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Sammanfattning
Organisationer behöver rätt kompetens för att de ska vara konkurrenskraftiga, vilket kan

handla om att bibehålla eller utveckla befintlig kompetens. Ledarskapet spelar en betydande

roll för medarbetares kompetensutveckling och är således en viktig del inom organisationer.

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur chefer utövar sitt ledarskap i syfte att främja

kompetensutveckling samt vilka strategier som chefer använder för att motivera sina

medarbetare till att delta i olika kompetensutvecklingsåtgärder. Detta har undersökts utifrån

ett transformativt ledarskap och kompetensutveckling har undersökts utifrån formellt samt

informellt lärande. Studiens empiri har samlats in via semistrukturerade intervjuer som

genomförts digitalt med sex stycken chefer och har analyserats genom att olika teman har

identifierats. Resultatet visar att chefer använder olika metoder för att främja

kompetensutveckling där vikten av att agera som en förebild, skapa rätt förutsättningar samt

överlåta ansvar och problemlösning till medarbetarna, beskrivs. Medarbetarsamtal eller

uppföljningssamtal är forum som används i syfte att motivera medarbetare till att delta i

kompetensutvecklingsåtgärder. Därutöver framkommer det att chefer främjar

kompetensutveckling genom att medarbetare får nätverka mellan olika avdelningar inom

organisationen samt genom att bilda projektgrupper där medarbetare arbetar mot uppsatta

mål. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning vad gäller att ledarskapet har betydelse för

medarbetarnas kompetensutveckling. Förslag på fortsatta studier är bland annat huruvida

ledarskapets betydelse för medarbetares kompetensutveckling har förändrats av pandemin,

och i sådant fall på vilket sätt. Vidare skulle en longitudinell studie inom detta ämne vara

intressant för att få en förståelse för ledarskapets betydelse på sikt samt vad

kompetensutveckling leder till hos medarbetaren.

Nyckelord: transformativt ledarskap, kompetensutveckling, lärande, formellt lärande,

informellt lärande.



Abstract
Organizations need the right competence to be competitive, which may involve maintaining

or developing existing competence. Leadership plays a decisive role for employee skill

development and is thus an important part within organizations. The purpose of the study is to

gain an increased understanding of how managers exercise their leadership to promote

competence development and which strategies managers use to motivate their employees to

participate in various competence development measures. This has been investigated based on

transformational leadership and competence development has been investigated based on

formal and informal learning processes. The study´s empirical data has been collected via

semi-structured interviews conducted digitally with six managers and has been analyzed by

identifying different themes. The results show that managers use different methods to promote

competence development, where the importance of acting as a role model, creating the right

conditions, and delegating responsibility and problem solving to employees is described.

Employee interviews or follow-up interviews are forums used for the purpose of motivating

employees to participate in competence development measures. In addition, it appears that

managers promote competence development through networking between different

departments in the company and by forming project groups where employees work towards

set goals. The study's results confirm previous research regarding the importance of

leadership for employees´ skill development. Suggestions for further studies are, for instance,

whether the importance of leadership for employee skill development has changed because of

the pandemic, and if so in what way. Furthermore, a longitudinal study within this study

would be interesting to gain an understanding of the importance of leadership in the long term

and what skill development leads to in the employee.

Key words: transformational leadership, competence development, learning, informal

learning, formal learning.
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1. Inledning
Vi lever i en värld där förändringar sker väldigt snabbt. Teknikutveckling, globalisering och

digitalisering är olika komponenter som tvingar organisationer till förändring och omvandling

av struktur. I några fall kan arbetsuppgifterna förändras medan andra tillkommer, och i vissa

fall försvinner befattningar (Svenskt Näringsliv, 2019). Omvärlden är under ständig

utveckling vilket ställer krav på att organisationer ska vara konkurrenskraftiga och hållbara.

En viktig förutsättning för att organisationer ska hänga med i denna förändring handlar om att

bibehålla och utveckla den kompetens som finns inom organisationen. Att kontinuerligt

medverka i utvecklings- och lärandeaktiviteter har visat sig leda till att medarbetarna känner

välbefinnande och tillfredsställelse i arbetet samt bidrar till att utveckla gynnsamma

förhållanden på arbetsplatsen. Lärande bidrar även till en ökad produktivitet inom

organisationen och ger en större flexibilitet när det gäller bemanning. Medarbetare som har

en ökad kompetens kan således omplaceras vid personalbrist (Wallo, Kock, Reineholm och

Ellström, 2022).

Lärande på arbetsplatsen är dock något som sällan uppstår spontant utan behöver få stöd,

främjas och spridas i organisationen. Ledarskapet har i tidigare studier visat sig spela en

betydande roll när det gäller lärande och kompetensutveckling hos medarbetarna (Wallo et

al., 2022). Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson (2018) beskriver att tidigare forskning

gällande ledarskap och dess betydelse för lärande endast finns i begränsad utsträckning,

tidigare forskning berör ofta endast ledarskapet där kopplingen mellan ledarskap och lärande

saknas. När man däremot undersöker forskning som explicit fokuserar på lärande finns det ett

tydligt samband mellan ledarskap och lärande på arbetsplatsen. Däremot saknas forskning på

vilken typ av ledare som främjar lärprocessen.

Fördelarna med kompetensutveckling är många, det gynnar inte bara organisationen, utan

även individen. Det ger individen goda förutsättningar genom hela arbetslivet av den orsak att

det i dagens samhälle sällan räcker med att genomgå en utbildning som håller måttet hela

arbetslivet, utan såväl medarbetare som företag behöver fokusera på att medarbetare behöver

lära sig nytt genom hela arbetslivet. Kompetensutveckling är därför viktigt för både individen

och organisationen. Företag som lättare kan anpassa, utveckla och ställa om personalens

kompetens är ofta också företag som är mer framgångsrika och konkurrenskraftiga. Idag är

det många organisationer som har kompetensbrist i verksamheten, vilket resulterar i ännu
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högre krav på att organisationer behöver satsa på kompetensutveckling hos befintlig personal.

Utöver ökad produktivitet och högre konkurrenskraft, bidrar kompetensutveckling även till

att företaget blir en attraktiv arbetsgivare (Svenskt Näringsliv, 2019).

1.1 Pedagogisk relevans
Ämnet pedagogik handlar om påverkansprocesser av både formell och informell karaktär och

hur människor formas samt ändrar sig i olika sammanhang. Det kan vara sociala,

institutionella eller kulturella sammanhang, som innefattar bland annat skola och arbetsliv.

Det handlar också om lärande, kunskap och ledarskap samt vilka förutsättningar som behövs

för genomförande. Kompetensutveckling innefattar lärande inom arbetet och ledarskap

handlar om påverkansprocesser för lärande som är centrala för individens utveckling. Denna

studie ämnar undersöka hur chefer utövar sitt ledarskap i syfte att främja

kompetensutveckling samt vilka strategier som chefer använder för att motivera sina

medarbetare till att delta i olika kompetensutvecklingsåtgärder. Detta är pedagogiskt relevant

eftersom chefer genom sitt ledarskap behöver rätt förutsättningar för att främja

kompetensutveckling, samt kunskap om hur chefen kan påverka medarbetaren till att delta i

olika kompetensutvecklingsåtgärder. Av den anledningen är studien relevant utifrån ett

pedagogiskt perspektiv och bidrar till att tillföra kunskap inom pedagogiken (Uppsala

Universitet, u.å).

1.2 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse gällande medarbetares

kompetensutveckling på arbetsplatsen. Studien utgår från ett ledarperspektiv vilket innebär

att det är ledarens subjektiva uppfattning som presenteras utifrån följande två

frågeställningar:

- Hur utövar chefer sitt ledarskap i syfte att främja kompetensutveckling?

- Vilka strategier använder chefer för att motivera sina medarbetare till att delta i olika

kompetensutvecklingsåtgärder?
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1.3 Disposition
Denna studie har sin början med en inledning samt syfte och frågeställningar som ger

bakgrund till studien. Därpå följer en kortfattad presentation av studiens begrepp i en

begreppsförklaring för att ge läsaren en uppfattning om författarnas tolkning av dessa.

Därefter läggs den tidigare forskningen fram vad gäller ledarskap samt kompetensutveckling,

vilket innefattar formellt och informellt lärande. I det efterföljande teoriavsnittet presenteras

den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie. Transformativt och

transaktionellt ledarskap är de ledarskapsteorier som används i studien och vad gäller

kompetensutveckling används modeller för formellt samt informellt lärande. Den metod som

använts för att samla in studiens empiri beskrivs därnäst med tillhörande etiska principer samt

metoddiskussion. I avsnitt 7 presenteras det empiriska resultatet och analysen utifrån den

teoretiska referensramen vilket följs av ett sammanfattande avsnitt. I diskussionsavsnittet

redogörs de resonemang som framkommit i empirin utifrån inledningen samt tidigare

forskning. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag till forskning, förslag på fortsatta

studier, samt källor och bilagor.
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2. Begreppsförklaringar
I följande kapitel presenteras de huvudbegrepp som används genomgående i studien. Detta

ämnar ge läsaren en uppfattning av författarnas tolkning av begreppen. Under teoriavsnittet

kommer en fördjupad redogörelse av dessa begrepp.

2.1 Ledarskap
Northouse (2016) menar att ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp

individer för att uppnå gemensamma mål, vilket går i linje med den uppfattning vi har och

som tillämpas i denna studie. I denna studie syftar benämningen chef eller ledare till en

person som innehar personalansvar, direkt eller indirekt.

2.2 Kompetensutveckling och lärande
Kompetensutveckling är i vår mening huvudbegreppet i studien och inkluderar lärande. Det

syftar till de åtgärder som görs för att påverka den kompetens som finns inom organisationen

och kan handla om formellt samt informellt lärande (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson,

2018).

2.2.1 Formellt lärande

Formellt lärande avser lärande som tillförs genom att individen deltar i olika sammanhang

där lärandet är målinriktat, strukturerat och planerat. Det kan exempelvis handla om en

medarbetare som deltar i kurser eller program (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson,

2018).

2.2.2 Informellt lärande

Informellt lärande sker ofta ostrukturerat och kan vara planerat eller oplanerat, vilket ofta

inträffar i samband med att en individ utövar andra uppgifter. Det informella lärandet är ofta

en bieffekt av att medarbetaren utför sina vardagliga arbetsuppgifter (Nilsson, Wallo,

Rönnqvist & Davidsson, 2018).

2.3 Strategier
Strategier syftar i denna studie på hur lärande uppnås, vilka verktyg samt metoder som

används för att medarbetare ska ha möjlighet att kompetensutvecklas. Exempelvis kan det

inbegripa samtal av olika karaktär eller nätverkande.

4



3. Tidigare forskning
Detta avsnitt inleds med att redovisa tillvägagångssätt för att hitta tidigare forskning

avseende ledarskap i relation till kompetensutveckling. Studier som behandlas berör

ledarskap, i synnerhet transformativt och transaktionellt ledarskap, samt

kompetensutveckling som innefattar formellt och informellt lärande. Avsnittet avslutas med

en sammanfattning av tidigare forskning.

3.1 Sökprocess
För att hitta tidigare forskning kring ämnet har avancerad sökning vid Uppsala universitets

bibliotekstjänst använts. Vid avancerad sökning används ett filter vilket innebär att vi har

kunnat önska att sökorden som angivits ska finnas med i studiens abstrakt. I syfte att få en

större räckvidd användes både svenska och engelska ord vid sökningen. Sökord som använts

är: leadership, manager, transformational leadership, transactional leadership. learning,

informal learning, formal learning, lifelong learning, workplace learning, ledarskap,

informellt lärande samt formellt lärande. Mellan sökorden som nämnts ovan har AND

använts och ifall ett ord som lifelong learning eller formellt lärande har varit med i sökning

har citattecken placerats precis innan och precis efter de båda orden. Anledningen bakom

detta tillvägagångssätt är att artiklarna som eftersöks ska innehålla exempelvis lifelong

learning, inte lifelong och learning. Om citattecken sätts efter båda orden så förtydligas att de

har med varandra att göra och artiklarna blir mer precisa efter det vi är ute efter. Sökorden

gav varierande resultat vad gäller antalet träffar. Allt ifrån 12 artiklar och 565 artiklar kunde

identifieras genom att kombinera de olika sökorden.

Mycket av den tidigare forskningen har hittats genom kedjesökning. Det innebär att vi med

hjälp av våra ovan nämnda sökord hittat artiklar vars referenser har använts. Således har

metoden genererat många relevanta artiklar som behandlar studiens ämne och varit effektiva

när det kommer till den tidigare forskningen (jfr Bryman, 2018).

Upplevelsen av att hitta tidigare forskning som var relevant utifrån studiens syfte och

frågeställningar var varierande. Med detta menar vi att det var relativt lätt att hitta artiklar

som behandlade lärande och ledarskap var för sig, men desto svårare att finna den forskning

som specifikt handlade om ledarskapets betydelse för kompetensutveckling. Detta kan ha att

göra med att det finns mer forskning bakom ledarskap och kompetensutveckling var för sig
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än vad det finns om just ledarskapets betydelse för att medarbetare ska lära sig och utvecklas

inom arbetet. Utifrån studiens frågeställning och syfte ville vi hitta artiklar som behandlar

ledarskapets betydelse för medarbetares kompetensutveckling. Vad gäller ledarskap var vi i

synnerhet ute efter att identifiera artiklar som beskrev transformativt respektive

transaktionellt ledarskap, och när det kommer till kompetensutveckling har vi granskat

artiklar utifrån formellt och informellt lärande. I och med detta valdes 10 artiklar som ligger

till grund för avsnittet om tidigare forskning.

I denna kontext, ledarskapet i relation till medarbetares kompetensutveckling, har en

forskningslucka identifierats. Majoriteten av den tidigare forskningen beskriver det

transformativa ledarskapet och dess betydelse för kompetensutveckling, men det har varit

svårt att hitta forskning som fokuserar på det transaktionella ledarskapet.

3.2 Ledarens roll
Zia, Decius, Naveed och Anwar (2022) har utfört en enkätstudie där 596 anställda inom olika

små företag i Pakistan har deltagit. Studien har bland annat fokuserat på områden som

redovisning, reklam, försäkring och rådgivning där valet att studera små firmor var av den

anledningen att informellt lärande i huvudsak sker inom små företag. Dess syfte är att

redogöra för huruvida det finns ett samband mellan transformativt ledarskap, informellt

lärande samt engagemang i jobbet. Inledningsvis menar Zia et al. (2022) att ledarskap kan

vara en betydande komponent för att medarbetare ska lära och utvecklas än mer på

arbetsplatsen. Ledarskapet bör vara utformat på ett sådant sätt att det motiverar och inspirerar

medarbetarna till att dels involvera sig i det informella lärandet som sker dagligen, likväl som

att vidareutvecklas på arbetsplatsen. Den enskilda ledaren ses som central inom ett

transformativt ledarskap, som går hand i hand med kreativitet och innovation. Organisationer

bör därför i synnerhet tillhandahålla rätt verktyg samt lägga ned tid och energi på att utbilda

ledare så att de ska besitta de ledaregenskaper som är eftersträvansvärda samt uppmuntra

medarbetare till informellt lärande. Studien beskriver relationen mellan det transformativa

ledarskapet och informellt lärande och menar att en ledarskapsstil som uppmuntrar informellt

lärande gynnar både individen likväl som organisationen. Det framgår att medarbetare som

känner ett tydligt stöd och engagemang från ledaren, sett i relation till informellt lärande, i

allt större utsträckning höjer prestationsnivån (Zia et al. 2022).
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Xie (2020) presenterar en kvantitativ studie där författaren dels undersöker transformativt

ledarskap och dess påverkan på lärande i organisationer. Studien har genomförts i två små-

och medelstora företag i Kina. De totalt 620 medarbetare som omfattades av studien var

sysselsatta i antingen smyckesindustrin eller inom elektronikbranschen och deltog genom en

online enkät vilken distribuerades av företagen. Ur studien framgår det att ett transformativt

ledarskap har en positiv korrelation med en lärande organisation. Detta för att ledare

förutsätts att åsidosätta sina egna behov och i stället se till att inspirera medarbetare för att

utveckla en lärande organisation. Cheferna inom dessa små- och medelstora företag bör

pushas till att använda sig av ett transformativt ledarskap där de inspirerar, motiverar och

stöttar medarbetare till deltagande i lärande på arbetsplatsen (Xie, 2020).

Wallo, Kock, Reineholm och Ellström (2022) har genomfört en studie för att undersöka hur

chefer främjar lärande på arbetsplatsen. I studien identifieras att cheferna främjar lärande

genom individuella samtal med medarbetarna där behov och utveckling behandlas både på ett

långsiktigt och kortsiktigt plan. Många chefer uppgav också att en stor del av det dagliga

arbetet bidrar till lärande, vilket gör det viktigt med arbetsrotation så att medarbetare får

tillfälle att testa på varierande arbetsuppgifter inom sitt yrke. Genom detta skulle sårbarheten

minskas vid en längre sjukfrånvaro eller ledighet och det skulle även bidra till att

medarbetarna blir mer självständiga. Wallo et al. (2022) beskriver vidare att chefer använder

olika metoder och beteenden för att motivera medarbetare till kompetensutveckling. Studien

visar att genom uppmuntran och stöttning motiverar cheferna medarbetarna att delta i olika

aktiviteter som främjar lärande. Dessa processer kan vara allt ifrån att utveckla sin redan

befintliga kompetens till att genomgå en kurs. Chefer behöver kunna identifiera vilka

individer som behöver detta och visar potential, särskilt viktigt är det att motivera de

individer som inte riktigt vågar kliva fram. En annan viktig aspekt är att chefen måste visa

uppskattning och engagemang samt föregå med gott exempel. Många gånger behöver

cheferna också vara återhållsamma med att ge färdiga lösningar och svar på problem, för att i

stället låta individerna själva tänka och resonera sig fram till en lösning (Wallo et al., 2022).

I en forskningsöversikt diskuterar Eraut (2007) lärande på arbetsplatsen och summerar några

slutsatser vad gäller att förbättra detta. Dels så lyfts support och feedback mellan

arbetsrelationer som en effektiv metod för lärande. Att öka möjligheterna att arbeta

tillsammans i team samt ventilera sinsemellan är något som beskrivs för att förbättra

kvaliteten på lärande. Utöver detta nämns ledarens betydande roll för medarbetare att lära sig.
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Ledarens betydelse för lärande på arbetsplatsen handlar, bortsett från den specifika

arbetsbeskrivningen, mycket om att utveckla en kultur som fokuserar på att erbjuda

ömsesidigt stöd och lärande (Eraut, 2007). Hamstra, Van Yperen, Wisse och Sassenberg

(2014) studerar ifall den enskilda chefens ledarskapsstil kan förutsäga de anställdas

prestationsmål. Informanter blev på arbetsplatser tillfrågade om att delta i en frivillig

enkätundersökning som handlade om arbetsegenskaper. Studien (Hamstra et al., 2014) visar

på att både ett transformativt samt transaktionellt ledarskap kan vara av betydelse för en

organisation, beroende på vilka mål som medarbetare ämnar åstadkomma, samt beroende på

sammanhang.

3.3 Formellt lärande
Anselmann (2022) beskriver det formella lärande som det lärande som sker i skolor,

institutioner eller på universitet. Det är målinriktat och reglerat där kunskapsinhämtningen

kan ses som en process där läraren överför kunskapen till eleverna eller deltagarna av

utbildningen. Detta sker ofta i miljöer som efterliknar klassrum där en formell inlärningsmiljö

råder och ofta avslutas med en utvärdering. Därefter får eleven betyg eller ett godkännande

på att utbildningen eller kursen är genomförd. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer

där 26 deltagare rekryterade vilka hade ett arbete som präglades av självständigt

beslutsfattande. Informanterna deltog i olika vidareutbildningar såsom tilläggsutbildningar,

forskarutbildningar och IT-kurser. Skälet till att dessa individer genomförde sådana

utbildningar var att arbetet var utmanande och således kräver en vidareutbildning, men också

att det bidrog till en personlig och professionell utveckling. Därutöver påverkar även det

faktum att det som lärdes ut under dessa formella utbildningar och kurser var användbart i

professionen (Anselmann, 2022).

Likt Anselmann (2022) har även Bahn (2007) utfört en studie för att undersöka vad som

motiverar sjuksköterskor att fortbilda sig genom formellt och informellt lärande och hur

sådana processer uppfattas av medarbetarna. Studien visar att deltagarna motiveras till att

genomföra utbildningar om medarbetaren upplever att det som lärts in är användbart i det

dagliga arbetet. Vissa av studiens deltagare uppgav att ett av skälen att delta i formella

utbildningar och kurser handlar om huruvida det bidrar till personlig och karriärmässig

utveckling. En faktor som visade sig begränsa medarbetarnas möjlighet att delta i formella
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utbildningar och kurser handlar om att det inte fanns tid samt att medarbetarna behöver

stöttning och feedback från cheferna (Bahn, 2007).

Tynjälä (2008) beskriver att lärande på arbetsplatsen skiljer sig åt från lärande i skolan på så

sätt att majoriteten av lärande på arbetsplatsen är av informell karaktär. Även om formella

utbildningar i en skolmiljö och på arbetsplatsen skiljer sig åt kan arbetsplatsen agera som ett

sammanhang för formella utbildningar. Man har sett att stora företag köper in

företagsutbildning där universiteten har haft en betydande roll i företagsutbildningar. Lärande

på arbetsplatsen kan ske genom att medarbetare får genomföra formella kurser eller fullfölja

stora program som till stor del är lik universitetsutbildningar. Lärande på arbetsplatsen syftar

till den process som förekommer på olika nivåer, det kan handla om individer eller grupper i

en organisation som lär. Även om informellt och formellt lärande skiljer sig åt är båda delarna

viktiga i företag, medan det informella lärandet genererar implicit och tyst kunskap så bidrar

det formella lärandet till explicita och formella kunskaper och färdigheter. Det formella

lärandet är en viktig del i organisationer eftersom ny kunskap i dagens samhälle produceras i

så snabb takt, att det sällan räcker med endast informellt lärande. Utöver det bidrar det

formella lärandet till att individen kan använda det informella lärandet och kombinera

praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap, vilket bidrar till expertis (Tynjälä, 2008).

3.4 Informellt lärande
Ellström (2012) har, genom en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att följas upp

med deltagarobservationer, undersökt hur chefer inom äldreomsorgen kan främja informellt

lärande på arbetsplatsen. Studien genomfördes på åtta olika vårdhem i Sverige och fokuserar

på hur väl cheferna kan motivera och vilka metoder som används för att främja informellt

lärande på arbetsplatsen. Ellström (2012) menar att det finns fyra olika mönster för hur chefer

möjliggör lärande där en chef som arbetar integrerat med utvecklingsfrågor i det dagliga

arbetet och arbetar med utvecklingsfrågor i särskilda forum också möjliggör att lärande på

arbetsplatsen kan ske. Men om en chef har som ambition att arbeta med utvecklingsfrågor

men i stället har huvudfokus på drift och rutinuppgifter kommer det troligen inte främja

lärande. Om man har ett möjliggörande mönster kommer det sannolikt att främja lärande i

större utsträckning än om det förekommer ett begränsat mönster. Studien visar också att

ledningen behöver identifiera de situationer i det dagliga arbetet som kan nyttjas för att

främja det informella lärandet. Det är viktigt att medarbetarna kan engagera sig och få stöd
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för lärande genom sitt arbete, för att lärande ska främjas krävs att ledningen uppmärksammar

frågor som rör lärande och utveckling i arbetet (Ellström, 2012).

Eraut (2004) har i sin forskningsöversikt undersökt informellt lärande bland yrkesverksamma

tekniker och chefer. Vissa av studierna fokuserar på lärande på arbetsplatsen bland

yrkesverksamma personer i början av karriären medan andra undersöker personer som är mitt

i karriären. Samtliga av studierna innefattade informellt lärande på arbetsplatsen, antingen

genom personlig erfarenhet eller lärande genom andra personer, ofta kombineras detta. I

majoriteten av studierna har intervjuer genomförts. Eraut (2004) beskriver två av sina studier

där intervjuer använts för att sedan följa upp genom deltagande observationer. Han lyfter det

faktum att informellt lärande kan vara svårt att mäta då det sker osynligt eller tas för givet.

Tynjälä (2008) beskriver att även om forskningen kring informellt lärande vuxit på senare tid,

tenderar individer ofta att likställa lärande på arbetsplatsen med en formell utbildning. Detta

kan försvåra individens uppfattning att informellt lärande faktiskt ägt rum i samband med

arbetet.

Eraut (2004) har identifierat fyra typer av aktiviteter som ger upphov till regelbundet lärande

på arbetsplatsen. Dessa aktiviteter innefattar att en grupp sätts ihop med ett gemensamt mål

eller syfte, det kan handla om en grupp som ska ta fram en ny policy eller granska eller

utveckla något. Att arbeta nära och tillsammans med andra ger upphov till lärande då

individen kan bli medveten om ny kunskap eller får nya perspektiv. Att arbeta med en uppgift

som är utmanande kräver lärande på jobbet och om det lyckas leder det även till ökat

självförtroende. Slutligen uppstår lärande även när medarbetaren arbetar med klienter då

individen får nya infallsvinklar och kan få nya idéer utifrån mötet med klienten (Eraut, 2004).

Nätverkande har på senare tid visat sig vara en framgångsfaktor när det kommer till lärande

och kunskapsutbyte mellan antingen individer eller organisationer. Det kan beskrivas som en

löst sammansatt grupp eller organisation som främjar kunskapsutbyte, transformation och där

ny kunskap tillvaratas. Det möjliggör kunskapsutbyte mellan organisationer eller

expertisområden (Tynjälä, 2008).

I syfte att stärka kompetensen i företaget och hos individen använder cheferna olika argument

för att motivera medarbetarna att delta i olika kurser eller program. För att öka kompetensen

och främja det informella lärandet mellan medarbetare så avsätts det också tid under möten

för att reflektera och diskutera olika problem i arbetet (Wallo et al., 2022).
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För att det informella lärandet ska få goda förutsättningar krävs en triangel som består av

utmaning, stöd och förtroende. Om en medarbetare får förtroende och stöttning att möta

utmaningar i arbetet så ökar självförtroendet och motivationen att lära sig (Eraut, 2004).

Även om det informella lärandet är en viktig del när det gäller lärande på arbetsplatsen

genererar det inte alltid positiva effekter, utan det kan leda till resultat som inte är önskvärda

(Tynjälä, 2008).

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att ledarskap är en viktig komponent när det

kommer till medarbetares utveckling på arbetsplatser samt att utveckla lärande

organisationer. Det handlar inte så mycket om specifika egenskaper utan desto mer om hur en

ledare ska agera för att medarbetare ska utvecklas och utmanas. Ledare bör motivera och

inspirera medarbetare till att prestera bättre än vad de tror är möjligt samt arbeta för att forma

en miljö som främjar lärande, både informellt och formellt. Vikten av att agera som en

förebild är även något som tas upp i den tidigare forskningen. Dessutom visar tidigare

forskning att företag använder olika metoder för kompetensutveckling och stor del av det

lärande som sker, är av informell karaktär. Det formella lärandet är dock viktigt för att

organisationer ska kunna hänga med i den förändring som sker i samhället och att

medarbetarna är uppdaterade på ny kunskap. Medarbetare motiveras till att medverka i

formella utbildningar av olika skäl, bland annat om det bidrar till den personliga

utvecklingen.
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4. Teori
I nedanstående avsnitt kommer studiens teoretiska referensram att behandlas. Detta utgörs av

Bass (1985) teori om transformativt respektive transaktionellt ledarskap, Illeris (2011)

modell för kompetensutveckling och lärande, samt Svensson, Ellström & Åberg (2004)

modell för formellt och informellt lärande. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för

ledarskapets betydelse gällande medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Studiens två frågeställningar behandlar chefers ledarskap i syfte att främja

kompetensutveckling, samt chefers strategier för att motivera medarbetare till att delta i

kompetensutvecklingsåtgärder. Valet av teori föll naturligt på transformativt och

transaktionellt ledarskap då det transformativa handlar om att motivera, engagera och

inspirera medarbetare, medan det transaktionella ledarskapet handlar om utbyten mellan

parterna. Vi anser att Illeris (2011) modell för lärande och kompetensutveckling är relevant

eftersom den handlar om hur kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen kan främjas,

samt vilka förutsättningar som behövs. Vidare anser vi att modellen för lärande genom

reflektion av Svensson et al. (2004) är en bra utgångspunkt för att visa på hur medarbetare

kan erhålla kompetens inom organisationer.

4.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap
När man talar om ledarskap i en lärande- och förändringskontext så är new leadership

theories en inriktning. Ett kännetecken för teorier inom denna inriktning är dess strävan efter

att komma fram till “det mest effektiva ledarskapet” (Nilsson, Wallo, Rönnqvist &

Davidsson, 2018). Bass full range theory är den teori som vanligen associeras med new

leadership theories och grundar sig i två centrala ledarstilar; transformativt respektive

transaktionellt ledarskap. Modellen utgår från föreställningen om att det i dagens föränderliga

omvärld krävs ett ledarskap som inte endast handlar om transaktioner, utbyten, mellan ledare

och medarbetare utan som även ser till varje medarbetare och dess utveckling. Det

transaktionella ledarskapet handlar just om att det sker ett utbyte mellan parterna, som

exempelvis en lön, medan det transformativa ledarskapet i större utsträckning fokuserar på att

förbättra medarbetare för att nå nya prestationsnivåer (Nilsson et al., 2018). Northouse (2016)

beskriver att det transformativa ledarskapet kännetecknas av en process som förändrar och

omvandlar medarbetare. Det handlar om känslor, etik, normer, värderingar och långsiktiga

mål där ledaren ska tillfredsställa medarbetarnas behov och se de som fullvärdiga människor.
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Det innebär att ledaren genom inflytande får anhängarna att åstadkomma mer än vad som

vanligtvis förväntas av dem (Northouse, 2016).

Inom ett transformativt ledarskap agerar ledare som en förebild och motiverar dess

medarbetare till att nå en prestationsnivå utöver det som egentligen förväntas. Denna

förändring, eller transformation, kan nås genom några olika sätt. Det kan handla om att höja

medarbetares medvetenhet, och om vikten av att nå uttalade resultat samt tillvägagångssätt

för att nå dessa. Likaså kan det handla om att få medarbetare att bortse från egennytta och

snarare se till gruppen eller organisationen. För att dels lyfta människor runt om till en större

medvetenhet behöver ledare inneha karaktärsdrag som självförtroende, inre styrka samt en

klar vision. Det transaktionella ledarskapet utmärks av de avtal som finns och de utbyten, i

form av belöningar och bestraffningar, som finns mellan ledare och medarbetare. Ifall en

medarbetare fullföljer sin del av avtalet, gör det som är förväntat, så följer en belöning medan

motsatt agerande resulterar i bestraffning. Den transaktionella ledaren förhandlar och

motiverar med dessa argument och påvisar vilka konsekvenser som eventuellt kan

aktualiseras (Bass, 1985).

Bass (1985) menar att en ledare tenderar att i olika mängd och vid olika tidpunkter visa upp

karaktärsdrag av de båda ledarskapsstilarna. Trots att den transaktionella ledaren strävar efter

lönsamhet i de ekonomiska utbyten som sker på basis av kontrakterade tjänster, så visar den

transformativa ledaren även upp liknande behov. Skillnaden ligger i att en transformativ

ledare går längre och ser till individens behov för att engagera medarbetare. Vad gäller hur

ledaren arbetar för att uppmuntra, motivera och inspirera medarbetare till utveckling,

engagemang och initiativtagande, identifieras även skillnader mellan ledarskapsstilarna.

Den transaktionella ledaren kan ses mer rak i sitt ledarskap med anledning av de tydliga

transaktioner, utbyten, som sker mellan ledare och medarbetare. Den transaktionella ledaren

både förhandlar om belöningar samt delger specifika sådana för att medarbetare ska fullfölja

sin förväntade arbetsuppgift. Med förutsättning av att ett avtal upprättas kan ledaren även

delegera ansvar till medarbetare. Den transformativa ledaren kan i sin tur överlåta ansvar till

medarbetare för att främja utveckling. Vidare kan ledare diskutera medarbetares medvetenhet

i relation till betydelsen av organisationens mål samt visualisera för medarbetare hur en

uppdaterad organisation skulle verka (Bass, 1985).
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4.2 Kompetensutveckling
Kompetens är enligt Illeris (2011) ett begrepp som skulle kunna förklaras som att en individ

behärskar ett yrkesområde och kan använda den kunskapen i relation till de uppsatta krav

som råder i situationen. Det handlar om att en individ ska kunna göra bedömningar och

använda sin tidigare erfarenhet och kunskap. Kompetens kan således ses som kunskaper,

färdigheter eller kvalifikationer som är ett resultat av lärande.

4.2.1 Lärande

Illeris (2011) menar att lärande är ett begrepp som används brett och har delvis olika

innebörd. Lärande går att se som olika processer hos den enskilda individen där lärande är det

som individen lärt sig eller den förändring som skett hos denne. Traditionellt ses lärande som

den psykiska process som sker hos individen som leder till förändringar hos människan.

Lärande kan också ses som en social process där individen lär i praktikergemenskaper. Illeris

(2011) beskriver dock att lärande är en process som involverar både psykiska och sociala

processer där individen påverkas av sin sociala omgivning, och individen blir påverkad och

kan ta till sig det genom psykologiska processer. Detta innebär således att i allt lärande finns

alltid en direkt eller indirekt interaktion.

Lärande på arbetsplatsen sker i grunden genom mötet mellan lärmiljön på arbetsplatsen och

medarbetare. Med lärmiljö avses de möjligheter till lärande som finns i den sociala och

materiella miljön som individen arbetar i. Lärande är dock en individuell process eftersom det

är sammankopplat med individens bakgrund och erfarenhet samt individens förväntningar där

den grundläggande attityden till lärande är avgörande (Illeris, 2011).
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Figur 4.1. Illeris (2011, s. 31). The Fundamentals of Workplace Learning: Understanding

How People Learn in Working Life. 1st edition. Routledge

Modellen ovan visar grundläggande förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. Den

horisontella pilen som pekar mot production representerar att arbetsplatsens lärmiljö påverkas

av olika redskap eller den kunskap som kan användas för att en grupp eller individ ska uppnå

de krav eller mål som ställs i arbetet. Det kan exempelvis handla om vilken teknik som

används eller vilka kvalifikationskrav som ställts. Det kan också handla om de krav som

ledningen har ställt samt resurshantering inom organisationen (Illeris, 2011).

Den vertikala pilen som går från individual och pekar mot work representerar arbetets

innehåll, och är en viktig faktor vad gäller möjligheter till lärande. Samhället värderar yrken

olika beroende på hur mycket vikt som läggs vid arbetet, det speglar sig genom att arbeten

avlönas olika. Man tillmäter således yrken olika. För individen har arbetet dock en unik

betydelse eftersom det är på arbetet som erfarenhet anförskaffas och det är i arbetet individer

socialiserar sig. En viktig drivkraft när det gäller lärande på arbetsplatsen handlar om att

individen kan vara stolt över att arbeta i en meningsfull verksamhet som skapar nytta för

samhället (Illeris, 2011).

Hur arbetet fördelas visar sig ha betydelse för lärande och medarbetarnas motivation till

lärande på arbetsplatsen, vilket representerar den pil som pekar mot community. Individernas

möjlighet till beslutsfattande och graden av frihet eller självständighet i arbetet påverkar

möjligheterna till lärande. Huruvida medarbetarna har möjlighet att använda sin kompetens i

arbetet är också en viktig faktor. När medarbetare får möjlighet att diskutera med varandra
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och utbyta erfarenheter eller idéer, skapas goda möjligheter för att lärande ska ske. Detta är

en god grund för att lärande ska uppstå, särskilt när olika yrkesgrupper träffas och nätverkar,

vilket också kan leda till att de olika yrkesgrupperna får en annan förståelse för den andra

partens arbete (Illeris, 2011).

4.2.2 Formellt och informellt lärande

Människan samverkar ständigt med sin omgivning vilket ger en bra förutsättning för lärande.

Men endast handlingar i sig förutsätter inte lärande, och även om det informella lärandet i

vardagen är viktigt behöver det få stöd genom en formell utbildning för att kunna inhämta

kunskap. Skälet till det handlar om att vi i dagens samhälle ofta arbetar med utvecklade

processer, vilket ställer krav på att medarbetarens teoretiska kunskap för att kunna upptäcka,

identifiera och lösa problem. Medarbetaren behöver således förstå arbetsprocessen i sin

helhet och kunna se det för ett helhetsperspektiv. När en utbildningssituation arrangeras på så

sätt att det ger förutsättningar för både formellt och informellt lärande ger det utrymme för

reflekterande lärande som figuren visar. Formellt och informellt lärande är på så sätt kopplade

till varandra att båda delarna behövs för att upprätthålla och bibehålla den kunskap som

förvärvats (Svensson, Ellström & Åberg, 2004).

Figur 1. Svensson, Ellström & Åberg (2004).”Integrating formal and informal learning at

work”, The Journal of Workplace Learning,16(8), 479–491.
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Svensson et al. (2004) menar att denna modell visar att det formella och informella lärandet

hänger ihop och ger en bra grund för lärande genom reflektion i arbetet. Genom att en individ

har eller genomgår en formell utbildning finns goda förutsättningar för att det informella

lärandet ska ske. Genom en formell utbildning och informellt lärande kan individen lära

genom reflektion som bidrar till att individen erhåller kompetens och individen kan därmed

tillgodogöra sig både praktisk och teoretisk kunskap. Den formella utbildningen förbättrar

ofta förmågan att tillgodogöra sig informellt lärande eftersom individen ofta kan se och förstå

helheten. Denna modell går således att se som att i en organisation behövs en arbetsbaserad

formell utbildning som i sin tur stödjer det informella lärandet.

Formellt och informellt lärande skiljer sig i hur väl planerade samt strukturerade de är, likväl

som var de i huvudsak äger rum eller förekommer. Det formella lärandet handlar i huvudsak

om aktiviteter som infaller utanför organisationens byggnader, exempelvis som att åka iväg

på kurs (Nilsson et al., 2018). Informellt lärande å andra sidan utövas jämte med det dagliga

arbetet och är ständigt närvarande, ofta i bakgrunden, vilket inbegriper lärande som varken är

planerade eller organiserade. Nilsson et al. (2018) beskriver det informella lärandet som “en

bonus eller biprodukt till att vi arbetar och aktiverar oss” i och med det faktum att lärande

inte är det huvudsakliga syftet utan något som sker per automatik till följd av att vi arbetar.
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5. Metod
I följande avsnitt kommer den forskningsdesign som tillämpats i uppsatsen att redogöras för.

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att en forskningsdesign går att se som en arkitektur av

en uppsats som på bästa sätt besvarar de frågor som forskaren avser att undersöka. En

forskningsdesign innebär att studenten eller forskaren beskriver alla de val som gjorts för att

utforma sitt projekt, där det beskrivs vilken metod som är bäst för insamling av empiri, hur

urval av informanter kommer att genomföras, hur den insamlade empirin ska hanteras, om

resultatet är trovärdigt samt vilken generaliserbarhet resultatet har i förhållande till andra

situationer och miljöer. Följande avsnitt kommer att behandla datainsamlingsmetod,

utformning av intervjuguide, urval av informanter, genomförande, databearbetning,

analysmetod, studiens tillförlitlighet samt etiska principer.

5.1 Datainsamlingsmetod
För att samla in den önskade empirin till studien så används kvalitativa intervjuer. En typ av

kvalitativ intervju är semistrukturerade intervjuer, vilket kommer användas i denna studie.

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av en viss struktur, likt ett manus, men där

informanten är väldigt fri i hur den väljer att formulera sig. Ett manus beskrivs som en

intervjuguide och är det som ligger till grund för de ämnen som berörs och frågor som ställs

(Bryman, 2018). Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie då vi ville ha en

flexibilitet i intervjuprocessen där informanten själv kan utforma svaret och kan lägga vikt

vid det personen anser är viktigt. Utöver det ger det även författarna stor frihet att kunna

ställa följdfrågor och be om förtydligande när det behövs.

5.2 Intervjuguide
Vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga 2) bestämde vi oss för ett antal teman som

skulle avhandlas utifrån syftet och frågeställningarna som ligger till grund för studien. Vi tog

också hänsyn till det som framkommit i tidigare studier och därefter utformades frågor som

skulle behandla dessa teman i stora drag. Bryman (2018) menar att det är väsentligt att

fundera kring hur frågorna formuleras så att intervjun på bästa möjliga sätt innehåller både

flexibilitet och genererar genomtänkta samt användbara svar. Det är även nödvändigt att

reflektera över vilka frågor som behöver ställas för att studiens frågor ska besvaras.
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Intervjuguiden har sitt syfte att strukturera upp intervjun med ett antal frågor som vi i förväg

bestämt, även om dess ordning i praktiken inte behöver vara densamma som på pappret

(Bryman, 2018).

5.3 Urval av informanter
Urvalet av informanter har varit ett målstyrt urval. Bryman (2018) beskriver att ett målstyrt

urval kännetecknas av att forskaren inte väljer ut informanter slumpmässigt utan deltagarna

rekryteras genom att forskaren utifrån den forskningsfråga som finns har vissa kriterier för att

besvara frågeställningen. I detta fall vill studiens författare undersöka ledarskapet ur ett

ledarskapsperspektiv, därav blev det endast chefer som kunde rekryteras till den aktuella

studien. Eftersom vi skulle undersöka hur ledarskapet påverkar möjligheten till

kompetensutveckling hos medarbetare blev det således naturligt att endast intervjua chefer

som har ett personalansvar.

Vi har därefter utgått från ett bekvämlighetsurval där de informanter som fanns tillgängliga i

vår närhet rekryterades. Vi kontaktade åtta personer varav sex av dessa tackade ja.

Informanterna kontaktades via e-post där även lämplig tid för genomförandet av intervjun

bokades in. Informanterna fick därefter samtyckesformuläret skickat till sig, där de fick

besvara mejlet med huruvida de samtyckte till att delta i studien eller inte. I ett första steg

ville vi undersöka chefer i en viss bransch men eftersom det var svårt att rekrytera

informanter från ett och samma verksamhetsfält blev det därför i olika branscher.

Bekvämlighetsurval beskriver Alvehus (2019) kännetecknas av att intervjupersoner

rekryteras utifrån de som finns tillgängliga.

Ahrne & Svensson (2015) beskriver att när det gäller kvalitativ metod räcker det sällan att

intervjua en eller två personer, utan för att kunna erhålla empiri som är oberoende av enstaka

individers personliga åsikter behövs åtminstone sex till åtta personer. När det gäller antal

informanter som skulle rekryteras till denna studie kom vi fram till att sex till åtta personer är

ett rimligt spann för att få en rättvis bild av forskningsfrågan (jfr Alvehus, 2019). På grund av

studiens begränsade tid medverkar sex styckna informanter och genom att intervjuerna är

semistrukturerade har vi kunnat få tillräckligt med datamaterial. Ahrne & Svensson (2015)

menar att när forskaren känner igen svaren och ett svarsmönster identifieras under flera

intervjuer, talar man om att studien uppnått en mättnad. Det går dock aldrig att på förhand
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spekulera vilken nivå denna mättnad ligger på. I denna studie upplevde vi att informanterna

bidrog med mycket information vilket gjorde att vi redan efter ett fåtal intervjuer upplevde att

vi uppnått en mättnad samt kunde identifiera ett svarsmönster.

5.3.1 Tabell över informanter

Bransch: Mängd personalansvar:

Informant A. Vårdbranschen 2 personer

Informant B. Forskningsbranschen 30 personer

Informant C. Finansbranschen 40 personer

Informant D. Energibranschen 500 personer

Informant E. Försäkringsbranschen 2000 personer

Informant F. Installationsbranschen 100 personer

Tabellen ovan visar en översikt över informanterna; vilken bransch de är verksamma inom

samt mängden personalansvar som ingår i rollen. De olika cheferna som deltar i studien är

enhetschef, verksamhetschef, verkställande direktör, forskningschef, administrativ direktör

samt HR-direktör. Några av cheferna har direkt personalansvar medan andra har chefer under

sig som i sin tur har personalansvar.

5.4 Genomförande
Två av informanterna rekryterades via mejl, en via Facebook, en via sms samt två genom

appen WhatsApp. När vi tillsammans med informanterna klargjort datum samt tid för

intervjuerna så mejlades ett samtyckesformulär ut till dem, se bilaga 1. Formuläret syftade till

att informera deltagande i studien om viktig information samt ge oss ett klart och tydligt

godkännande innan intervjuns start. I mejlet förtydligade vi att det räckte med att

informanterna svarade mailet med “jag samtycker” för att vi skulle få samtycke avseende

studien. När informanterna besvarat mejlet och visat sitt samtycke till studien så mejlades en

möteslänk ut, eftersom intervjuerna genomfördes digitalt via antingen Zoom eller Teams. Vi

intervjuare befann oss på olika platser vilket innebar att vi hade två olika skärmar i samtalen
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och några av informanterna berättade att de befann sig på arbetsplatsen under intervjun

medan andra var hemma.

De digitala intervjuerna inleddes med att vi introducerade oss själva samt studiens syfte. Vi

framförde även att deltagandet var frivilligt och att informanterna kunde avbryta sin

medverkan när som helst. Innan vi muntligt bad om tillåtelse att spela in intervjuerna, så

informerade vi att de skulle spelas in via våra mobiltelefoner och att endast vi intervjuare

skulle ha tillgång till dessa, samt att de raderas när studien är färdigställd. Efter att vi fick ett

godkännande från informanterna så påbörjade vi inspelningen och intervjun. Ett par

grundläggande, inledande frågor, ställdes för att få informanterna att känna sig bekväma

kring situationen, för att sedan övergå till den intervjuguide (se bilaga 2) som upprättats.

Intervjun genomfördes av oss båda där vi bestämt oss för att dela upp ansvarsområdena. Den

ena av oss skötte intervjun på det stora hela medan den andra flikade in med relevanta

följdfrågor och uppmärksammade samt antecknade märkbara saker som långa pauser,

grimaser och gester.

Samtliga intervjuer genomfördes inom loppet av fyra dagar och totalt tog varje enskild

intervju mellan 15 och 30 minuter. Däremot avsatte vi cirka en timme för varje intervju för

förberedelser samt reflektion. Efter att en intervju var slut så hördes vi intervjuare via zoom

för att diskutera och sammanfatta intervjun; vad som gick bra och mindre bra samt särskilt

uppmärksammade saker.

5.5 Databearbetning
Efter att samtliga intervjuer var genomförda började vi bearbeta materialet. Vi delade upp de

inspelade samtalen så att vi tog tre intervjuer var. Dessa lyssnade vi igenom noggrant och

antecknade ned på datorn om vartannat. Transkriberingen gjordes inte så pass detaljerad som

en konversationsanalys vanligtvis är, med bland annat pauser i exakta sekunder, utan empirin

strukturerades upp som svar under varje fråga i intervjuguiden (se bilaga 2). Empirin

resulterade i sammanlagt 35 sidor med typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12 och 1.5 i

radavstånd. Efter att vi transkriberat samtliga intervjuer så arbetade vi tillsammans igenom

empirin för att identifiera olika teman som vi ville lyfta i analysen.
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5.6 Analysmetod
Den analysmetod som vi valt att tillämpa i denna studie är tematisk analys, vilket ligger till

grund för att bearbeta den insamlade empirin. Bryman (2018) beskriver att tematisk analys är

ett av de mest vanligt förekommande tillvägagångssätten när det gäller kvalitativ forskning.

Braun och Clarke (2006) skriver att en tematisk analys används i syfte att identifiera,

analysera och rapportera olika teman inom den insamlade empirin. Braun et al. (2006)

beskriver att teman kännetecknas av att empirin bildar ett mönster som har ett samband med

forskningsfrågan. Vad dessa teman innehåller och vilka gränsdragningar som görs är upp till

författaren själv. En styrka med tematisk analys handlar om att det ger en flexibilitet och inte

heller är bunden av ett teoretiskt perspektiv, vilket innebär att det går att forma utifrån

situationen. Även om fördelarna med tematisk analysmetod är flera, lyfts även en kritik mot

detta eftersom det är svårt att ta fram tydliga riktlinjer för det samt att det också ger just en

flexibilitet.

Clarke och Braun (2006) presenterar en guide för genomförandet av en tematisk analys där

sex faser presenteras. Guiden har legat till grund för denna uppsats. Till en början

transkriberades samtliga intervjuer där vi läste igenom flera gånger för att göra en

kartläggning i vad som har framkommit samt bekanta oss med den insamlade empirin.

Genom att läsa igenom transkriberingen kunde vi redan i detta skede identifiera olika teman.

De övergripande teman vi identifierade var: chefers ledarskap och kompetensutveckling. I

steg två diskuterade vi dessa teman med varandra och började därefter koda, vilket

genomfördes genom att dela in olika mönster som hade koppling till varandra. Kodningen

bestod likaså av att hitta likheter och skillnader i respondenternas svar på de olika

intervjufrågorna. I steg tre sorterade vi in materialet utifrån de olika teman som vi funnit. När

detta var gjort identifierade vi olika underteman, vilka var: agera förebild, problemlösning,

förutsättningar för kompetensutveckling, hantera fel som görs av medarbetare, motivera

medarbetare, identifiera behov av kompetensutveckling, möjligheter till lärande samt främja

lärande. Vi anser att alla dessa teman är viktiga för att besvara studiens frågeställningar och

syfte. Därefter bestämdes att färglägga utefter vilken informant som sagt vad, i syfte att

kunna härleda till respektive informant när citat presenteras i analysen. Braun och Clarke

(2006) beskriver att i steg fyra behöver författaren undersöka huruvida teman förhåller sig till

kodningen och den insamlade datan i sin helhet, vilket ska resultera i en tematisk karta över

analysen. Detta var något vi såg över och diskuterade mellan varandra. I steg fem och sex
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avgränsade vi underteman som vi funnit samt specificerade dessa för att sedan skapa vår

rapport av resultatet. Genom detta skapade vi en helhet i vår analys, och kunde därefter vara

mer precisa och härleda till specifika citat vi tyckte var viktiga att ha med i analysen.

5.7 Studiens tillförlitlighet
När det gäller kvalitativ metod är begrepp som reliabilitet och validitet sällan användbara,

eftersom forskaren i kvalitativ forskning har en aktiv roll (Alvehus, 2019). Bryman (2018)

menar att i stället för validiteten och reliabilitet kan tillförlitlighet användas när det gäller

kvalitativ forskning. Tillförlitlighet kan i sin tur delas in i fyra olika delkriterier, trovärdighet,

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka eller konfirmera. Detta är något vi har haft

i beaktande under hela studiens gång. Trovärdighet handlar om att författaren skapar en

trovärdighet i det som undersöks genom att säkerställa att studien genomförs i enlighet med

de regler som finns samt att informanterna får ta del av resultatet. Vi har i den aktuella

studien hela tiden försäkrat oss om att vi uppfattat informanten korrekt när något varit

otydligt, samt att samtliga medverkande i studien kommer att få ett exemplar av studien när

den är genomförd. Informanterna har även fått informationsbrev skickade till sig när de tackat

ja till att medverka i studien, detta har genomförts i syfte att säkerställa att riktlinjer om god

forskningsetik efterföljs.

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet av studien går att överföras och användas i

samhället. En styrka med denna studie är att samtliga informanter är verksamma inom olika

branscher vilket ger en större möjlighet att överföra på chefer i samhället. Däremot skulle fler

informanter behövas för att kunna uttala något definitivt eftersom studien är genomförd med

ett relativt litet urval.

Pålitlighet innebär att författaren genom hela studien är transparent och redovisar hur studien

och alla processer har genomförts. Studiens författare har upprätthållit en transparens vad

gäller de olika överväganden som legat till grund för studien där vi har redogjort för alla de

moment som gjorts i denna studie. Vi har på ett uttömmande sätt gjort noggranna

redogörelser för hur studien har genomförts samt en noga beskrivning för

problemformuleringar, urval, insamling av data samt analysarbetet som alla är viktiga

beståndsdelar när det gäller att upprätthålla en pålitlighet. Vi har därutöver även
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samtyckesformuläret och intervjuguide som bilagor i denna studie för att ytterligare stärka

pålitligheten och upprätthålla en transparens gentemot läsaren.

Innebörden av att kunna styrka och konfirmera innefattar att författaren säkerställer att hen

agerat i god tro och att det säkerställs att inga personliga värderingar eller teoretisk inriktning

medvetet påverkat utförandet och slutsatsen av undersökningen. Den insamlade datan har

med största noggrannhet analyserats och bearbetats där vi har försökt vara objektiva för att

undvika personliga värderingars påverkan (Bryman, 2018).

5.8 Etiska principer
När det gäller forskningsetik är det något som följer genom hela studien, där studiens

författare gjort etiska överväganden genom hela arbetet, från när vi formulerat

forskningsfrågan till dess att vi skrivit analysen. Eldén (2020) beskriver att god

forskningsetik innebär mer än att endast skriva ett avsnitt i uppsatsen att forskaren följt

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik. Vi har som tidigare nämnt gjort etiska

överväganden genom hela arbetet och diskuterat författarna emellan, avvägning har gjorts av

värdet från den information som vi mottagit mot eventuella risker eller konsekvenser det

skulle få för informanterna eller en tredje person. Vi har i enlighet med Vetenskapsrådets

forskningsetiska principer (2002) följt fyra huvudkrav för individskydd vad gäller

forskningsetik.

5.8.1 Informationskravet

Samtliga informanter fick i förväg ett samtyckesformulär (se bilaga 1) utskickat till sig. I det

framgår att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst under studiens gång

kan välja att dra tillbaka sitt samtycke om medverkan i studien utan några som helst frågor

eller negativa påföljder för informanten. Som tidigare nämnt inledde vi intervjuerna med att

upprepa detta för informanten för att vara övertydliga med det (jfr Eldén, 2020).

5.8.2 Samtyckeskravet

Deltagaren av forskningsstudien ska lämna samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002).

När samtyckesformuläret skickats ut efterfrågade vi samtycke från informanten. Det skulle

antingen ske via e-post där deltagaren skriver att den samtycker till att delta, informanten

kunde också välja att skriva på ett ifyllt samtyckesformulär. Samtliga informanter valde dock
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att skicka in via e-post. Informanterna fick också upplysning om att när uppsatsen är godkänd

kommer även detta att raderas (jfr Vetenskapsrådet, 2002).

5.8.3 Konfidentialitetskravet

I syfte att avidentifiera deltagarna redan från studiens start har studiens författare valt att

namnge informanterna A-F samt att deltagarna även avidentifieras vid kodning och när

transkriberingen framställdes (jfr Elden, 2020).

5.8.4 Nyttjandekravet

Studiens deltagare fick information om att uppgifterna endast används till

forskningsändamålet samt att när studien blivit godkänd kommer ljudinspelningar och

transkribering att raderas (jfr Eldén, 2020).
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6. Metoddiskussion
När val av metod till studien diskuterades landade vi i att intervjuer skulle vara den metod

som passar bäst för att undersöka chefers upplevelse och erfarenhet av ledarskapet och dess

påverkan på kompetensutveckling. I diskussionen om vilken metod som bäst skulle besvara

studiens syfte och frågeställning diskuterades att deltagarobservationer tillsammans med

intervjuer skulle generera en bredare bild av vår forskningsfråga. När vi däremot undersökte

huruvida det skulle vara möjligt eller inte, visade det sig att det var svårt att få tillgång till

flera organisationer på grund av bland annat sekretess. Resultatet blev därför att endast

intervjuer genomfördes och triangulering blev således inte aktuellt. Bryman (2018) beskriver

att triangulering kännetecknas av att man använder flera metoder för att samla empiri för att

få en bättre bild av ett fenomen. Men triangulering kan även resultera i att resultatet blir svårt

att tyda.

När det gäller bekvämlighetsurval finns det en risk att resultatet bara speglar en viss grupp i

stället för en bredare allmänhet, exempelvis om vi endast skulle intervjua personer som har

läst samma kurs. En styrka i denna uppsats är att vi valt informanter som är verksamma i

olika branscher och har olika lång erfarenhet (jfr Alvehus, 2019).

Vad gäller valet att hålla intervjuerna via Zoom och Teams upplevde vi som positivt. Det gav

ett större utrymme att kunna rekrytera informanter utan några geografiska hinder. Flera av

informanterna hade inte varit möjliga att intervjua om möjligheten till digital intervju inte

fanns, då de var verksamma i andra städer. Bryman (2018) beskriver att det inte finns något

som styrker att det skulle vara svårare att skapa en tillitsfull relation gentemot informanten

när intervjun görs via Skype, än vid ett personligt möte. Det är även något vi fick erfara, det

fanns inga hinder för oss att kunna skapa förtroende hos intervjupersonerna och vi upplevde

även ett stort engagemang hos informanterna. Att intervjuerna utfördes digitalt kan också

vara positivt ur den aspekt att det kan vara bekvämt och att det kan leda till att personer som

annars inte skulle ställt upp vid en personlig intervju i stället väljer att delta när det sker

digitalt (jfr Bryman, 2018). Flera av intervjupersonerna nämnde också i början av

intervjuerna att det är positivt att kunna hålla intervjun digitalt.

Som tidigare nämnt finns även vissa begränsningar när intervjuerna hålls digitalt, en sådan

skulle kunna vara problem med uppkopplingen eller teknologiska problem (Bryman, 2018).
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Det var även något vi fick uppleva under en av intervjuerna då en av studiens författare hade

problem med uppkopplingen, det var då fördelaktigt att vara två som intervjuade då den

andra kunde ta över. Det påverkade inte intervjun i helhet utan kunde fortsätta utan några

problem.

Under samtliga intervjuer hade författarna samma ansvarsområden där den ena höll i

intervjun och den antecknade och ställde följdfrågor. Upplägget fungerade bra då vi hade en

tydlig struktur och det skapade en förutsägbarhet som underlättade för oss. Att den ena av oss

flikade in med följdfrågor var inga svårigheter utan vi kände att det både fanns tid och

utrymme för detta, utan att behöva avbryta varandra. Detta upplägg förmedlades till

informanten i början av intervjun, vilket vi upplevde genererade en tydlighet och trygghet hos

intervjupersonen. Fördelen med detta är att vi författare kunde undvika att prata i mun och

avbryta varandra, vilket lätt kan inträffa när intervjun sker digitalt.

När det gäller val av analysmetod så är fördelarna med tematisk analys som tidigare nämnts

flera, men det finns även en kritik riktat mot tematisering. En nackdel med tematisk analys

handlar om att det är svårt att ta fram tydliga riktlinjer för analysen. Tematisk analys är en

välanvänd metod när det gäller kvalitativ forskning och vid kodning av empirin anpassas inte

den till teorin, utan det ger i stället författaren en flexibilitet och frihet. Fördelarna med

tematisk analysmetod är således många.

Samtliga informanter är verksamma inom olika branscher och har olika mängd

personalansvar vilket skulle kunna tala mot överförbarheten i denna studie. Under studiens

gång reflekterade vi över hur det skulle kunna skilja sig mellan informanter som i synnerhet

har olika mängd personalansvar, men även som är verksamma inom olika branscher. När vi

analyserade empirin såg vi tydliga mönster i informanternas svar vilket ändå talar för

överförbarheten, däremot är det svårt för oss att uttala något om dess påverkan på resultatet.

För att kunna uttala något mer definitivt där dessa faktorer ligger i centrum, hade en mer

omfattande studie behövts göras.
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7. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras den empiri som samlats in genom semistrukturerade intervjuer,

dels genom textavsnitt, dels genom citat. Resultatet är strukturerat och presenteras utefter de

teman, samt underteman, som identifierats genom analysmetoden. Vidare analyseras och

tolkas resultaten utifrån den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie.

7.2 Chefers ledarskap
Ur empirin framkommer det att de ansvarsområden som ingår i informanternas befattning

skiljer sig åt samt att det beskrevs på olika sätt. Tabellen under avsnitt 5.3.1 visar att mängden

personalansvar skiljer sig avsevärt mellan informanterna vilket kan förklara att informanterna

har varierande ansvarsområden. Det kan också förklaras av storleken på organisationen där de

är verksamma, att vara verksamhetschef på ett företag innebär inte nödvändigtvis att de

innefattar samma ansvarsområden som på ett annat företag. Vissa av informanterna beskrev

att de ansvarsområden de hade var att coacha medarbetarna, leda arbetet och medarbetarna,

eller ekonomiansvar. Andra beskrev det som att det ytterst handlade om att driva

verksamheten enligt de riktlinjer som styrelsen och ägarna ställt upp som krav.

7.2.1. Agera förebild

Samtliga informanter beskriver vikten av att agera som förebild i sin chefsroll. De menar att

chefsrollen kommer med ett ansvar i den mening att de representerar ledningen och

organisationen i stort, och således spelar ens agerande och beteende en betydande roll.

Informant C beskriver vikten av att agera som förebild:

Jag tänker oftast att medarbetare är ungefär som barn, de gör som man själv gör mer

än vad man säger. Så att vara en förebild är att agera på ett sätt som man vill att de

anställda ska agera. Kan vara att hålla tider… ja allt möjligt som ingår i det

egentligen.

Northouse (2016) beskriver det transformativa ledarskapet som en process där ledaren

förändrar och omvandlar medarbetare. Det kan bland annat handla om värderingar, normer

och långsiktiga mål. Citatet ovan är representativt för majoriteten av informanterna avseende

det resonemang som förs i fråga om att agera förebild. Utifrån det transformativa ledarskapet

kan detta ses som att ledaren agerar som förebild där normer, värderingar och långsiktiga mål
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görs synliga för att involvera medarbetaren och få med de på dessa mål. Cheferna menar att

vad en väljer att göra spelar stor roll för medarbetare samt verksamheten och ens agerande

måste därför ligga i linje med vad en säger att en ska göra, inte bara prata om det.

Informant A beskriver att hen är med medarbetarna i början vid nyrekrytering för att visa alla

delar av arbetet, hen har täta uppföljningar, är tillgänglig för medarbetaren samt försöker

skapa en kultur där det är okej att göra misstag. Detta kan också utifrån Bass teori (1985) ses

utifrån det transformativa ledarskapet där ledaren agerar som en förebild. Genom att ledaren

är med i början och visar alla delar av arbetet kan ledaren agera som en förebild och visa hur

arbetet ska utföras.

7.2.2 Problemlösning

Inom det transformativa ledarskapet kan ledaren överlåta ansvar till medarbetare för att

främja utveckling (Bass, 1985). Detta är något som samtliga informanter beskriver utifrån att

de främjar medarbetaren att själv lösa problem och komma med egna idéer. Informanterna

nämner även att medarbetaren ofta själva har en lösning på problem men bara behöver

bekräftelse eller en push åt rätt håll. Informant F beskriver det så här:

Dom allra flesta medarbetare har ju ofta tänkt till kring någon problemställning så de

har ju ofta lösningarna, i alla fall delar av lösningen om det uppstår något problem.

Flera av informanterna redogör för att medarbetarna är viktiga när det kommer till

problemlösning, de uppmanas att lösa problem och tänka kreativt. Det beskrivs också att

medarbetarna ofta kan har bra förslag och lösningar på problem som uppstår på arbetet, att

det ofta är personalen själva som har lösningar på hur arbetsuppgifter kan effektiviseras

eftersom de själva är experter på arbetsprocessen. Northouse (2016) lyfter att det

transformativa ledarskapet karaktäriseras av att ledaren fokuserar på att förbättra medarbetare

till att nå nya prestationsnivåer där det kan ses som en process där ledarskapet förändrar och

omvandlar medarbetare. Majoriteten av informanterna beskrev också att för att lyfta och

stärka individerna till problemlösning visar ledarna stöd för individerna och kommunicerar

till medarbetarna att det är okej att göra fel samt att det leder till lärande genom att det tillåts

att göra fel. Informant F beskrev det:
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Så att man inte ska känna sig ensam om det går fel och det är också viktigt att man

måste ju få pröva sig fram, pröva olika saker. Och att om man gör fel, så är det

liksom en del i att lära.

7.2.3 Hantera fel som görs av medarbetare

Bass (1985) menar inte att en ledare endast “följer” en ledarskapsstil, utan kan vid olika

tidpunkter och i olika mängd uppvisa karaktärsdrag av både transformativt och transaktionellt

ledarskap. De två ledarstilarna ska således inte ses som två ändar på ett spektrum.

Informanterna beskrev att när en medarbetare gör fel är det viktigt att gå till botten med vad

som gått fel så att det går att säkerställa att det inte händer igen. Vidare är det viktigt att skapa

en kultur där det är okej att göra fel, men att dra lärdom av dessa. Informant D beskrev det:

Men jag tänker att man inte ska straffa, jag tror det är bättre att man pratar och

försöker förstå vad som har hänt.

Detta citat genomsyras av ett transformativt ledarskap då informanten tydligt beskriver att

man inte ska straffa och i stället ska dra lärdom av det som hänt. Det transaktionella

ledarskapet å andra sidan karaktäriseras bland annat av de bestraffningar som uppkommer när

en medarbetare inte fullföljer sin del av avtalet (Bass, 1985). Bestraffningar kan ha olika

karaktär utifrån organisation och person, det framkom inte i empirin huruvida det faktiskt

tillämpades, däremot identifierades karaktärsdrag av det transaktionella ledarskapet.

Informant D förklarade vad som händer när samma misstag upprepas vid ett flertal tillfällen:

Sen klart, finns det ju så här lite att man gör som man vill och så blir det fel, det är

lite annorlunda, det får man ju ta tag i, kanske mer disciplinärt och ha ett tydligt

samtal med individen; nu ser jag att det blir fel ofta, vad är det som händer.

7.2.4 Förutsättningar för kompetensutveckling

För att utveckla medarbetare på arbetsplatsen behöver en chef se till så att det skapas goda

förutsättningar för det. Den transformativa ledaren skapar en medvetenhet hos medarbetaren i

relation till företagets mål och överlåter ansvar till medarbetaren för att främja utveckling

(Bass, 1985). En informant beskrev att denne skapar goda förutsättningar för utveckling inom

arbetsplatsen genom att finnas som ett stöd i det dagliga arbetet och coacha medarbetaren.
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En annan berättade att hen tillsammans med chefer gjorde upp en plan och använde en

strategi för att skapa förutsättningar, för att möjlighet till lärande skulle uppstå. Hen berättade

att denna strategi innebar att frigöra tid, säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar

för det samt att rätt verktyg för ändamålet finns. Beroende på vilken del av organisationen

och vilken befattning medarbetaren har kan denna plan se olika ut. Informant F förklarade

ledarens betydelse i relation till medarbetares utveckling inom arbetsplatsen:

...försöka gå till roten med varför problem uppstår och ställa krav att de också ska

tänka, eller ställa sig frågan varför ett par gånger för att liksom borra sig ner i

rotorsaken till problemet. Så dels är det att skapa förutsättningar, dels att utmana de

lite att kritiskt ifrågasätta vissa saker som de gör.

7.2.5 Motivera medarbetare

Det transformativa ledarskapet kännetecknas av att ledaren arbetar med att uppmuntra,

inspirera och motivera medarbetare till utveckling, engagemang och initiativtagande (Bass,

1985). Det framkom att majoriteten av informanterna använde olika samtalsforum för att

motivera medarbetare till kompetensutveckling och initiativtagande till egen

kompetensutveckling. Flertalet av informanterna berättade att i stället för medarbetarsamtal

finns olika uppföljningssamtal som genomförs månadsvis för att kunna identifiera ett behov

av utveckling men också kunna motivera och vägleda medarbetaren till utveckling. Under

dessa samtal får medarbetarna själva komma med förslag och ideer på utvecklingsområden

eller önskemål om utbildningar eller kurser. Flera berättade dock att det var väldigt

individberoende, vissa medarbetare behöver mera stöttning i att utvecklas och ta initiativ till

kompetensutveckling, där är det viktigt att ledaren går in och motiverar och pushar till det. I

andra fall behövs det inte då medarbetaren själv är väldigt drivande när det gäller

kompetensutveckling. Informant B berättade att hen inte behöver motivera sina medarbetare

till egen kompetensutveckling eftersom det ofta kommer från medarbetarna själva, hen

beskriver det så här:

Så det är inte svårt med motivation. Sedan finns det en inre drivkraft att lyckas med

svåra moment eller publicera vetenskapliga artiklar och där finns oftast en stark inre

drivkraft hos medarbetarna för att göra sina resultat tillgängliga för världen.
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Informant D var inne på samma linje där det beskrevs att hen inte behöver motivera sina

medarbetare då de har en inre drivkraft eftersom medarbetarna ofta var välutbildade och på så

sätt förstår behovet av att fortsätta lära sig. Informant F berättade att hen inte upplever

motivation till kompetensutveckling som något problem, däremot var bristen på tid att

genomgå utbildningar och kurser skäl varför det var svårt att genomföra. Det är i linje med

vad Illeris (2011) beskriver om att lärande är en individuell process som också är beroende av

individens tidigare erfarenhet och attityd till lärande. Det kan tolkas som att i de branscher

där individer redan har en hög utbildning i grunden, är dessa individer troligtvis redan väldigt

positivt inställda till lärande, vilket kan förklara ovanstående citat.

7.3 Kompetensutveckling
Samtliga informanter beskriver att möjligheten till formella kurser och utbildningar är många.

Vissa berättar att utbildningarna kan vara internetbaserade och andra kan vara fysiska träffar

där medarbetaren åker i väg på en kurs eller utbildning. Detta kan tolkas i linje med det

Svensson et al. (2004) beskriver om kompetensutveckling som handlar om åtgärder som görs

i syfte att påverka den kompetens som finns inom organisationen. Det kan handla om att

medarbetaren behöver genomgå formella kurser eller program, eller icke-formella såsom

arbetsplatsträffar eller utvecklingsprojekt. Informant A beskrev hur de arbetar med

kompetensutveckling på arbetsplatsen:

Vi har erbjudit en del kurser och utbildningar, och dom är väldigt relevanta för just

vårt arbete. Sedan är tanken att vi regelbundet ska erbjuda medarbetarna kurser och

utbildningar. Vi har det alltså i vår verksamhetsplan.

Svensson et al. (2004) menar att de åtgärder som görs för att påverka den kompetens som

finns inom företaget kan variera och kan exempelvis vara att företaget behöver rekrytera eller

befordra personal för att uppnå den kompetens som behövs. En informant beskrev att ibland

behövs någon utanför verksamheten som utbildar medarbetarna men vissa gånger behöver

organisationen anlita en konsult som hyrdes in under en viss period då den aktuella

kompetensen behövdes.

7.3.1 Identifiera behov av kompetensutveckling

Informanterna lyfter ett antal olika tillvägagångssätt i syfte att identifiera behov av

kompetensutveckling. En del av informanterna tar upp medarbetarsamtal, eller
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utvecklingssamtal, som ett sätt att utifrån rollbeskrivningen identifiera den kompetens som

finns och saknas. Till dessa samtal kunde uppföljningssamtal samt utvärderingar tillkomma

för att på bästa sätt fånga upp och matcha kompetens med föränderliga organisationer.

Informant F beskriver det utifrån ett annat perspektiv där hen blir varse om kompetensbehov

genom att stöta på problem där de följaktligen brister i kompetens. Utöver de något mer

formella samtalen med medarbetarna så upplever informanterna dels att chefer under sig har

bra koll på var medarbetarna står sig kompetensmässigt och vilka behov de har för att lära sig

mer. Dels så identifierar informanterna kompetensbehov mycket i det dagliga arbetet när

eventuella brister upptäcks och där medarbetarna själv får insikt i saker de anser är svåra och

behöver kompetensutvecklas. Ur empirin framgår det att kompetensbehov kan identifieras

genom olika sätt beroende på de rutiner och organisationsformer som finns inom

organisationerna. Informant D beskriver följande:

...mina chefer sitter i respektive ledningsgrupper och lyssnar in vad är det för

affärsmål vi har, vad är det för strategi vi har satt, vad innebär det och vad behöver vi

ha för kompetenser… Och vi har också ett ansvar från HRs sida att man hela tiden

scannar marknaden och ser liksom vad det är som gör att vi som xxx kommer vara

attraktiva imorgon…

Citaten ovan visar på den HR-funktion som finns inom organisationen och de dagliga rutiner

som bland annat finns för att identifiera kompetensbehov, för att stå sig konkurrenskraftig i

en allt föränderlig omvärld.

7.3.2 Möjligheter till lärande

Empirin visar att det finns stora möjligheter till att lära av varandra på arbetsplatser. Samtliga

informanter berättar att majoriteten av lärandet som sker på arbetsplatsen är av informell

karaktär där medarbetarna lär sig genom varandra. En del berättar att det är olika

yrkeskategorier som arbetar tillsammans mot uppsatta mål och genom det kan

kunskapsöverföring ske mellan medarbetarna. Svensson et al. (2004) beskriver att genom att

en individ genomgår en formell utbildning möjliggör det för goda förutsättningar att det

informella lärande ska ske. Genom att individen har en formell utbildning kan personen

reflektera över det som lärts in genom informellt lärande, vilket bidrar till att medarbetaren

erhåller kompetens och därmed också tillgodogör sig praktisk och teoretisk kunskap. Den
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formella utbildningen leder ofta till att individen förstår helheten. Informant B beskriver hur

det informella lärandet kan ske:

Vi har arbetslag som består av biologer, kemister, läkare, matematiker, ekonomer och

annat löst folk. Och alla jobbar vid varje projekt. Så man delar med sig av sina

specialkunskaper hela tiden.

Citatet ovan visar således att dessa individer i grunden redan har en formell utbildning och

sätts samman i grupper för att genomföra olika projekt. Det stödjer Svensson et al. (2004) vad

gäller lärande genom reflektion. Individerna har en formell utbildning i grunden och genom

informellt lärande som sker i dessa projektgrupper kan lärande genom reflektion uppstå.

Det informella lärandet ses således som en naturlig del i arbetet. Informant F berättar att

medarbetarna sitter i kontorslandskap och genom detta möjliggörs det för att höra när

kollegor pratar med kunder i telefon och på så sätt kan man höra saker som man sedan lär sig

av och kan använda i sitt eget arbete. Det är i linje med vad Nilsson et al. (2018) beskriver

om det informella lärandet. Det utövas ofta jämte det dagliga arbetet och är närvarande i

bakgrunden. Det informella lärandet är sällan planerat eller organiserat utan sker som en

bieffekt av det dagliga arbetet.

Informant C berättar att medarbetarna sitter i olika länder och på så vid möjliggörs inte det

informella lärandet kollegor emellan som om de skulle sitta på samma kontor, däremot

anordnas träffar och möten där medarbetarna kan nätverka och utbyta erfarenheter. Nilsson et

al. (2018) beskriver att formellt och informellt lärande skiljer sig åt i hur planerade och

strukturerade de är, där det formella lärandet kännetecknas av aktiviteter som äger rum eller

förekommer utanför organisationens byggnad, som exempelvis att åka iväg på en kurs. Det

informella lärandet å andra sidan innefattar aktiviteter som varken är planerade eller

organiserade. Att det anordnas träffar som sker digitalt mellan de olika avdelningarna som är

verksamma i olika länder kan därför ses som både formella och informella.

Det framkommer också av empirin att informanterna upplever att möjligheterna till lärande

har förbättrats genom att mycket sker digitalt. Flera av informanterna lyfte vikten av att

lärande kan ske digitalt. I samband med pandemin upptäcktes att det mesta kunde ske digitalt.

Det är lätt att få med många på en digital utbildning och det kostar inte heller lika mycket
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som ifall flera personer skulle behöva åka i väg på en utbildning där resor, logi och annat

behöver bekostas av företaget. Det framkom således att det digitala lärandet öppnar upp för

många möjligheter.

7.3.3 Främja lärande

Informanterna skildrar olika sätt för att främja lärande och utveckling av medarbetare. En del

av informanterna lyfter interna utbildningar och kurser som erbjuds. Dessa kan vara allmänna

eller mer specifika för en viss roll som medarbetaren innehar. Inom detta tema lyfter en

informant en lärplattform där det går att orientera sig för att hitta kurser vilket även är kopplat

till LinkedIn för att en ska kunna ta del av det. Plattformen ska vara en lärande atmosfär och

syftar till att inspirera medarbetare och fungerar som ett levande verktyg där medarbetare kan

ta del av kurser, lära sig samt dela saker till andra medarbetare.

Det framkommer också att ledarna använder olika redskap för att främja lärandet i arbetet och

främst genom digitala verktyg. Flera av informanterna återger att de ordnat olika licenser,

databaser eller digitala bibliotek där det lätt går att ta till sig ny information. Precis som Illeris

(2011) beskriver i sin modell vad gäller förutsättningar för lärande, kan det ses att lärmiljön

påverkas av de verktyg eller redskap som används. Genom att ordna licenser blir det således

lätt för individen att söka upp och ta till sig ny kunskap.

Informant D nämner självskattningsbedömningar som görs där en får frågor kopplat till sin

befintliga roll för att avgöra var en befinner sig och huruvida en kan klättra i någon form av

stege. Den processen görs i samråd med någon annan som då bedömer ifall en innehar de

kompetenser för en senior roll och ifall en kan ta det steget framåt eller inte, till exempel.

Ytterligare beskriver några av informanterna att samtal förs med medarbetare för att främja

lärande. Det kan vara i form av utvecklingssamtal eller handledning eller i det dagliga där det

handlar om tydlighet och poängtera att utveckling är en del av jobbet, en del av

arbetsbeskrivningen. En informant menar även att det handlar mycket om företagskultur. För

att främja lärande och utveckling så behövs ett klimat där medarbetare känner att de vill lära

sig och kan lyfta problem.

Illeris (2011) beskriver faktorer som kan vara av vikt i förhållande till lärande på

arbetsplatsen. En viktig faktor som möjliggör och främjar lärande handlar om arbetets

innehåll. Det är ett viktigt incitament till lärande och handlar om individens känslor i relation
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till sitt arbete och att det arbete som utförs leder till nytta. Informanterna B som arbetar med

forskning av läkemedel beskrev följande:

...det är som sagt personer som har en inre drivkraft. Alla här känner empati med folk

för olika sjukdomar och alla här har som mål att göra livet lättare för folk som har

drabbats av olika sjukdomar med nya läkemedel.

Citatet ovan visar således att medarbetarna känner att det arbete som utförs är viktigt för hela

samhället och att det finns en inre motivation och drivkraft för dessa individer att ta fram nya

läkemedel som leder till samhällsnytta.
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8. Sammanfattande resultat
I följande avsnitt presenteras resultat utifrån studiens frågeställningar om hur chefer främjar

kompetensutveckling genom sitt ledarskap samt hur chefer motiverar medarbetare att delta i

olika kompetensutvecklingsåtgärder.

8.1 Hur utövar chefer sitt ledarskap i syfte att främja kompetensutveckling?
Studiens första frågeställning syftar till att söka svar på hur chefer utövar sitt ledarskap i syfte

att främja kompetensutveckling. Empirin visar att chefer använder olika metoder för att

främja kompetensutvecklingen genom sitt ledarskap. Informanterna skildrar olika sätt för

ledaren att agera som en förebild inom arbetet och samt poängterar vikten av det. Informant E

beskriver det som att vara autentisk, vilket innebär att ledaren inte bara säger utan även agerar

därefter. Det går i linje med det Northouse (2016) beskriver kring det transformativa

ledarskapet där man genom att agera som en förebild också synliggör och involverar

medarbetarna att nå organisationens mål.

Bass (1985) menar att inom det transformativa ledarskapet kan ledaren överlåta ansvar till

medarbetaren i syfte att främja kompetensutveckling, detta är något som också framkommer

av empirin. Informanterna beskriver att i syfte att främja lärande och kompetensutveckling

hos medarbetarna, överlåter ledarna ansvar till personalen. Det kan handla om att

medarbetaren får lösa problem eller komma med egna idéer kring problemlösning. Det

framkommer därutöver att medarbetare i många fall redan har lösning på problem men

behöver bekräftelse på det eller en skjuts i rätt riktning. I dessa fall ser cheferna till att finnas

som ett stöd där man lyfter vikten av att kommunicera till medarbetarna att det är okej att

göra misstag samt att det är en del i lärprocessen att göra fel.

En annan viktig faktor vad gäller att främja kompetensutveckling handlar om att skapa rätt

förutsättningar för lärande. Informanterna beskriver att det behöver finnas en miljö där det

ges rätt verktyg och möjligheter till att medarbetare ska kunna lära sig och utvecklas. Detta är

något som går i linje med det Bass (1985) beskriver om det transformativa ledarskapet där

ledaren bör skapa rätt förutsättningar för lärande i syfte att utveckla medarbetaren. Detta

menar chefer kan på organisatorisk nivå handla om att sätta strategier, men även att

tillhandahålla individuella lärmöjligheter och pusha medarbetare till att kritiskt reflektera

samt ifrågasätta tillvägagångssätt i arbetet. Som tidigare nämnt lyfter cheferna vikten av att
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forma ett klimat som tillåter att fel förekommer och ser det som en viktig del i medarbetarnas

utveckling. Det bör inte vara ett moment bestående av bestraffningar utan ska snarare ses som

ett lärtillfälle där ledare tillåter att fel förekommer, så länge de dras lärdom av och således

inte upprepas.

Utöver detta beskriver informanterna de kurser och utbildningar som erbjuds i syfte att främja

utveckling hos medarbetare. I några av fallen avser de mer rollspecifika kurser för

medarbetare som innehar brister inom områden, i andra fall erbjuds utbildningar som handlar

om organisationer i stort. Det går i linje med det Svensson (2004) menar är åtgärder som görs

för att påverka den kompetens som finns inom organisationen. Illeris (2011) beskriver att

inom en organisation behövs rätt förutsättningar för lärande där lärmiljön påverkas av de

verktyg och redskap som används. I analysen beskriver en informant de lärplattformar som

finns i syfte att få medarbetare inspirerade och hitta kurser. En annan informant lyfter en

process där medarbetare får självskatta sin kompetens i relation till den roll som innehas, och

således kan identifiera var i utvecklingen en befinner sig. Vidare lyfter informanterna

utvecklingssamtal som ett verktyg för att främja lärande.

8.2 Vilka strategier använder chefer för att motivera sina medarbetare till att

delta i olika kompetensutvecklingsåtgärder?
Studiens andra frågeställning syftar till att söka svar på vilka strategier chefer använder för att

motivera medarbetare till att delta i olika kompetensutvecklingsåtgärder. Empirin visar på att

informanterna använder olika strategier för att motivera medarbetare till

kompetensutveckling. Det transformativa ledarskapet kännetecknas av att ledaren arbetar

med att inspirera, uppmuntra och motivera medarbetare till utveckling och engagemang

(Bass, 1985) I analysen beskriver flera chefer att de har olika forum för att dels identifiera

behov av kompetensutveckling, dels som ett sätt att kunna motivera och vägleda till

kompetensutveckling. Vissa chefer berättade att de med jämna mellanrum hade

uppföljningssamtal för dessa frågor medan andra lyfte ämnet vid medarbetarsamtal. Det

framkommer också att hur mycket motivation och stöttning som behövs är individbaserat,

eftersom vissa medarbetare är väldigt motiverade till lärande medan andra inte är lika

motiverade. I de fall där medarbetarna inte är motiverade till kompetensutveckling behöver

chefen gå in och stötta samt motivera till det.
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Några chefer berättar att man bildar olika projektgrupper där flera yrkeskategorier samverkar

för att tillsammans arbeta mot ett uppsatt mål. Andra berättar att de främjar och motiverar till

kompetensutveckling genom att öppna upp för nätverkande mellan företagets olika

avdelningar. Att bilda projektgrupper kan ses utifrån modellen om lärande genom reflektion

av Svensson (2004) där individerna genom dessa projektgrupper kan lära sig genom

reflektion.

Majoriteten av cheferna berättar dock att största delen av lärandet sker genom det dagliga

arbetet där det informella lärandet främjas, vilket går i linje med det Nilsson et al. (2018)

menar är informellt lärande; när det sker jämte det dagliga arbetet och närvarande i

bakgrunden. Informanterna berättar även att möjligheterna till lärande har ökat när det kan

ske digitalt, i och med att det kostar mindre för organisationen samt är det lätt att få med

många på en digital utbildning som saknar geografiska hinder. Det blir också lättare att

motivera medarbetarna till att delta i olika digitala utbildningar när de i större utsträckning

själva kan styra över det mer. Flera chefer berättar att digitala utbildningar öppnar upp för

många möjligheter, dels för medarbetaren, dels för organisationen i stort. Att möjligheterna

till lärande ökat kan också ses utifrån Illeris (2011) om att skapa rätt förutsättningar till

lärande, där detta har underlättats genom att det kan ske digitalt och förutsättningarna till

lärande således ökat.
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9. Diskussion
I följande avsnitt kommer de poäng och resonemang som framkommit i analys- och

resultatdelen att redovisas utifrån tidigare forskningen. Detta kommer att diskuteras utifrån

studiens två frågeställningar: “Hur utövar chefer sitt ledarskap i syfte att främja

kompetensutveckling?” samt “Vilka strategier använder chefer för att motivera medarbetare

till att delta i olika kompetensutvecklingsåtgärder?". Avsnittet avslutas med studiens bidrag

och begränsningar.

9.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning
Studiens resultat visar att samtliga informanter lyfter vikten av att agera som förebild i rollen

som chef. Flera av informanterna skildrar det genom att göra en likhet mellan barn och

medarbetare, där det beskrivs att likt barn så agerar medarbetare så som ledaren gör och inte

efter vad ledaren säger att hen ska göra. Zia et al. (2022) presenterar i sin studie ett resultat

som visar att ledarskap har en betydande roll för att medarbetare ska läras och utvecklas på

arbetsplatsen. Ledaren har en central roll inom det transformativa ledarskapet där en ledare

som visar stöd och engagemang gentemot medarbetarna gynnar dels individerna, dels

organisationen som helhet. Genom att ledarna visar stöd och engagemang kan medarbetarnas

produktivitet höjas. Även studien genomförd av Wallo et al. (2022) visar att en viktig

komponent i ledarskapet handlar just om att föregå med gott exempel samt att visa

uppskattning och engagemang. Vi tolkar det som att cheferna genom att agera som förebilder

också bjuder in till engagemang och således synliggör organisationens mål och involverar

medarbetarna för att tillsammans uppnå dessa.

Av resultaten framkommer också att problemlösning är en viktig del när det gäller lärande på

arbetsplatsen. Informanterna beskriver vikten av att medarbetare själva får lösa problem och

tänka kreativt. Det beskrivs att eftersom medarbetarna är experter på sitt arbete, är det också

dessa som har bra lösningar på problem som kan uppstå i lärprocessen. Detta går i linje med

den studie som genomförts av Wallo et al. (2022) där en viktig del handlar om att cheferna

behöver låta medarbetarna själva tänka och resonera sig fram till svar på problem snarare än

att ge färdiga lösningar och svar, vilket flera av informanterna även nämner. Det ligger också

i linje med vad Northouse (2016) beskriver om det transformativa ledarskapet där ledaren ska

fokusera på att förbättra medarbetare till att nå nya prestationsnivåer.
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Majoriteten av informanterna beskriver metoder som används för att motivera medarbetare

till att kompetensutvecklas och att ta initiativ till kompetensutveckling. Dessa metoder

innefattar samtal av olika karaktär där chefer ges tillfälle att dels identifiera behovet av

utveckling, dels motivera och inspirera medarbetare. Samtalen kan innebära att medarbetare

själva kan komma med önskemål om kurser eller utbildningar. Informanterna framhävde

likväl att det var väldigt individuellt vilken stöttning och push medarbetare behövde för att

utvecklas och ta initiativ till kompetensutveckling. Likt vår studie, beskriver Wallo et al.

(2022) att chefer genom uppmuntran och stöttning kan motivera medarbetare till att utveckla

redan befintlig kompetens samt att gå kurser. Cheferna behöver däremot ha förmågan att

identifiera de individer som visade potential och var i behov av kompetensutveckling. Hos

informanterna var olika samtalsforum ett passande tillfälle att analysera och identifiera dessa

möjliga behov till kompetensutveckling.

Några av informanterna uttrycker däremot att det inte finns något behov av att motivera

medarbetare till att delta i kompetensutveckling. Detta med anledning av att det ofta kommer

från medarbetarna själva; de har en inre drivkraft till att utvecklas och är väl medvetna om

vikten och behovet av att ständigt lära sig. Vad gäller medarbetares möjligheter till att

utvecklas så behöver chefer säkerställa att det erbjuds goda förutsättningar för det, som att

finnas närvarande som stöd i det dagliga arbetet samt att coacha medarbetaren. Vi menar att

detta kan kopplas samman med det som lyfts i Erauts (2007) forskningsöversikt vad gäller

ledarens roll i att utveckla en lärandekultur som erbjuder stöd. Att det saknas behov av att

motivera medarbetare till kompetensutveckling kan föreligga eftersom chefen format en

arbetsplats som erbjuder stöd och lärande. Vi menar att chefen inte aktivt arbetar med att

motivera medarbetare till kompetensutveckling utan gör det genom andra delar i sitt

ledarskap som exempelvis att tillhandahålla förutsättningar för lärande.

Av resultatet framkommer det att det på samtliga arbetsplatser finns många möjligheter till

relevanta formella utbildningar och kurser. Det framgår att kurserna antingen är

internetbaserade och går att genomföra på arbetsplatsen eller så är det fysiska träffar där

medarbetaren behöver åka i väg från arbetsplatsen. För att identifiera behovet av

kompetensutveckling är tillvägagångssätten olika. Flera av informanterna beskriver att det

görs genom medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som genomförs med ett visst intervall.

Det framkommer också att behov av kompetensutveckling identifieras genom att

medarbetaren stöter på problem i det dagliga arbetet och således inser att det finns en
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kunskapslucka. Detta är något som kan kopplas samman med studien som genomförts av

Anselmann (2022), som visar att medarbetare motiveras till att delta i olika

vidareutbildningar om deras arbete är krävande. Att delta i olika vidareutbildningar påverkas

också av om det som lärs ut är användbart i det dagliga arbetet. Att genomgå formella

utbildningar ökar även individens självförtroende och motivation i arbetet. Svenskt

Näringsliv (2019) beskriver att lärande inte bara gynnar individen utan även organisationen,

vilket innebär att kompetensutveckling är viktigt för båda parter. Företag som satsar på

kompetensutveckling har visat sig vara mer framgångsrika och konkurrenskraftiga då det

idag är många organisationer som har kompetensbrist i verksamheten.

Samtliga informanter beskriver att majoriteten av det lärande som sker på arbetsplatsen är av

informell karaktär där medarbetare lär av och genom varandra, något som också visar sig i

studien genomförd av Tynjälä (2008). Några berättar att det informella lärandet sker genom

att olika yrkeskategorier sätts samman i olika grupper för att arbeta mot ett specifikt uppsatt

mål. Detta är något som Eraut (2004) beskriver att när en grupp medarbetare sätts ihop med

ett gemensamt mål och arbetar tillsammans för att nå det, genererar det lärande. Studien visar

att genom att arbeta tillsammans och nära andra, tillförs ny kunskap där individen får nya

perspektiv. Individen får även ökat självförtroende genom att genomföra och lyckas med

utmanande uppgifter.

Wallo et al. (2022) beskriver att lärande sällan sker spontant utan behöver stödjas och

främjas i organisationen. Av empirin framkommer det att vissa organisationer har format

arbetsplatserna på ett sätt så att det ska främja det informella lärandet. En chef berättar att

medarbetarna sitter i kontorslandskap vilket gör att det blir lätt att höra när kollegorna pratar

med kunderna och således även lär sig av denne. Ellström (2012) beskriver i sin studie att

ledningen behöver identifiera de situationer som kan nyttjas i det dagliga arbetet för att

främja det informella lärandet, något som framkommer av empirin.

Tynjälä (2008) beskriver att nätverkande visar sig vara en framgångsfaktor när det gäller

lärande mellan individer eller organisationer. Det möjliggör kunskapsutbyte mellan

expertisområden eller avdelningar inom organisationer. Det framkommer av resultatet att

olika grupper sätts ihop för att arbeta mot uppsatta mål, vilket vi uppfattar som nätverkande

där kunskapsöverföring mellan individer möjliggörs. Vi tolkar det som att organisationen

genom detta främjar kompetensutveckling genom att medarbetare får gå på studiebesök på
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andra avdelningar samt genomföra projekt tillsammans, vilket skapar goda grunder för

lärande.

Av resultatet framkommer det även att flertal informanter upplever att möjligheterna till

lärande ökat genom digitaliseringen och synnerligen efter pandemin då företag insett att

möjligheterna till formella, digitala kurser, är oändliga. Det är dels väldigt kostnadseffektivt,

dels väldigt enkelt för medarbetaren som slipper åka iväg på en kurs. Detta är dock något som

behöver vidare forskning kring då det var svårt att hitta tidigare studier som behandlar i

vilken riktning pandemin har påverkat lärande.

9.2 Studiens bidrag och begränsningar
Denna studie har bidragit till att bekräfta tidigare forskning vad gäller ledarskapets betydelse

för medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen. Ledarskapet har en central roll vad

gäller kompetensutveckling och bör vara utformat på ett sätt som främjar lärande. Även om

informanterna har varit relativt få har empirin som samlats in varit omfattande, och detta i

kombination med informanter från olika branscher och med olika mängd personalansvar,

styrker överförbarheten. Studien har således kunnat bekräfta tidigare forskning vad gäller

ledarskapets betydelse för kompetensutveckling.

Även fast studien utgår från ett ledarperspektiv och således endast speglar chefers syn på, och

åsikt vad gäller ledarskapets betydelse för medarbetares kompetensutveckling, så kan denna

studie bidra med en grund för vad för ledarskapsstil som är viktig gällande detta.

Studien har begränsningar vad gäller att det endast utgår från chefers perspektiv och inte

medarbetares. Detta innebär att chefer ger sin subjektiva bild och att potentiella brister i dess

ledarskap inte lyfts fram i samma utsträckning eftersom det kan vara svårt att kritiskt granska

sitt ledarskap och betydelsen av det. Trots studiens relativt breda spridning angående de

branscher vilka chefer är verksamma inom, så skulle en begränsning kunna vara just detta, att

informanterna inte återfinns i ännu större spridning av variation av branscher.
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10. Fortsatta studier
I detta avsnitt kommer förslag till fortsatta studier att presenteras.

Med tanke på det distansarbete som aktualiserats till följd av covid-19 pandemin så hade det

varit intressant att undersöka ifall ledarskapets betydelse för medarbetares

kompetensutveckling har förändrats av pandemin, och i sådant fall hur. Distansarbete medför

en större frånvaro av ledarskap rent fysiskt när medarbetare sitter hemma och därför hade det

varit spännande att studera detta. Flera av informanterna beskriver att möjligheterna till

digitala kurser och utbildningar har bidragit positivt, eftersom det dels är kostnadseffektivt

och lättare att genomföra.

Att utföra en longitudinell studie som behandlar detta ämne hade varit ett annat förslag till

vidare forskning som hade varit intressant. Det innebär att vi följer upp frågan och får en bild

över hur det ser ut över tid. Därmed kan vi få en tydligare uppfattning om ledarskapets

betydelse på lång sikt men vi skulle även kunna undersöka vad kompetensutveckling lett till

hos medarbetare.

Som nämnt i tidigare avsnitt vore det intressant att undersöka fler branscher och således

studera ledarskapets betydelse i olika branscher och hur det skulle kunna skilja sig åt. En

annan komponent till detta hade även varit att undersöka chefer i olika åldrar eller med olika

erfarenhet för att se ifall det har någon betydelse och påverkan på det ledarskap som utövas.

Exempelvis hade det varit spännande att undersöka tech- eller servicebranschen och se ifall

det finns några utmärkande drag specifika just inom de branscherna.

En annan möjlighet till fortsatta studier är att undersöka ledarskapets betydelse för

kompetensutveckling inom arbetslivet, ur ett medarbetarperspektiv. Det hade varit intressant

att studera medarbetares uppfattning om vilken betydelse ledarskapet har för att de ska ha

möjlighet att utvecklas inom arbetsplatsen. Majoriteten av empirin belyser ledarskapets

betydelse för medarbetares kompetensutveckling vilket i sig inte är speciellt konstigt

eftersom chefer ger sin subjektiva bild och uppfattning kring ämnet och därmed kan ha svårt

att föra ett kritiskt och nyanserat resonemang. Dessutom har vi inte hittat någon tidigare

forskning som motsäger det faktum att ledarskapet har en betydelse för medarbetares

kompetensutveckling, vilket skulle kunna vara en öppning till fortsatta studier.
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Bilaga 1: Samtyckesformulär
Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Student 1: XXX@student.uu.se

Student 2: XXX@student.uu.se

Handledare: XXX@edu.uu.se

Till berörda deltagare:

Medgivande för deltagande i en studie om ledarskap i relation till kompetensutveckling på

arbetsplatsen.

Projekt

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka ledarskap och hur man kan främja/påverka

lärande genom sitt ledarskap, hur chefer motiverar medarbetare att delta i olika aktiviteter

som främjar lärande.

Metod

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras där vi under

intervjun kommer att dokumentera det genom en ljudinspelning på mobiltelefon med kodlås,

därefter kommer vi att transkribera intervjun för att slutligen analysera. Viktigt att

understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den

sammantagna analysen av samtliga intervjuer.

Resultatredovisning, etik och sekretess

Deltagandet är frivilligt och det är okej att avsluta sin medverkan under hela studiens gång

utan att behöva ange orsak. Undersökningens resultat kommer att publiceras i en

examensuppsats samt på universitets uppsatsdatabas DIVA, likväl som redovisas på

seminarier. I uppsatsen kommer inga enskilda personer, företag eller organisationer att

namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken för att någon

ska kunna lista ut att det är just du som deltagit i studien. Alla personuppgifter och andra

uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt.

Intervjun kommer att spelas in och det insamlade materialet samt transkriberingen kommer

endast att finnas tillgängligt för studiens författare. När studien är genomförd kommer

materialet att förstöras.
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Medgivande:

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja

att avbryta sin medverkan.

□Jag vill medverka i studien.

□Jag vill inte medverka i studien.

Datum__________________________________________

Underskrift________________________________________
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Bilaga 2: Intervjuguide
Innan vi startar denna intervju vill vi informera om att intervjun kommer att spelas in på

mobiltelefon för att kunna transkribera i efterhand. Så innan vi startar inspelningen vill vi

veta om vi får ditt samtycke till att spela in? Vi vill först börja med att informera dig om

syftet med denna studie samt vad vi kommer att använda materialet till. Intervjun kommer

som sagt att spelas in och det insamlade materialet samt transkriberingen kommer endast att

finnas tillgängligt för studiens författare. När studien är genomförd kommer materialet att

förstöras.

Studien har som övergripande syfte att undersöka ledarskap och hur man kan främja eller

påverka lärande genom sitt ledarskap samt hur chefer motiverar medarbetare att delta i olika

kompetensutvecklingåtgärder.

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Alla

som vi intervjuar är och förblir anonyma och det material som vi samlar in görs endast i

utbildningssyfte för vår egen del gällande våra forskningsfrågor. Vi kommer totalt att ställa

xx frågor och beräknar att intervjun ska ta cirka 30 minuter.

Inledande frågor (utan att äventyra konfidentialiteten)

● Inom vilken bransch är du verksam?

● Vad för slags chef är du? (HR-chef, ekonomichef, marknadschef, etc.)

● Hur mycket personal är du ansvarig över?

Vår definition/mening om vad ledarskap i denna kontext är - förtydligande att vi använder

chef som “referenspunkt”:

I denna kontext syftar ledarskapet/ledare till en “chef” som har något form av personalansvar.

Ledarskap

● Vilka ansvarsområden ingår i din arbetsroll?

● Hur tänker du utifrån din chefsposition som förebild för medarbetarna?

● Hur nära är du dina medarbetare i det dagliga arbetet? (Exempelvis fikar ni tillsammans,

träffas ni dagligen osv)

● Hur tänker du som chef kring medarbetarnas egna idéer i relation till problemlösning?
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● Vilken är din viktigaste uppgift beträffande medarbetarnas utveckling inom

arbetsplatsen?

● Om du upptäcker att en medarbetare har gjort fel i sitt arbete vad gör du då?

Kompetensutveckling

● Vilka möjlighet finns det till utbildningar eller kurser?

● Hur identifierar ni behov av kompetensutveckling hos medarbetare?

- Kan medarbetarna själva komma med önskemål om utbildningar eller kurser?

● Hur motiverar du dina medarbetare till egen kompetensutveckling?

● Hur motiverar du dina medarbetare till initiativtagande till kompetensutveckling?

Lärande

● Hur arbetar ni för att främja lärande och utveckling av medarbetare?

● Vilka möjligheter finns det för att lära av varandra på arbetsplatsen? Och kan du ge

exempel på när sånt kan ske på arbetsplatsen?

★ Hur vill du definiera en bra chef eller ledare?

★ Något som du vill tillägga?
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