 
vilket jag tänkt på vid analysarbetet. De etiska aspekterna hade jag också med i analysarbetet 
där möjlighet att styrka och konfirmera (resultat skall vara av vetenskaplig och empirisk 
grund och inte ha påverkats av tidigare kunskaper och egna värderingar.) Under hela 
insamlingsprocessen, resultat och diskussionsprocessen parentetiserades de förkunskaper 
som fanns, vilket därför inte har kunnat påverka resultatet av dess vetenskapliga karaktär. 
 När intervjuerna utfördes genom ett passivt och mottagande tillvägagångssätt, framkom 
fyllig, detaljerad och genomtänkt empiri. Detta tillvägagångssätt visade sig vara väldigt 
effektivt, då respondenterna tilläts att sjunka in i frågeställningen och fundera varför 
individen faktiskt ansåg sig gå tillväga på ett specifikt sätt. Detta moment gick väldigt bra, 
trots att det var en utmaning, vilket resulterade i fantastisk djupgående empiri från 
intervjupersonerna.  

Urvalet skedde på genomtänkta grunder för att få svar på studiens syfte, där det var ett 
strategetiskt och målinriktat urval därför att frågeställningarna skulle få relevanta svar. 
Därmed krävdes att studien medvetet valde ut målgruppen specifik organisation och 
därefter medarbetare inom organisationens HR-funktion, för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Detta för att litteraturgenomgången hade stärkt teorin om vilka inom 
företaget som arbetade med frågor gällande kompetensutveckling, därmed bör denna 
målgrupp kunna besvara min frågeställning.  

Datainsamlingsmetoden som studien inspirerats av hade kunnat stärka sin validitet och 
reliabilitet genom en metodtriangulering med hjälp av enkäter. En metodtriangulering kan 
stärka en studies validitet (Bryman, 2011; Patton, 2014) för att genom en metodtriangulering 
se om de kvalitativa intervjuernas resultat stämt överens med de svar som kunnat komma 
fram genom enkäter kopplade till frågeställningen. Dock har detta inte varit möjligt att 
genomföra i och med den tidsaspekt som funnits kopplat till studien.  

Eftersom studien genomfördes av en person fanns ingen oro gällande validiteten i 
insamlingen av data, för att uppfatta och förstå respondentens svar på olika sätt. Vilket det 
hade kunnat vara om studien utfördes av två personer. Däremot kan det bidra till att 
respondenterna svar uppfattades fel ändå. Dock fanns en medvetenhet inför detta, och 
därför ställdes frågor såsom ”Uppfattade jag dig rätt om jag förstod att du menade såhär...” 
vid varje tema eller minsta osäkerhet i förklaring under intervjuerna. Det gjordes för att 
säkerställa så att respondentens svar inte uppfattades fel och därmed stärka studiens inre 
validitet.  
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Resultat 
Avsnittet nedan kommer att presentera de resultat som studien kommit fram till. Det 
kommer att bestå av beskrivande avsnitt där intervjupersonernas upplevelser och 
erfarenheter kommer att belysas, så gott det går ur deras perspektiv. Resultatkapitlet har 
strukturerats upp utifrån studiens frågeställningar som använts som påståenden vilket blev 
till rubriker. Därunder följer en tydlig beskrivning av vad intervjupersonerna delgav. 
Resultatet presenterar medarbetare inom HR-funktionens upplevelser av varför de arbetar 
med kompetensutveckling. 

De viktigaste målen när ett företag kompetensutvecklar 

Följa med på samhällets förändringsresa och bli en attraktiv arbetsgivare  
Alla respondenter har på något sätt förmedlat att det som upplevs viktigast med varför 
företaget kompetensutvecklar sina medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. När 
medarbetarna inom HR-funktionen beskriver varför företag skall arbeta med 
kompetensutveckling framkom upplevelser om att fokus alltid skall ligga på företaget ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Det beskrivs av intervjupersonerna att ett företag aldrig bör 
kompetensutveckla sin personal för att en medarbetare skall bli anställningsbar som individ, 
utan attraktionskraften hos arbetsgivaren är det väsentliga. Att ses som en attraktiv 
arbetsgivare beskrivs som ett värdeskapande för företaget, dels bidrar det till att 
kompetensutvecklingen blir som ett verktyg för att uppnå osynliga ideal och värden. 
Värdeskapandet i sig innefattar hur människor skall prata om företaget i sig för att stärka 
varumärket. Den hårda konkurrensen om att finna legitimerade lärare och den stora 
efterfrågan som finns på läraryrket gör att företaget vill komma åt de bästa och mest 
kompetenta lärarna. Återigen för att företaget skall vinna upphandlingar och kunna visa på 
att företagets lärare har den kompetens som efterfrågas där en lärarlegitimation inte alltid är 
ett krav, såsom inom viss yrkesutbildning. Därmed är det även utmaningen i 
kompetensutveckling eftersom målet är att främja företaget ekonomisk men också ur en 
värdeskapande dimension där företagets attraktivitet värderas högt, vilket inte är en mätbar 
aspekt. Nedanstående citat belyser en aspekt på detta, 
 

Men inte minst som attraktiv arbetsgivare så behöver vi visa och agera att vi lever i nuet 
och inte minst i framtiden. [...] Även om vi kan tappa de som blir stimulerade, de kan gå 
till annan arbetsgivare, vi kan vinna på ryktet, höja vårt varumärke (Toni).  
 

Den minsta gemensamma nämnare som kunnat hittas utifrån intervjupersonernas berättelser 
är som tidigare nämnt att bolagets vinning kommer i första hand. Det framgår både ur 
ekonomisk dimension, men också ur ett perspektiv som attraktiv arbetsgivare, vilket är en 
värdeskapande dimension. Dessutom vad attraktiv arbetsgivare innefattar beskriver några 
av intervjupersonerna som att behålla medarbetaren inom företaget under en lång tid, att 
inte tappa medarbetaren. Det upplevs även som att om företaget investerar i en medarbetare 
stannar den längre inom företaget men också att locka till sig nya medarbetare. Dessutom 
berättar intervjupersonerna att det var via företagets medarbetarundersökning som det 
framkommit att det största förbättringsområdet som företaget hade, var att erbjuda sina 
medarbetare kompetensutveckling. Det hade företagets medarbetare tydligt visat sitt 
missnöje emot, att de inte blivit belönade eller synliggjorda som medarbetare. Därmed 
upplevde en intervjuperson att företagets ledning beslutade en satsning på 
kompetensutveckling under 2015 och 2016. Charlie och Sasha beskrev den ekonomiska 
storleken på satsningen, vilket innefattar budgetsiffror på några miljoner kronor. Detta 
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angav dessa respondenten visar på insatsens storlek, hur mycket pengar företaget lagt ner på 
insatsen. Dessutom beskriver intervjupersonerna att samhällsutvecklingen är en yttre faktor 
som styr både i vilket håll utbildningsinsatser behöver styras och även vilka behov som 
kompetensutveckling behöver täcka upp, vilket Alexis uttryckte så här, 

 
Dels jobbar vi med digital kompetens där vi se att den utvecklingen går väldigt fort i 
samhället och utbildningsvärlden generellt nu. [...] Tredje beståndsdelen där är kopplad 
till att skollagen numera kräver att man skall ha lärarlegitimation, inom det här 
programmet skall vi stötta lärarna (Alexis). 

 
Av samma skäl, vilket också stärker upp den ekonomiska dimensionen, påverkas företaget 
av samhällsutvecklingen vilket resulterar i vad företaget behöver höja kompetensen inom. 
Anbud kan förändras av politiska och marknadsmässiga beslut, vilket leder till att företaget 
måste stärka upp sin personals kompetens för att möta de nya anbuds- och lagkraven.  
Därmed beskriver intervjupersonerna att det som tydligast varit aktuellt inom denna 
kompetensutvecklingsinsats varit digital kompetens, affärsmannaskap för chefer, hot- och 
våld utbildningar kopplat till lärargruppens arbetsmiljö. Men även ett nyligen infört lagkrav 
på att lärare behöver ha lärarlegitimation för att undervisa. Med anledning till dessa 
förändringar, kan det kopplas ihop med den kompetens som behöver stärkas på grund av 
samhällsförändringar som sker. 

Kompetensutveckling ska generera lärande, ur ett ekonomiskt perspektiv 
Vidare beskrev intervjupersonerna vilka mål de anser vara viktigast när de arbetar med 
kompetensutveckling, vilket var att förmedla de bästa förutsättningarna för att ett lärande 
ska uppstå. Däremot skall det ske med en ekonomisk output som gynnar företaget. Det kan 
ses ur Charlies följande citat, 
 

Vad handlar det om, hela det här sakområdet, inte sant, när har du lärt dig någonting? 
Jo, definitionen för det är: När du har en varaktig ändring av ditt beteende. Då har du 
lärt dig någonting. [...] för det handlar om att det inte bara är utbildningar, utan alla 
kringaktiviteter som måste ändras för att supportera det som utbildningen syftar att 
åstadkomma. [...] Vi har inte satt igång de kringliggande aktiviteterna ännu, så nu 
kanske vi hamnar på ungefär 50 % effekt av det vi egentligen hade kunnat uppnå med 
insatserna (Charlie).  

 
Sasha och Toni upplevde att syftet till vissa formella kurser var ur ett individperspektiv 
såsom exempelvis kris och beredskapskursen, medan Charlie beskrev ett motstånd till att 
kompetensutveckla ur ett individperspektiv. Fler intervjupersoner beskrev att det aldrig får 
ske kompetensutveckling endast ur individperspektiv, utan måste generera en output till 
företaget också. De flesta utvecklingsinsatser upplevs bidra till, både ekonomiskt med även 
värdeskapande och pedagogiskt resultat, vilket nedanstående citat visar, 
 

[...] Där anställda har möjlighet att göra karriär och eller bygger sin egen kompetens. De 
arbetsgivarna är mer attraktiva än andra arbetsgivare. Skälet till att det skall gynna 
individen också är utifrån ett [...] attraktivt arbetsgivarperspektiv, individen måste 
verkligen känna att bolaget är villiga att satsa kompetensutveckling på mig som individ 
(Charlie). 
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Alla intervjupersoner beskrev deras erfarenhet och upplevelse gällande politiska-, 
marknadsmässiga och organisatoriska förändringar som drivande, vilket har påverkat 
företaget till nya kompetensutvecklingsbehov. Detta förklaras av respondenterna genom att 
måla upp en bild för lärare som möter traumatiserade människor som nyligen kommit till 
Sverige. Elever kan under en lektion få ett samtal från en närstående som berättar att en nära 
anhörig dött av en bomb i Syrien eller drunknat på medelhavet. Även kulturkrockar där 
lärarna möter olika syn på bemötanden och sociala regler kopplat till män och kvinnor. 
Ibland hotas personal av elevernas män som ifrågasätter varför deras kvinnor är borta så 
länge hemifrån eller varför en anhörig fått ett visst betyg. Detta kan ses utifrån Sashas citat 
nedan, 
 

Vi har väldigt mycket riskfylld arbetsmiljö för personal som utbildar. Så ute på skolorna 
har vi väldigt mycket kursdeltagare som är traumatiserade, som kommer från andra 
länder med andra kulturer, som har det väldigt svårt just nu vilket kan skapa konstiga 
situationer som kan leda till hot och våld [...]  Våra lärare lever ju med de här hoten. [...]    
Där har vi lärare och chefer som gått utbildning inom krishantering. [...]  Man brukar 
säga bra att ha eller måste. Detta är ett måste. [...] för att individen skall känna sig trygg 
på jobbet (Sasha). 

 
Behov uppkommer även av politiska beslut såsom att nästan alla lärare måste ha en 
lärarexamen för att få undervisa idag. Inte bara det, utan också ha en lärarlegitimation som 
styrker din förmåga och kompetens att leda undervisning.  

Att säkerställa företagets tillväxt 
Vidare anses kompetensutveckling vara en förändringsprocess, som utförs för att ett företag 
vill uppnå en förändring av något slag. Att följa med utvecklingen och utöka sin produktion 
eller tillväxt, att växa som bolag anses viktigt. En sammanfattning som stödjer varför 
kompetensutveckling är viktigt, uttrycks som, 
 

Det överordnade syftet är att säkerställa företagets tillväxt. Det måste vara det som driver 
bolaget, för har du börjat reduceras så kan det gå väldigt snabbt. Det är vinna eller 
försvinna för alla bolag (Charlie). 

 
Medarbetarna inom HR-funktionen angav samma effekt när de pratade om vad som faktiskt 
är det viktigaste att ha i åtanke när man som företagare eller ur ett arbetarperspektiv pratar 
om för vems skull ett företag kompetensutvecklar. Individen ansågs viktig, men den 
företagsekonomiska aspekten väger alltid över menar respondenterna, annars upplever de 
att man skjuter sig själv i foten. Dessutom för att rekrytering och rörelse i organisationen i för 
stor utsträckning kostnadsmässigt påverkar introduktionsperioden och effektiviteten i 
leveranserna. Det kan företaget slippa om de investerar i introduktionsutbildningar. Men 
även rekryteringen i sig är viktig för att säkerställa tillväxten. I det sammanhanget fungerar 
kompetensutveckling indirekt som ett lockbete för att hävda sig i konkurrensen om rätt 
kompetens. Ett exempel är den hårda konkurrensen om att finna legitimerade lärare och den 
stora efterfrågan som finns på läraryrket idag vilket gör att företaget vill komma åt de bästa 
och mest kompetenta lärarna. Återigen för att företaget skall vinna ytterligare 
upphandlingar och kunna visa att företagets lärare har den kompetens som efterfrågas. 
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Kompetensutveckling ur ett individperspektiv 

Kompetensutveckling ur ett individperspektiv 
Sasha och Toni delgav att det ur ett individperspektiv är av största vikt att erbjuda 
utbildningar inom krishantering, för individens skull. Därför att individen skall känna en 
trygghet på arbetsplatsen. Det framkommer tydligt genom följande citat, 

 
Jag tror att många av våra nyanlända kommer in i utbildningarna oerhört snabbt, ganska 
tätt inpå följda trauman. [...] Sen också det här att det finns en oro bland våra lärare om 
det ökade terrorhotet, om att man är rädd för att det finns rekryterare, infiltratörer bland 
eleverna. [...] Jag tror det skulle lugna våra lärare, hur ska jag hantera en sådan situation 
om någonting händer. Då har jag någonting att luta mig emot. [...] Den tror jag är jätte 
viktig (Toni). 
 

Det beskrevs även av respondenterna som en tydlighet i företagets medarbetarundersökning 
som alla medarbetare fyller i, att en efterfrågan fanns från medarbetarna att få ta del av 
kompetensutveckling. Individerna ville utvecklas och belönas. Det kan ses utifrån följande 
citat, 

 
Dessutom så har vi i medarbetarundersökningarna, så säger vår personal att de aldrig får 
någon utbildning. Dessa två saker gjorde så att vi startade denna utbildning (Love). 

Livslångt lärande inom en ny arena 
Medarbetarna inom HR-funktionen på företaget som studien utfördes på lyfte själva många 
av respondenterna upp vad som egentligen menas när kompetensutveckling kommer på tal. 
Här finns en variation på vad kompetensutveckling innefattas utav. Formell utbildning, 
kurser, socialt samspel och lärande av praktiska övningar. Följande citat visar på den 
variation av begreppet kompetensutveckling som fanns, relaterat till om 
kompetensutveckling endast är den formella delen eller inte, 

 
 Då är frågan om man menar utbildningar eller kompetensutveckling ur ett bredare 
perspektiv. [...] Kompetensutveckling är dels allt lärande som sker i arbetet tänker jag. En 
del [...] när man går på kurs. [...] Sen finns det en annan del som är att man lär sig 
genom att  [...] kanske delta i ett projekt som ligger vid sidan av dina ordinarie 
arbetsuppgifter. [...] Individens egen vilja är en förutsättning för att lärande skall ske 
(Love). 
 
Nu pratar jag om formell utbildning, vi pratar ju om kompetens ur et bredare perspektiv. 
Det är inte bara det du får när du sitter i ett klassrum, det är viktigt att ta med. Min 
största utveckling har jag fått av lärande i jobbet. Genom att få nya uppdrag och så. Det 
tycker jag är den viktigaste grejen att trycka på när du pratar om kompetensutveckling. 
[...] Lärande genom andra, genom uppdrag. [...] Det dagliga lärandet så att säga (Sasha).  

 
Att jobba med kompetensutveckling har för medarbetarna inom HR-funktionen upplevts 
som någonting som skall ge en positiv upplevelse för medarbetaren. Detta för att potentiella 
medarbetare och medarbetare inom företaget skall trivas och vilja stanna kvar länge inom 
företaget. För företagets eget bästa, då för stor rörelse inom organisationen är kostsam. Robin 
beskrev även att behovet av kompetensutveckling ständigt finns där som en syn på det 
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livslånga lärandet, vilket också visar på att det är människan som ansvarar över att kunskap 
ständigt sätts i nya perspektiv och för denna vidare, vilket beskrivs genom följande citat, 
 

Man kan alltid lära in nya sätt att angripa samma fråga, nya tekniker, handlar om att få 
in nya perspektiv [...] De frågor jag håller på med skulle nästan vem som helst kunna lära 
sig, learning on the job. Just prövandet, drivandet, det är själva utbildningen att göra 
saker över tid (Robin).  

Sammanfattning av studiens resultat 
Fenomenet kompetensutveckling må vara komplext och kan betraktas ur olika perspektiv 
beroende på vem du frågar. Denna studie har visat att det som anses viktigast kopplat till de 
mål kompetensutveckling skall uppnå är att kompetensutveckling bör generera en 
ekonomisk tillväxt till företaget och även skapa en attraktivitet i varumärket, riktat både mot 
potentiella och befintliga medarbetare. Hela detta sakområde tränger in på den viktigaste 
aspekten kompetensutveckling kan generera till företaget, vilket innefattar att stärka 
varumärket och/indirekt öka tillväxten och omsättningen. Antingen via en effektivisering 
byggt på lärande om arbetsutförandet, eller via en satsning mot företagets lärare för att de 
skall vara kvalificerade för anbudskraven i en upphandling. Det mest relevanta resultat 
rörande vad kompetensutveckling skall generera till individen handlar främst om att 
medarbetarna inom företagets utbildningsenhet skall känna sig trygga på sin arbetsplats, 
därför att det förekommer hot och våld mot medarbetarna under deras arbetspass. Däremot 
kan även den aspekten generera mer till företaget än till individen, därför att det handlar om 
arbetsmiljö som därmed kan sänka sjukskrivningsantalet och uppsägningar på grund av 
otrygghet på arbetsplatsen.  

Diskussion 
Denna uppsats syftar till att analysera och beskriva varför medarbetare inom en HR-funktion 
arbetar med kompetensutveckling inom ett utbildnings- och bemanningsföretag. Här nedan 
får ni ta del av en reflekterande diskussion av studiens resultat och av framtida studier. 

Pedagogiska dimensioner 
Många medarbetare inom HR-funktionen upplevde att en relevant utbildning inte alltid var 
av intresse när de pratade om sig själva och andra befattningar inom företaget, såsom 
chefspositioner. Detta resultat inbegriper dock inte lärare som har lagkrav på sig kopplat till 
relevant utbildning. Mycket av det som intervjupersonerna och andra medarbetare arbetar 
med i relation till både kompetensutveckling och sina andra dagliga arbetssysslor kan läras 
via praktiska och återkommande arbetsuppgifter, utmanande och nya arbetsuppgifter. 
Däremot upplevdes en kombination av praktisk och teoretisk inlärning för att uppnå bästa 
resultat, vilket också kan appliceras på kompetensutveckling som sker inom företaget just 
nu. Medarbetarna inom HR-funktionen lyfter även en definition av lärande som beskrevs: 
När du har en varaktig ändring av ditt beteende, då har du lärt dig någonting (Charlie). Vilket också 
innefattar att som en annan respondent sa, att vilja till att lära sig ligger hos individen själv. 
Utan vilja till att lära så finns det inget varaktigt beteende som kan förändras och därmed 
kan HR bara skapa förutsättningar för lärande som Wallo (2014) menar. 
Kompetensutveckling sker till följd av ett lärande vilket även medarbetaren själv är med och 
påverkar menar Wallo (2014). 

Som framkommit ur resultatkapitel är kompetensutveckling någonting som till en början 
kan tolkas som ett tydligt och klart ämne. Studiens resultat kom fram till att det kan vara bra 
att bryta ner ämnet i mindre beståndsdelar innan en klar och tydlig bild av vad 



 24 

kompetensutveckling faktiskt kan ges. Kompetensutveckling beskrivs av Charlie, Love och 
Sasha om så mycket mer än bara formell utbildning vilket också den tidigare forskningen 
gett en bild utav (Wallo, 2014; Choi & Yoon, 2015). Begreppet kompetensutveckling kan 
brytas ner till begreppen samhällsutveckling, attraktiv arbetsgivare och pedagogiska- samt 
ekonomiska dimensioner - vilket är några av de huvudteman som resultat och analys består 
utav.  

Ekonomiska dimensioner 
Kock (2010) menar att stora företag mer ofta kompetensutvecklar sina medarbetare på grund 
av att de i större utsträckning påverkas av samhällsutvecklingen och dess olika faktorer. 
Detta är något som studiens medarbetare inom HR-funktionen vittnar om. De olika 
faktorerna som innefattas av lagmässiga förändringar såsom lärarlegitimationer i studiens 
fall, likväl med den våg av nyanlända som invandrar och placeras i företagets utbildningar. 
Men också de anbudskrav som förändras på grund av både politiska likväl som 
marknadsmässiga och konkurrensmässiga faktorer. Dessa faktorer visar tydligt att motiven 
för kompetensutveckling förändras med samhället som Kock (2010) menar. I små företag 
förklarar Kock (2010) att det inte lika ofta som inom stora företag sker sådana drastiska och 
stora förändringar, beroende på vad man befinner sig i för bransch såklart. Kock (2010) 
poängterar ändå att småföretagare kan se det kostsamt då en medarbetare som företaget 
investerar i kan komma att bli en möjlig förlust i både resurs och tappad investering. I mötet 
med medarbetarna inom HR-funktionen däremot upplevde de att mindre företag möjligtvis 
skulle gå som vinnare ur en kompetensutvecklingsinsats då deras varumärke skulle stärkas 
och behålla de befintliga medarbetarna skulle utökas och även attrahera potentiella 
medarbetare till företaget. Chhabra och Sharma (2014) menar att potentiella medarbetare 
skall bli attraherade av organisationen och när en potentiell medarbetare gått över till att bli 
en medarbetare i organisationen innefattar processen att motivera och behålla en anställd 
vilket förlänger attrahera processen från att ligga utanför företaget till att ske inom företaget. 
Det skulle kunna finnas större potential för detta om fokus flyttades från det ekonomiska 
resultatet till att istället se den värdeskapande attraktionen till företaget. 

Det som medarbetarna inom HR-funktionen i studien uttryckte vara målet med att 
kompetensutveckla sina medarbetare, är att företaget alltid skall tänka på vad företaget 
behöver för att tjäna penar. Företaget skall alltid utgå från vad affären och företagets 
vinning, som är att säkerställa att de är framgångsrika i konkurrensen. Det skiljer sig en del 
emot vad Thång och Wärvik (2005) studie visar då de frågade deras studies 
företagsmedarbetare hur de såg på frågan. En syn på frågan var att individen själv skulle få 
utvecklas, en annan syn på det var att företaget i sig skulle bli konkurrenskraftiga och en 
annan ansåg att det skulle resultera i nya metoder för att kompetensutveckla medarbetare. I 
denna studie utrycktes det tydligt av alla respondenter att affären var det viktigaste fokus i 
alla frågor relaterat till kompetensutveckling. Choi och Yoon (2015) menar däremot att HR 
har en stor påverkan på vad företag idag har för organisatoriska utfall. Forskare inom HR 
ämnet har många gånger betonat värdet av utbildning för att förbättra affärsresultat, men 
relativt få studier har fokuserat på vad kompetensutveckling faktiskt genererar och har för 
resultat på företagen. Choi och Yoon (2015) menar också att kompetensutveckling är en 
investering för företagen därför att det skall generera en förändring för organisationen. 
Förändringen kan innefatta beteendemönster, attityder och andra kompetenser hos en 
medarbetare, men som i slutändan skall generera en output till företaget. Därmed kan det 
tolkas att det viktigaste som Choi och Yoon (2015) lyfter är som respondenterna i denna 
studie menar, att utgå från det som är vinstdrivande, att som medarbetare inom HR-
funktionen lyfte utgå från anbudskraven för att sätta det i perspektiv till studiens företag. 
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Därmed kan en liknelse ses mellan företagen i Sydkorea och företaget studien utfördes på 
här i Sverige. 

Ibland går de pedagogiska- och ekonomiska dimensionerna hand i hand 
Det kom i denna studie fram att det kan upplevas svårt att prata om vad för mål en 
kompetensutvecklingsinsats skall uppnå. Att finna en balans mellan den tydligaste aspekten 
i resultatet vilket var den ekonomiska dimensionen, att uppnå synliga effektiva mål som 
ansågs vara det viktigaste inom en sådan förändringsprocess som kompetensutveckling är. 
Att väga upp detta mot den påtalade attraktiviteten som arbetsgivare, vilket också kan vara 
en föränderlig aspekt att titta på beroende på hur samhället ser ut och när man ställer frågan 
vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare. Chhabra och Sharma (2014) menar att ett 
företag som vill vara en attraktiv arbetsgivare, bör förmedla det som företaget står för, 
därigenom finns en koppling till vad studiens företag förmedlar, vilket är att investera i sina 
medarbetare och därmed uppnå en belöningsaspekt som leder till ett gott rykte. Företaget 
investerar i mig, vilket stärker varumärket och indirekt lönar sig ekonomiskt för bolaget. 
Resultatet visade på att kurs för att hantera hot och våld ansågs viktigt för individen, men 
även det genererar en ekonomisk output för företaget eftersom sjukskrivningar sjunker när 
arbetsmiljön känns mer hanterbar. Dessutom framhävs då varumärkets värde genom att 
företaget vill skapa goda förutsättningar för medarbetaren och därmed framhävs både den 
osynliga värdeökningen hos företaget men också en minskad kostnad för uppsägningar och 
sjukskrivningar. Att kompetensutveckling är någonting reaktivt inom detta företag, har 
tillsynes visats då kompetensutvecklingsinsatsen väl startade när en lagmässig förändring 
kom att träda i kraft, att möta förändringen, men också attrahera lärare utanför bolaget som 
har lärarlegitimationer. För att lärare visade sig vara en målgrupp som efterfrågas inom 
företaget och på marknaden i stort, därmed behöver bolaget fånga in dessa lärare med 
relevant utbildning just nu. Eftersom samhället och spelreglerna förändras, kan nya 
målgrupper träda fram med samhällsutvecklingen de kommande åren.  

Avslutande reflektion 
Det i studien framkomna resultatet tyder på att verksamhetens ekonomiska resultat tycks 
vara det mest relevanta i och med vad kompetensutveckling skall generera. Det kan knytas 
ihop med att kompetensutveckling oftast leds av en samhällsförändring på något sätt. Det 
leder företaget till att vara en attraktiv arbetsgivare, som i sin tur leder till att sista raden på 
företagets redovisningssiffror kommer att vara i den positiva bemärkelsen. Även om detta 
kan komma att synas på nästkommande års budgetkalkyl kan det sammanfattas till att 
kompetensutveckling aldrig är en dålig investering, varken för små eller stora företag. 
Däremot blir det en krock mellan den företagsekonomiska aspekten som HR drivs av och att 
uppnå ett högt värde av företagsnamnet vilket är en osynlig effekt som desto är svårare att 
mäta.  

Forskningsresultatet innebär att den pedagogiska dimensionen kopplat till lärande bör 
belysas mer, därför att det dagliga lärandet kan behöva belysas mer så att medarbetare inom 
verksamheten tänker på att de själva har större inverkan på sin egen utveckling vilket bör 
tänkas på var dag. Wallo (2014) tog upp det formella lärandet, men också det informella 
lärandet vilket lyftes av intervjupersonerna när de pratade om kompetensutveckling och 
därmed understöds vikten av att kompetensutveckling är någonting som faktiskt sker var 
dag, så fort en medarbetare kommer i kontakt md nya arbetsuppgifter som utmanar och 
utvecklar medarbetaren i sitt arbete. Därmed visar sig det livslånga lärandet inom arbetslivet 
mer än vi alla möjligtvis tänker på. Det kan utveckla både medarbetarens syn på lärande och 
medvetandegöra både individen likväl som organisationen i stort i att tänka lärande i 
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arbetslivet. Individen själv har makt över sin egen utveckling vilket gör att pedagogikens 
relevans i samhället dels ligger hos individen. Individen men också chefen och/eller HR har 
ett ansvar för hur lärande sker och hur lärande tas emot, därmed har alla människor ansvar 
för hur lärande sker och fortlöper men också ett ansvar för hur den används. Individen kan 
både önska och efterfråga en utveckling, varken det är nya arbetsuppgifter eller en formell 
kurs likväl som företag (chefer och/eller HR) har ansvar över hur man ger 
utvecklingsmöjligheter såsom att tillåta tidsåtgång för nya arbetsuppgifter, eller möjliggöra 
och friställa sina medarbetare för att avsätta tid och redskap för att lärande skall uppstå. 

Denna studie har bidragit med en förståelse för hur det upplevs att arbeta med 
kompetensutveckling och gett en förklaring på varför ett företag arbetar med 
kompetensutveckling inom ett specifikt företag, där resultatet kan ses vara liknande det 
resultat Choi och Yoon (2015) kom fram till när de utförde sin studie i Sydkorea, en 
ekonomisk effekt gentemot företagen. Därmed kan slutsats dras till att företagssynen kan 
vara liknande i Norden likväl som i Asien, där vissa värden såsom företagets vinning och 
varumärkets osynliga värde eftersträvas både här, som där. Vidare kan ett konstaterande ske 
där svaret på frågan varför ett företag kompetensutvecklar sin personal, visar på att det alltid 
kan ses som en investering. Är det inte via en osynlig attraktivitet som varumärke så är det 
synliga resultat på företagets budgetsiffror, trots att det inte är specificerade på egen rad. 
Därmed kan konstateras att det är en svår process att mäta, men som framkom av Sasha så 
finns möjligheten att mäta resultat via andra verktyg såsom utvärdering av företagets lärare 
eller hur många elever som tog sig igenom en viss utbildning.  

Framtida studier 
Genom denna studie har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. En fråga 
som framkom var bristen på uppföljning av kompetensutvecklingsinsatserna. Det beskrivs i 
studien vara viktigt att kompetensutveckla ur olika perspektiv, men det är samtidigt 
någonting som företag förväntas att arbeta med. Samtidigt är det inte helt tydligt vad målet 
med kompetensutvecklingsinsatserna är, med tanke på de ekonomiska målen som ska 
uppfyllas. Dessutom inte när de värdeskapande målen inte anses mätbara. Att företaget inte 
har några verktyg för att mäta effekten av kompetensutvecklingsinsatserna gör det svårt att 
veta om de har uppfyllt målen med insatsen, eller om det var en samhällsförändring som 
gjorde att insatsen bidrog till et resultat. I denna studie delgav Sasha att effektmålen skulle 
kunna mätas på hur elever utvärderar lärarna inom företaget, hur kunderna utvärderar 
företagets lärare eller också hur snabbt eleverna kommer igenom företagets utbildningar. 
Därför rekommenderas vidare forskning att fastställa om målen följs upp efter att en 
kompetensutvecklingsinsats avslutats.   
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Bilaga 1 
 

 

En studie om varför ett företag arbetar med 
kompetensutveckling. 

Jag heter Lina-Marie Sundgren och studerar min sista termin inom det 
beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. I vår sista kurs 
Pedagogik GR (C) ingår ett moment där studenten skall genomföra ett självständigt arbete. 
Mitt självständiga arbete fokuserar på att ta del av medarbetare inom HR-funktionens 
upplevelser om hur det upplevs att arbeta med kompetensutveckling. Därför får du detta 
brev i egenskap som anställd inom en HR-funktion, då jag tror att du har erfarenhet inom 
detta område. För att denna studie skall bli så bra som möjligt skulle det vara fantastiskt 
givande om du har möjlighet att delta i studien som kommer att ske genom en intervju.  

Det är av stor vikt att studien uppfyller de etiska ställningstaganden som finns 
utfärdade av Vetenskapsrådet (2009). Därför är din medverkan frivillig och du kan när som 
helst ta tillbaka ditt medgivande både gällande ditt deltagande samt användning av det 
material som framkommer under intervjun, men också avböja att svara på en viss fråga 
under intervjutillfället.  

Materialet från intervjun kommer att bearbetas och sammanställas på ett sätt så att 
vare sig du eller din arbetsplats kan identifieras. Inga uppgifter kommer att lämnas till annan 
part, därför att jag är mån om studiens respondenter.  
  

Denna intervju kommer att ta cirka 45 minuter och om det känns okej för dig kommer 
den att spelas in via ljudupptagning. Jag kommer att kontakta dig om tre arbetsdagar igen 
(23 april) för att se om intresse för att delta i studien finns. Detta för att möjliggöra en 
efterforskning av nya respondenter om behov uppstår.  

 
 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! 
Telefon: +4670-xxxxxx  
Mail: lisu1302@student.miun.se  
 

Stort tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar, 
Lina-Marie Sundgren. 
 

Handledare vid Mittuniversitetet:  

Catharina Höijer  

catharina.hoijer@miun.se  

Avdelning för utbildningsvetenskap  

Universitetsbacken 1 

!871 88 Härnösand ! 

Tel: 010-142 80 00 vx.  



 
 

 

Bilaga 2 
 

PM Intervju 

 
Före intervju kommer jag att gå igenom vad denna studie har för syfte och informera om 
Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska riktlinjer ytterligare en gång. Därefter kommer jag fråga 
efter inledande bakgrundsfrågor innan följande teman kommer att presenteras för 
respondenten. 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Vad har du för befattning idag? 
2. Har du personalansvar? (Om JA, över hur många?) 
3. Vad har du för erfarenheter av att ha jobbat med kompetensutveckling? 
4. Består dina erfarenheter av att ha drivit satsningar eller administrerat dessa 

satsningar? 
5. Har du relevant utbildning inom området? 
6. Har du själv fått vara med i någon kompetensutvecklingsinsats tidigare? 

 
Tema1. 
Kan du berätta om de kompetensutvecklingsinsatser som sker på företaget just nu? 
 
 
Tema 2. 
Kan du berätta varför du anser att din arbetsgivare skall erbjuda företagets anställda 
kompetensutveckling? 
 
 
Tema 3. 
Kan du berätta om det finns olika situationer som det är mer eller mindre angeläget med 
kompetensutveckling inom det här företaget? 
 
 
Tema 4. 
I vilket syfte erbjuds kompetensutveckling och för vem? 
 
 
 
Efter intervjun; Finns det någon mer information eller upplevelse som du skulle vilja dela 
med dig av relaterat till ämnet som kan gynna denna studie? 
 
 


