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var att undersöka chefers upplevelser kring vem och vad som styr samt driver den egna 

kompetensutvecklingen. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där chefer från en 

kommunal organisation och en privat organisation har intervjuats och ett jämförande 

perspektiv mellan organisationerna har tagits i beaktande. Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt har använts och teman identifierades utifrån chefernas upplevelser. 

Resultatet påvisade att den egna påverkan var den största påverkansfaktorn på chefers 

kompetensutveckling men att cheferna även upplevde personalens behov, HR och 

verksamhetens behov som betydelsefulla påverkansfaktorer. Andra utmärkande teman som 

uppmärksammades av cheferna som påverkansfaktorer var: den egna chefen, 

organisationen samt myndigheter. Ämnet kring vad som upplevs styra och driva chefers 
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Abstract 

Emily Wäring, Jennifer Nieminen 

Who affects what I should develop? 

A qualitative study of managers' experiences about their competence development 

                  Pages: 43 

Competence development is an important part of today's changing society. The purpose of 

the study was to investigate managers' experiences of who and what directs and drive their 

competence development. The study was conducted through a qualitative method in which 

managers from a municipal organization and a private organization have been interviewed 

and a comparative perspective between the organizations has been considered. A 

hermeneutical approach has been used and themes were identified based on the experiences 

of the managers. The results showed that their own impact was the greatest factor of 

influence on the managers' competence development. However, they also experienced the 

needs of staff, HR and the business' needs as significant impact factors. Other distinctive 

themes that were noted by the managers as impact factors were: their own manager, the 

organization and the authorities. Research on what is perceived to direct and drive managers' 

competence development is scarce and the study contributes to deeper understanding and a 

foundation for further research. 
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1.   Inledning  

Chefer har en avgörande roll för organisationers väg till framgång där effektivitet samt 

organisatoriskt välmående betonas (Larsson & Vinberg, 2010). Med tanke på chefers 

centrala roll i organisationer kan det därmed finnas ett behov av kompetensutveckling för 

att chefer ska behålla sin funktion vad gäller bland annat effektivitet och problemlösning. 

Chefers upplevelser om vad som påverkar den egna kompetensutvecklingen är däremot ett 

mindre beforskat ämne (Viitala, Kultalahti & Kangas, 2017). Chefers upplevelser om vem 

och vad som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen kan ha betydelse för om 

organisationers verksamhetsmål och vision är tillräckligt påtaglig samt implementerad i 

det operativa arbetet. Studien kan vara av intresse för organisationer ur ett ekonomiskt 

perspektiv då Fulmer (1997) menar att budgeteringen för chefers kompetensutveckling har 

ökat. Vidare kan chefers upplevelser om vem och vad som styr den egna 

kompetensutvecklingen ha en inverkan på känslan av arbetstillfredsställelse, motivation 

samt prestation som ledare (Kock, Gill & Ellström, 2007). Vad är det som påverkar 

chefernas kompetensutveckling? Är det exempelvis medarbetarnas krav, organisationens 

mål eller egenintresse som styr chefernas kompetensutveckling? 

Studien syftar till att bidra med vidare kunskap kring chefers upplevelser om vem och vad 

som påverkar den egna kompetensutvecklingen och bör likaväl vara av intresse för 

organisationer. Studien kan tillföra ökad förståelse om chefers kompetensutveckling för 

organisationer i allmänhet samt för yrkesverksamma inom kompetensutveckling i 

synnerhet. Utöver den vidare förståelsen kring chefers upplevelser har studien möjligheten 

att bidra med nya perspektiv till fortsatt forskning om chefers kompetensutveckling. Det 

personliga motivet för studien grundar sig i att det länge har funnits ett gemensamt intresse 

för kompetensutveckling samt chefers påverkan i organisationer. 
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2.   Syfte  

Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser om vem och vad som styr samt 

driver den egna kompetensutvecklingen. Vidare kommer studien anta ett jämförande 

perspektiv mellan en kommunal organisation och en privat organisation med avsikt att 

identifiera och kartlägga variationer mellan chefernas upplevelser. 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte, har följande frågeställningar utvecklats: 

- Vad är chefernas upplevelser kring vem och vad som styr samt driver den egna 

kompetensutvecklingen? 

- Vilka faktorer upplever cheferna har störst påverkan på den egna 

kompetensutvecklingen?   

  



3 

 

3.   Bakgrund  

Nedan följer en presentation av begreppsdefinitioner för att öka förståelsen för studiens 

användning av dessa samt ett teoretiskt ramverk i syfte att redogöra för perspektiv på 

kompetensutvecklingsinsatser. Vidare presenteras en sammanställning av tidigare 

forskning inom kompetensutveckling, chefers roll i organisationer, chefers 

kompetensutveckling samt relevant teori inom området för att sedan avgränsas mot vad 

som påverkar och styr chefers kompetensutveckling. 

3.1. Begreppsdefinitioner 

3.1.1. Kompetensutveckling 

Begreppet kompetensutveckling kan definieras och tolkas på olika vis beroende på vad 

användaren väljer att inkludera i begreppet. Ellström, Gill och Kock (2008) beskriver 

kompetensutveckling som en övergripande beteckning för olika strategier med syfte att 

utveckla deltagare i en organisation. Vidare beskriver Heery och Noon (2008) begreppet 

employee development som ett system för att tillhandahålla möjligheten för deltagare i 

organisationer att utveckla kompetenser och därmed nå sin fulla potential. Nordiska 

ministerrådet (2007) utvecklar begreppet kompetensutveckling till en samling av formella 

och informella satsningar som kan vara planerade eller oplanerade så som kurser, 

handledning, nätverk samt arbetsplatslärande. Kompetensutveckling i denna form sägs 

vara organisationsrelaterad. Den individrelaterade kompetensutvecklingen beskrivs som 

lärande för individen som resulterar i förändrad kompetens (Nordiska ministerrådet, 2007). 

Vidare beskriver Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) kompetensutveckling 

som en pedagogisk process där förändring och påverkan i arbetslivet syftar till att utveckla 

individer, grupper och organisationer. De pedagogiska processerna kopplas till samtliga 

organisationers formella och informella insatser att utveckla organisationens deltagare. 

Begreppet kompetensutveckling används, i denna studie, för att beskriva diverse strategier 

som tillämpas för att utveckla organisationernas chefer. Det inkluderar bland annat 

utbildning, arbetsrotation, mentorskap, befordran, ledarskapsutveckling samt diverse 

andra informella och formella utvecklingsmöjligheter.   
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3.1.2. Styra och driva 

Två begrepp som kan anses vara identiska men som har olika innebörder är: styra och 

driva. Styra, syftar i denna studie till vem eller vad som påverkar vilken riktning chefernas 

kompetensutveckling tar. Enligt Svenska Akademiens ordbok (1993, kolumn 13458) 

definieras styra som att inrikta och bestämma något till något. Begreppet driva definieras 

som att föra något på tal (Svenska Akademiens ordbok, 1925, kolumn 2145). Driva kan 

även definieras som att sätta igång och sätta något i rörelse (Blomqvist & Swedenborg, 

1992, s.135). Studien använder begreppet driva till att beskriva vem eller vad som 

uppmuntrar och genererar en vilja för chefernas kompetensutveckling. 

3.1.3. Kommunal och privat organisation 

För att tydliggöra skillnaden mellan en kommunal och privat organisation presenteras en 

beskrivning av dessa så som de används i den aktuella studien. En kommunal organisation 

är en organisation som indirekt styrs av medborgarna i kommunen då medborgarna röstar 

fram politiker som sedan sitter i ledningsgruppen och driver organisationen (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018). Organisationen finansieras av exempelvis skatteintäkter 

(Arbetsgivarverket, 2017). Privata organisation drivs av ett vinstsyfte och konkurrerar 

oftast med liknande organisationer (Arbetsgivarverket, 2017). 

3.2. Teoretisk referensram  

Nedan följer en presentation av fyra perspektiv på kompetensutvecklingsinsatser. 

Perspektiven visar hur organisationer kan se på kompetensutveckling och vad syftet är med 

dessa insatser. För den aktuella studien ses denna teoretiska referensram som relevant då 

chefer inom en organisation kan påverkas av hur organisationen ställer sig till 

kompetensutvecklingsinsatser. Vidare kan dessa perspektiv möjligtvis relateras till och 

urskiljas ur respondenternas svar för att fördjupa förståelsen kring deras upplevelser om 

vem och vad som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen. Relevansen återfinns 

därmed i om respondenternas upplevelser tyder på att ett eller flera av dessa perspektiv 

påverkar den egna kompetensutvecklingen. Perspektiv på kompetensutveckling benämns 

av flertalet forskare (t.ex. Ellström, 1992; Rönnqvist, 2004). Perspektiven beskrivs 

liknande men benämns med olika namn. För att utgå från samma benämningar kommer 

perspektiven presenteras utifrån Nilsson et al. (2011) som har sammanställt fyra 

perspektiv, vilket även ger en övergripande bild av dessa. 
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3.2.1. Perspektiv på kompetensutvecklingsinsatser 

Nilsson et al. (2011) menar att kompetensutveckling kan beaktas från olika perspektiv som, 

medvetet och omedvetet, påverkar kompetensutvecklingsprocessen. De olika perspektiven 

är ledningsrationellt perspektiv, humanistiskt perspektiv, konfliktperspektiv och 

institutionellt perspektiv. Ur ett ledningsrationellt perspektiv anses fokus i 

kompetensutveckling vara att tillgodose organisationens behov och nå uppsatta mål. 

Perspektivet tar sin grund i ekonomiska och rationella motiv samt att ledande individer 

inom organisationen beslutar om satsningar på kompetensutveckling. Vinsten av 

kompetensutveckling måste överskrida kostnaderna för satsningarna och målet med 

kompetensutveckling är att forma deltagarna med utgångspunkt i organisationens vision. 

Det humanistiska perspektivet fokuserar på att tillgodose medarbetarnas behov och 

utveckla individens färdigheter. Beslutsfattare ser inte kompetensutveckling som en 

kostnad för organisationen, satsningarna ses tvärtom som en investering då medarbetarnas 

kompetens anses vara ett verktyg för verksamhetens framgång. Vidare sker 

behovsanalysen av kompetensutveckling genom ett samspel mellan företagsledning och 

medarbetare för att tillgodose främst medarbetarnas behov men likaså organisationens 

övergripande behov (Nilsson et al., 2011). 

Konfliktperspektivet kan jämföras med en maktkamp kring knapphändiga resurser där 

kompetensutvecklingen förhandlas, kompromissas och utdelas till de individerna med 

mest makt. De funktioner i organisationen som lyckas argumentera för sin syn på behovet 

av kompetensutveckling får stöd för sina satsningar. Vidare kan perspektivet beskriva ett 

tillvägagångssätt för att kontrollera medarbetarna då företagsledningen innehar en 

maktposition gentemot medarbetarna (Nilsson et al., 2011). 

Det institutionella perspektivet innebär att kompetensutveckling ses som en trend och 

marknadsföring där syftet inte primärt är att utveckla medarbetarna, utan snarare att få 

uppmärksamhet från omgivningen samt erhålla ett bra rykte. Perspektivet betonar den 

föränderliga omvärldens påverkan på organisationen samt dess upplevda behov av olika 

kompetensutvecklingssatsningar. Organisationen vill nödvändigtvis inte nå mål som 

baseras på specifika behov utan drivs snarare av att nå symboliska mål samt att motsvara 

förväntningar från omvärlden. Med dessa perspektiv i åtanke är det viktigt att poängtera 

att organisationer sällan antar endast ett perspektiv gällande satsningar på 
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kompetensutveckling. Det är snarare vanligare att organisationen utgår från en 

kombination av flera perspektiv (Nilsson et al., 2011). 

3.3. Tidigare forskning 

Nedan framförs en sammanställning av tidigare forskning samt relevant teori. 

Inledningsvis presenteras forskning kring kompetensutveckling samt chefers roll i 

organisationer. Fortsättningsvis introduceras forskning kring chefers kompetensutveckling 

för att sedan avgränsas mot vad som styr och påverkar chefers kompetensutveckling. 

3.3.1. Kompetensutveckling 

Enligt Hammarström (2005) är kompetensutveckling för anställda betydelsefullt för att 

organisationer ska överleva samt utvecklas. Kompetensutvecklingens effekter är ett 

område som diskuterats av flertalet forskare (t.ex. Kock et al., 2007; Nilsson et al., 2011). 

Däremot är resultatet blandat kring kompetensutvecklingens effekter. Trots att effekter 

uppmärksammats, upplevs forskning kring kompetensutveckling vara otillräcklig. Nilsson 

et al. (2011) menar att kompetensutveckling kan generera effekter på flera olika nivåer. 

Förutom effekter för organisationen som exempelvis ökad produktivitet och intäkter, kan 

kompetensutveckling ha effekt för individens välmående, inkomst och anställningsbarhet. 

Nilsson et al. uppmärksammar även effekter på samhällsnivå som ökade skatteintäkter, 

social sammanhållning, minskad kriminalitet etcetera. Fortsättningsvis påpekar Kock et al. 

(2007) att kompetensutveckling kan ge effekter för medarbetarna som ökade färdigheter, 

motivation att lära mer samt förbättrad arbetstillfredsställelse. Dock menar Ellström och 

Kock (2008) att det finns brist på forskning om kompetensutvecklingens effekter i 

organisationer. Trots detta finns höga förväntningar på effekterna av kompetensutveckling 

samt att insatser tar mängder av resurser i anspråk. Fortsättningsvis uppmärksammas att 

organisationers investeringar i kompetensutveckling är komplext då både externa och 

interna faktorer påverkar genomförandet och behovet av insatserna. Däremot, som tidigare 

nämnt, är Ellström och Kock tydliga med att trots att studier visar på positiva effekter av 

kompetensutveckling, är ämnet mindre beforskat och bör utvecklas både vad gäller teorier 

samt empiri. Nordiska ministerrådet (2007) instämmer och menar att organisationer, 

främst nordiska, genomför kompetensutvecklingsinsatser som förväntas generera 

storartade effekter för organisationen. Vidare uppmärksammas det att förväntningarna 

existerar trots avsaknaden av forskning kring området samt lågt ifrågasättande av de 
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verkliga effekterna för organisationen. Anledningen till att organisationer 

kompetensutvecklar beskrivs dock som en möjlighet för företagsledningen att styra 

medarbetarna samt att organisationer kan öka både medarbetarnas motivation och intresset 

för vidare utveckling.  

3.3.2. Chefers roll i organisationer 

Enligt Larsson och Vinberg (2010) är ledarskapet betydelsefullt för att utveckla 

organisationen då ledarskapet påverkar organisationens effektivitet och välmående. 

Liknande ståndpunkt uppmärksammas av Viitala et al. (2017) som anser att chefer har en 

avgörande roll för organisationens framtid. Däremot anser Longenecker och Neubert 

(2003) att chefers roll att utveckla och effektivisera organisationen idag har förändrats till 

ett krav snarare än ett önskemål. Flera forskare påtalar ett samband mellan chefers roll och 

organisationens utveckling och effektivitet (t.ex. Mcgurk, 2010; Singh, 2011). Singh 

(2011) anser att chefers roll bland annat är att balansera medarbetarna, organisationen, 

näringslivet och samhället, vilket är en av påverkansfaktorerna för en effektiv organisation. 

Dock menar Alvesson och Sveningsson (2003) att chefers betydelse tagits för givet och att 

det är problematiskt att undersöka om chefer verkligen har en viktigare roll än andra 

funktioner. Alvesson (2006) menar att det finns ett orimligt fokus på chefers prestation där 

chefer och ledarskap anses vara lösningen till organisationens samtliga problem. För att 

identifiera chefers roll i organisationen och främst chefers kompetensutvecklings roll finns 

behovet av vidare forskning inom området (Vittala et al., 2017). 

3.3.3. Chefers kompetensutveckling 

Fulmer (1997) belyser den ökade budgeteringen för chefers kompetensutveckling. Vidare 

menar Fulmer att individer inte ombeds utan snarare förväntas att utvecklas och medverka 

i utbildningar. Trots ökad budgetering och ledarskapets vikt i organisationer anser 

Intagliata, Ulrich och Smallwood (2000) att vad som betraktas vara kvalitet i ledarskap är 

ett globalt bekymmer. Identifiering av det framgångsrika ledarskapets kännetecken 

fortsätter att ta resurser i anspråk samtidigt som investering i chefsutveckling inte får det 

resultat som efterfrågas. Däremot uppmärksammas det av andra forskare att chefers 

kompetensutveckling anses vara betydelsefull för organisationens strategi, utveckling och 

hållbarhet (Viitala et al., 2017; Hammarström, 2005). Mcgurk (2010) menar att 

utformningen av chefers kompetensutveckling är av stor betydelse då det antingen kan leda 

till positiva eller negativa effekter. Chefers kompetensutveckling kan bland annat utmynna 
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i tydligare mål för medarbetarna som i sin tur genererar ökad effektivitet och kvalitet samt 

arbete enligt organisationens strategi. Vidare påpekar Brown (2003) att chefers 

kompetensutveckling bör vara kopplade till organisationens mål och strategi för att uppnå 

maximalt resultat. Chefers kompetensutveckling bör vara strategisk och planerad via 

exempelvis utbildningsplaner som regelbundet uppdateras. Dessutom beskrivs den 

strategiska kompetensutvecklingen som en process där organisationer använder processer 

och mål för att förbättra organisationens strategiska förmåga och prestation. Dock existerar 

lite forskning som stödjer att strategisk kompetensutveckling har en tydlig påverkan på 

organisationen (Brown, 2003). Mabey och Ramirez (2005) påstår till och med att chefers 

kompetensutveckling inte har någon effekt på organisationens produktivitet. 

Viitala et al. (2017) påvisar att organisationens ledning inte inkluderar chefers 

kompetensutveckling i vad de anser vara framtida utmaningar inom Human Resource (HR) 

samt att endast få kompetensutvecklingsinsatser relateras till organisationens behov. Egan 

(2011) poängterar däremot att det är av vikt att chefer och ansvariga för 

kompetensutveckling samarbetar för att nå en ökad organisationsprestation. Även 

Anderson (2009) belyser vikten av dialog mellan chefer och HR. Chefer bör förstå 

anledningen till och användningen av kompetensutveckling för att det ska generera ett 

givande resultat. Fortsättningsvis fastställer Viitala et al. (2017) att den ökade förståelsen 

för uppfattningar om chefers kompetensutveckling bör vidareutvecklas och att utökad 

forskning behövs. 

3.3.4. Vad påverkar chefers kompetensutveckling? 

Viitala et al. (2017) menar att chefers kompetensutveckling i stor utsträckning påverkas av 

bland annat HR:s syn på chefers kompetensutveckling samt dess betydelse för 

organisationen. Vidare uppmärksammas att ledningens uppfattning om chefers 

kompetensutveckling har en inverkan. Enligt Hammarström (2005) finns det ett tydligt 

samband mellan företagsledningens åsikter kring kompetensutveckling och antalet 

anställda som ges möjlighet för kompetensutveckling. Nordiska ministerrådet (2007) 

uppmärksammar vidare att företagsledningens syn på kompetensutveckling samt värdet av 

den har en inverkan på organisationens lärandemiljö. Hur lärandemiljön upplevs påverkar 

i sin tur förutsättningarna för kompetensutvecklingssatsningar. Uppfattningar om 

kompetensutveckling beskrivs likaså ha en inverkan på medarbetarnas motivation inför 

dessa satsningar samt deras behov av dem. 
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Enligt Viitala et al. (2017) ställer möjligheten att tillhandahålla konsekvent och omfattande 

chefsutveckling krav på att organisationen ser ledarskap som en strategisk resurs. Brown 

(2003) hävdar att strategisk chefsutveckling bör baseras på organisationens 

behovsanalyser. Chefsutveckling bör betraktas som en långsiktig process där 

organisationen undersöker vilka framtida behov av ledarskap de har. Däremot menar 

Burnes (2003) att chefers kompetensutveckling bör vara en kombination av 

organisationens utveckling och chefers individuella utveckling. Vidare uppmärksammar 

Viitala et al. (2017) att det är viktigt att inse att chefers kompetensutveckling konkurrerar 

med ett brett spektrum av insatser som tar resurser i anspråk. Hammarströms (2005) studie 

visar att tidsbrist anses vara det största hindret för kompetensutveckling, men lyfter såväl 

det ekonomiska perspektivet samt avsaknad av intresse för kompetensutveckling som 

utmärkande hinder. 

Heilmann (2007) lyfter att organisationens förändringar är en annan påverkansfaktor för 

chefers utveckling. Förändringar som innebär ökade krav för organisationen resulterar i att 

krav sätts på fortlöpande utveckling för chefer. Viitala et al. (2017) hävdar att ledande 

befattningshavare har betydande inverkan på innehåll samt vilka metoder som används vid 

chefers kompetensutveckling. Däremot uppmärksammas att dessa befattningshavare sällan 

ser chefers kompetensutveckling som ett redskap att möta organisationens framtida 

utmaningar. Dragoni, Tesluk, Russell och Oh (2009) påvisar vikten av chefers uppfattning 

av möjlighet till utveckling samt utvecklingskvalitet av dagliga arbetsuppgifter. Vidare 

belyser Mabey och Ramirez (2005) ett samband mellan chefers uppfattning av 

organisationens prioritering av kompetensutveckling samt trovärdighet av befintliga 

strategier och metoder. Om chefer ser organisationens ansträngningar till att erbjuda 

utveckling som trovärdig, så ser chefer till befintliga system för kompetensutveckling samt 

till organisationens långsiktiga strategier för chefsutveckling (Mabey & Ramirez, 2005). 

Dixon (1995) styrker detta och menar att organisationer bör förmedla betydelsen av chefers 

kompetensutveckling. 

Enligt Brown (2003) bör inte chefsutveckling bestå av endast en samling av individuella 

initiativ utan sammankopplas med organisationens övergripande strategi samt mål. Vidare 

hävdar Brown att strategisk chefsutveckling förutsätter högre delaktighet av chefer. 

Nilsson et al. (2011) anser att medarbetarsamtal bör användas som ett redskap kring 

kompetensutveckling där potentiella utvecklingsmöjligheter och behov bör diskuteras 
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samt utvärderas. Longenecker och Neubert (2003) menar att det är av stor vikt att om 

organisationerna begär att chefer ska utföra nya eller annorlunda uppgifter att 

organisationen bör tillåta cheferna att vara delaktiga i processen för sin 

kompetensutveckling. Dock menar Mabey och Ramirez (2005) att chefers 

kompetensutveckling är komplext och att det inte existerar några enkla strategier för att nå 

effektivitet. Vidare visar Heilmanns (2007) studie att chefer själva ansvarade för att 

utvecklas och uppdatera sina kompetenser. Dessutom uppmärksammades det att chefer var 

lyhörda för arbetsmarknadens krav samt deras förmåga att vara anställningsbara. Dock 

krävs det vidare forskning för att lyfta generella uppfattningar kring chefers 

kompetensutveckling (Vittala et al., 2017). 

3.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att kompetensutveckling diskuterats av 

flertalet forskare (t.ex. Kock et al., 2007; Nilsson et al., 2011). Effekter av 

kompetensutveckling har identifierats som ökad produktivitet samt intäkter på lång sikt för 

organisationen (Nilsson et al., 2011). Vidare poängteras gynnsamma effekter på 

individnivå och samhällsnivå. Dock menar Mabey och Ramirez (2005) att chefers 

kompetensutveckling inte påverkar organisationers produktivitet. Flertalet forskare menar 

att det finns brist på forskning kring kompetensutvecklingens påverkan i organisationer (t. 

ex, Ellström & Kock, 2008; Nordiska ministerrådet, 2007). Fortsättningsvis menar Viitala 

et al. (2017) att förståelse kring chefers kompetensutveckling bör vidareutvecklas samt att 

chefer har en avgörande roll i organisationen. Dock poängteras att chefers roll tas för givet 

som en funktion som är viktigare än andra (Alvesson & Sveningsson, 2003) samt att det 

existerar en orimlig syn på chefer som lösningen till organisationens problem (Alvesson, 

2006). 

Hammarström (2005) uppmärksammar tidsbrist, ekonomi samt avsaknad av intresse som 

hinder för kompetensutveckling. Andra påverkansfaktorer som organisationens 

perspektiv, prioritering och förmedlande av vikten av kompetensutveckling anses påverka 

möjligheten och motivationen till kompetensutveckling (Viitala et al., 2017; 

Hammarström, 2005).  Heilmann (2007) poängterar vidare att förändringar i 

organisationer samt anställningsbarhet är påverkansfaktorer för chefers 

kompetensutveckling. Vidare uppmärksammas att det finns en korrelation mellan 
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organisationers strategier för chefsutveckling och chefers uppfattning av organisationens 

prioritering av samt trovärdighet kring kompetensutveckling (Mabey och Ramirez, 2005). 

Om chefer uppfattar organisationens kompetensutvecklingsprocesser som prioriterade och 

trovärdiga så påverkas chefernas användning av befintliga och långsiktiga strategier för 

kompetensutveckling. Avslutningsvis poängterar flertalet forskare att chefernas 

delaktighet i den egna kompetensutvecklingen är betydelsefull (Brown, 2003; Nilsson et 

al., 2011; Longnecker & Neubert, 2003). 
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4.   Metod  

I studien användes en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) kännetecknas den kvalitativa 

metoden exempelvis av generering av teori, socialkonstruktionism samt individens 

tolkning av sin verklighet. Teorigenerering beskrivs även som ett induktivt synsätt där 

datainsamling inledningsvis genomförs för att resultatet sedan ska relateras till teoretiska 

grunder. Fortsättningsvis antar den kvalitativa studien en socialkonstruktionistisk 

inriktning som beskrivs som konstruerandet av den sociala verkligheten genom individers 

förståelse och upplevelser. Individers tolkning samt upplevelser av den sociala 

verkligheten får därmed en central roll i en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Dock var den 

aktuella studiens syfte inte att bekräfta befintliga teorier eller generering av nya. 

Anledningen var att ämnet är mindre beforskat och behovet av ytterligare forskning 

skapade problematik i att basera studien på befintliga teorier eller genereringen av nya. 

Däremot ämnade studien att relatera till tidigare forskning och vad som påverkar chefers 

kompetensutveckling för att bidra med ökad teoretisk förståelse samt för att dra slutsatser 

om chefers upplevelser. 

4.1. Urval 

Två organisationer var delaktiga i studien varav en kommunal organisation samt en privat 

organisation. Båda organisationerna kvalificerades som stora organisationer enligt 

Bolagsverket (2012). Den kommunala organisationen bestod av drygt 2000 anställda och 

den privata knappt 15 000 anställda (Allabolag.se, 2018). Urvalet för intervjuerna skedde 

enligt målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011).  Kriteriet för potentiella respondenter var att de 

arbetar inom organisationerna, att de har eller har haft en chefsposition samt hade möjlighet 

att delta under angiven tid då studien genomfördes. 

Genom en dialog med kontaktpersonerna på organisationerna uppmärksammades för- och 

nackdelar med olika strategier kring framtagning av urvalet. Båda organisationer ansåg att 

det skulle underlätta att de genomförde urvalet utefter studiens kriterier samt chefernas 

tillgänglighet och arbetsbelastning. Aspekten kring konfidentialitet och att vara bekväm 

med att uttrycka sina åsikter diskuterades men då ämnet inte ansågs vara känsligt var HR-

funktionerna behjälpliga med fastställande av respondenterna. Urvalet resulterade i åtta 



13 

 

respondenter, fyra från vardera organisationer. Dessutom innebar urvalet en jämn 

könsfördelning och att anställningstiden varierade från sex månader till cirka 20 år. I 

studien benämns respondenterna som exempelvis respondent ett (R1) och respondent två 

(R2). Respondent ett till fyra är anställda inom den kommunala organisationen och fem till 

åtta inom den privata organisationen.  

4.2. Datainsamling 

Datan i studien samlades in via halvstrukturerade intervjuer. Bryman (2011) benämner 

liknande intervjuformat för semistrukturerad intervju, kvalitativ intervju eller djupintervju. 

Anledningen till valet av halvstrukturerade intervjuer var för att skapa en djupare förståelse 

kring ämnet och uppmärksamma chefernas upplevelser kring vem och vad som styr samt 

driver den egna kompetensutvecklingen. Antalet intervjuer avgränsades till åtta med 

insikten att fler intervjuer skulle tidsmässigt begränsa djupet i analysen och färre skulle 

göra det problematiskt att få en uppfattning kring ämnet och variationer i organisationerna. 

Intervjuguiden framtogs med stöd av Brymans (2011) utformningsrekommendationer samt 

Kyléns (2004) exempel och rekommendationer kring underrubriker som exempelvis inte 

bör visas för respondenten (se bilaga 1 & bilaga 2). I en intervjuguide är fokus bland annat 

på teman och öppna frågor (Bryman, 2011). Dahlgren och Johansson (2015) 

rekommenderar mindre antal huvudfrågor och fler följdfrågor. Kylén (2004) styrker detta 

samt förklarar att för många eller för detaljerade frågor ger en frågelista istället för 

intervjuguide vilket övergår till en strukturerad intervju och ytliga frågor. Utifrån denna 

förförståelse utformades intervjuguiden för den aktuella studien som innehöll sex stycken 

huvudfrågor samt förslag på följdfrågor för intervjuarna. Den färdiga intervjuguiden 

testades vid tre olika tillfällen samt korrigerades utefter testrespondenternas reaktioner, 

eventuella missförstånd etcetera. Efter första pilottestet reviderades hela intervjuguiden 

och därav genomfördes två ytterligare pilottester för att säkerställa den reviderade 

intervjuguidens kvalitet. De sista pilottesterna resulterade främst i att ordval, kroppsspråk 

och förtydligande av frågor förändrades vilket minskade risken för eventuella 

missförstånd. Enligt Kylén (2004) är det av stor vikt att pilottesta intervjuguiden för att 

undersöka reaktioner, upplägg och hur anteckningar bör hanteras. 
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4.3. Genomförande 

Under intervjuerna användes följdfrågor som exempelvis: på vilket sätt, hur menar du då, 

kan du utveckla, vilket Dahlgren och Johansson (2015) menar ger en djupare nivå. Avsatt 

tid per intervju var en timme, vilket enligt Kylén (2004) anses vara tillräckligt vid 

djupintervjuer. I genomsnitt varade intervjuerna, för den aktuella studien, i drygt 50 

minuter. Fortsättningsvis genomfördes intervjuerna i organisationernas bokningsbara rum 

för att underlätta för cheferna och för att intervjua ostört. Enligt Kylén (2004) definieras 

intervjuerna som panelintervjuer på grund av att det närvarade två intervjuare och en 

respondent. Fördelen med att vara två intervjuare är möjligheten att ställa följdfrågor för 

att öka chanserna för en djupare intervju. Dock ska det uppmärksammas att det eventuellt 

finns negativa aspekter då det kan skapa en obalans i maktpositionen. Vidare menar Kylén 

att det är viktigt med möblering och tydlig presentation för att minimera den risken. Detta 

beaktades under intervjuerna och tydlig information inledde intervjuerna med bland annat 

en beskrivning av roller. Beskrivningen innefattade information om vem som var 

huvudintervjuare samt vad de olika rollerna innebar. Huvudintervjuaren ledde intervjun 

medan den andra intervjuaren presenterade etiska principer och begrepp, förde 

anteckningar, ställde följdfrågor och sammanfattade respondentens svar. Med risken för 

obalans i maktpositioner i beaktande genomfördes panelintervjuerna för att kunna utnyttja 

den gemensamma förförståelsen men likaväl för att undvika att falla in i förutfattade 

meningar och bias. Att intervjuerna dessutom ägde rum inom organisationernas lokaler 

kan ha minskat risken för känslan av ojämn maktbalans. I början av intervjuerna 

förklarades och tilldelades intervjuguiden till respondenten (se bilaga 2) för att öka deras 

känsla av kontroll och delaktighet. De etiska principerna samt studiens definition av 

relevanta begrepp förklarades för respondenterna för att säkerställa att tolkningen var 

likvärdig för samtliga deltagande. Intervjuerna spelades in, vilket organisationerna redan i 

första skedet informerades om och godkände samt bekräftades likaväl av respondenterna 

under tillfället.  

Enligt Kvale (2014) påbörjas analysen redan under intervjun. Intervjun ger utrymme för 

respondenten att presentera sin upplevelse tolkningsfritt. Öppna frågor och tid för 

eftertänksamhet skapar nya upptäckter hos respondenterna vilket uppmärksammades i 

respondenternas svar. Under intervjun återkopplades frågorna till vad respondenten 

tidigare sagt och avslutades med en sammanfattning och tolkning av respondentens 
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berättelse vilket enligt Kvale (2014) ger respondenten möjlighet att bekräfta eller korrigera 

uppfattningarna. 

4.4. Hermeneutisk analysmetod 

Hermeneutiken är ett tillvägagångssätt som används i kvalitativa studier med ändamålet 

att ge stor frihet för individer att uttrycka och beskriva sina upplevelser kring ett specifikt 

fenomen. Utöver friheten för respondenterna, ges utrymmet att tolka och förmedla 

upplevelserna relativt obehindrat (Westlund, 2015). McAuley (2004) rekommenderar att, 

inom det hermeneutiska tillvägagångssättet, behålla sin förförståelse och 

ställningstaganden för att fördjupa tolkningen och förståelsen för respondenternas 

upplevelser. Thomassen (2007) menar till och med att förförståelse är utgångspunkten för 

att processen ska vara möjlig. Utifrån förförståelse och ställningstaganden skapas frågor 

om området som intresserar forskaren och processen inleds. Däremot bör reflektion kring 

förförståelsen resultera i en öppenhet att förändra denna och generera ny förståelse för 

fenomenet som undersöks (Thomassen). 

Anledningen till att den aktuella studien utgick från ett hermeneutiskt tillvägagångssätt var 

för att området upplevdes vara ett ämne som inte diskuterats i stor omfattning och därmed 

ansågs ett relativt fritt perspektiv vara fördelaktigt. Förförståelsen om vem och vad som 

styr samt driver chefers kompetensutveckling hade möjlighet att kompletteras med 

respondenternas upplevelser för att generera ny förståelse. Det hermeneutiska 

tillvägagångssättet skapade även möjligheter att uppmärksamma oväntade upplevelser. För 

att ha möjligheten att generera giltiga tolkningar av insamlad data i studien har 

diskussioner förts kring förförståelse samt fördomar. Diskussionerna genomfördes för att 

synliggöra potentiella fördomar som har haft möjligheten att påverka studien negativt. 

Däremot har den kvalificerade förförståelsen kring chefers kompetensutveckling samt vem 

och vad som styr och driver denna bevarats för att generera förståelse genom tolkning. 
Enligt Ödman (2007) innebär tolkning att tyda tecken för att förstå fenomen. Det 

uppmärksammas att utgångspunkten för förståelse och att ange betydelser innebär att delta 

på ett tolkande och subjektivt vis. Dock poängteras att tolkningen inte ska övergå till 

subjektivism samt helt fri etikettering av individers verklighet. Detta bör undvikas genom 

att grunda tolkningen på kvalificerade erfarenheter samt kunskaper om fenomenet, det vill 

säga förförståelse (Ödman). 
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Hermeneutiken anses vara ett relativt fritt tillvägagångssätt vilket kan förklaras bland annat 

av att forskare antar empiri med olika förförståelse och ställningstaganden (Westlund, 

2015). Däremot uppmärksammas att en systematik existerar i form av den hermeneutiska 

cirkeln som redogör för den klassiska tolkningen och förståelsen inom hermeneutiken. 

Åkerberg (1986) beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett holistiskt perspektiv som 

innebär att förståelse för individer och deras upplevelser endast kan erhållas genom att 

sätta delar av upplevelserna i helhetens sammanhang. Vid analysen i denna studie 

identifierades betydelsefulla delar och teman för att sedan sätta i relation till helheten. För 

att säkerställa delarnas relation till helheten konstruerades en tabell där samtliga 

respondenters övergripande upplevelser presenterades i relation till helheten (se tabell 1, 

s. 31). Ödman (2007) menar att den hermeneutiska processen vid analys grundar sig i viljan 

att förstå delarnas innebörd i sammanhanget. Vidare poängteras att delarna och helheten 

innehar ett ömsesidigt beroende av varandra (Ödman, 2007). 

De halvstrukturerade intervjuerna och följdfrågorna gav utrymme för respondenterna att 

tala fritt. Därmed värderades en mindre styrd analysmetod där nyckelord samt teman som 

relaterar till helheten identifierades genom noggrann läsning av de transkriberade 

intervjuerna. Transkriberingarna lästes av oss båda flertalet gånger för att bli bekanta med 

materialet samt för att säkerställa kvaliteten i analysen. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015) bildar transkriberingen oordning på grund av att dialoger rör sig fram och tillbaka. 

En transkribering utan kaos anses inte vara upptäckande eller väl genomförd, därav 

säkerställs kvaliteten i analysen av vårt tillvägagångssätt. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015) är det viktigt att bearbeta rådatan väl för att kunna orientera sig i materialet, 

uppmärksamma detaljer samt undvika stereotyper. Vår förförståelse och ställningstagande 

kring kompetensutveckling samt vem och vad som kan styra och driva chefers 

kompetensutveckling kan begränsa resultatets framställning. Därmed var det en fördel att 

respondenterna gavs stor frihet under intervjuerna samt möjligheten att uppmärksamma 

nya påverkansfaktorer.  

Den hermeneutiska processen beskrivs som förförståelse - tolkning - förståelse – tolkning 

(Åkerberg, 1986). Förförståelse leder till tolkning av materialet som sedan resulterar i 

ytterligare förståelse som appliceras i vidare tolkning av materialet. Detta tillämpades i 

studiens tolkning och analys av rådata då materialet bearbetades vid flertalet tillfällen samt 

diskuterades för att öka förståelsen. Åkerberg (1986) poängterar vidare att processens steg 
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flyter in i varandra och att en absolut slutpunkt inte existerar. Det är i detta samspel mellan 

förståelse och tolkning som interaktionen mellan helheten och delar av upplevelser sker. 

Det hermeneutiska tillvägagångssättet för den aktuella studien var fördelaktig då 

respondenternas upplevelser var centrala samt att möjligheten för tolkning av rådatan 

ökade förståelsen för området. Förförståelse för chefers roll samt betydelsen av 

kompetensutveckling för organisationer gav analysen en djupare förståelse. Samtidigt som 

delar av upplevelserna ställdes i relation till helheten för att generera förståelse och vidare 

tolkning.  

Analysen av rådatan inspirerades vidare av Kvales (2014) meningskoncentrering. Rådatan 

från samtliga intervjuer sammanställdes i ett dokument där kolumner för frågorna, svaren, 

meningskoncentreringar samt teman upprättades. Därefter uppmärksammades utmärkande 

material och betydelsefulla delar i svaren lyftes fram, som sedan presenterades i avsedd 

kolumn. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) bör återkommande innehåll 

uppmärksammas som huvudteman och eventuellt bilda framtida rubriker. De 

koncentrerade meningarna bearbetades flertalet gånger och förslag på teman framställdes 

i nästa kolumn. Dessa förslag diskuterades och jämfördes med varandra. Vissa av dem 

kombinerades och andra teman kontrollerades mot rådatan för att säkerställa vad 

respondenterna verkligen upplevde samt för att undvika övertolkning. I detta skede 

diskuterades även namnen på temana för att säkra att innehållet skulle motsvara de valda 

namnen. Efter att temana var givna användes färgkodning för att urskilja positiva och 

negativa upplevelser samt markering av vad respondenterna upplevde har störst påverkan. 

Vid framställning av resultatet underlättade dokumentet då sökningar efter specifika teman 

möjliggjordes och direkt kunde kopplas till respondenternas utsagor. Vid presentationen 

av resultatet har rådatan i vissa fall friserats för att öka läsbarheten. Dessutom har ord, vid 

vissa tillfällen, ändrats till en generell synonym eller avlägsnats för att behålla 

konfidentialiteten vid presentationen av resultatet. 

Under analysens gång implementerades hermeneutiska kontrollmoment för att försäkra 

tolkningens giltighet. Ödman (2007) presenterar två kontrollmoment som användes i denna 

studie. Kontrollmomenten består av en inre samt yttre logik. Den inre logiken innebär att 

kontrollera om tolkningar motsäger varandra eller helheten och den yttre logiken innebär 

att kontrollera huruvida de genomförda tolkningarna samt förståelsen motsäger materialets 

huvudlinje (Ödman). I denna studie försäkrades tolkningens giltighet genom att 
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kontinuerligt jämföra tolkningarna med rådatan. Anledningen var för att kontrollera att 

tolkningar inte var oförenliga med varandra eller helheten samt för att kontrollera att 

tolkningarna och förståelsen inte var inkompatibla med respondentens utsaga. Bland annat 

bidrog den sammanfattande tabellen (se tabell 1, s. 31) med möjligheten att kontinuerligt 

relatera enskilda upplevelser till helheten.  

4.5. Etiska principer 

Under studiens gång involverades etiska principer med utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

(2002) rekommendationer samt krav. De fyra klassiska begreppen inom forskningsetik är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna är medvetna om syftet med intervjun och 

studien. Samtyckeskravet syftar till att respondenterna informerats om att medverkan är 

frivillig och att medverkan kan avbrytas. Vidare innebär konfidentialitetskravet att 

personuppgifter behandlas på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 

erhöll information om att det inspelade materialet endast används i uppsatsens syfte vilket 

enligt Vetenskapsrådet (2002) rör nyttjandekravet. I den aktuella studien fanns en 

angelägenhet att respondenterna uppfattade dessa till fullo. De etiska principerna 

inkluderades därmed som en inledning i intervjuguiden för att betona dessa aspekter (se 

bilaga 1). Under intervjuerna presenterades de fyra forskningsetiska principerna som de 

har presenterats ovan. Vidare försäkrades att respondenterna hade förstått de 

forskningsetiska principerna samt att de gavs möjlighet att ställa frågor om de var i behov 

av det. 

4.6. Studiens kvalitet 

För att uppnå en bra kvalitet i analysen och studiens resultat är det viktigt att intervjun är 

väl genomförd (Kvale, 2007). Thornberg och Fejes (2015) anser att bristfällig 

datainsamling påverkar validiteten i studien. Hög validitet i en studie syftar, enligt Bryman 

(2011), till huruvida forskaren undersöker det som avses undersökas. I den aktuella studien 

kan detta relateras till om intervjuguiden samt dess frågor undersökte chefers upplevelser 

kring vem och vad som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen. Intervjuguiden 

bearbetades noggrant innan intervjuerna genomfördes för att erhålla en hög validitet, vilket 

även kontrollerades i pilotintervjuerna. Att genomföra intervju som datainsamling med god 
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kvalitet är mer komplext än att bara ställa frågor (Thornberg & Fejes, 2015). Några 

aspekter Kvale (2007) benämner som intervju-kvalifikationer är att vara kritisk till 

respondentens svar och testa pålitligheten i svaren, att komma ihåg vad som förmedlats 

och att ständigt under intervjun återkoppla och tolka respondentens svar för feedback. 

Vidare uppmärksammas strukturen i intervjun och vikten av att inleda med en beskrivning 

av syftet och avsluta med en sammanfattning av respondenternas svar. Dessa aspekter togs 

i beaktande under intervjuguidens utformning samt implementerades under 

pilotintervjuerna för att få möjlighet till feedback och justera inför de aktuella intervjuerna. 

Det är även av vikt att ge utrymme för respondenten att tala till punkt och att tillåta tysta 

pauser för eftertänksamhet (Kvale, 2007). Samtliga ovannämnda aspekter var 

implementerade i studiens intervjuer vilket tyder på väl genomförda intervjuer och god 

kvalitet. Thornberg och Fejes (2015) har skapat en checklista med kritiska frågor för att 

bevara hög kvalitet. Denna checklista implementerades under studiens gång för att 

säkerställa kvaliteten, exempelvis frågor kring användning av olika metoder relaterat till 

studiens syfte samt framställningen av resultatets centrala delar. 

Enligt Frost och Kinmond (2012) är det av vikt att vara transparent och delge information 

kring studiens tillvägagångssätt för att öka tillförlitligheten och kvaliteten i en studie. Dock 

får inte konfidentialiteten brytas utan det gäller att skapa balans. Därav har informationen 

om organisationerna varit genomtänkt för att ta hänsyn till etiska aspekter. Fortsättningsvis 

uppmärksammar Bryman (2011) att studiens tillförlitlighet är av stor betydelse. Begreppet 

tillförlitlighet inkluderar fyra aspekter som bör tas hänsyn till: trovärdighet, pålitlighet, 

möjligheten att styrka och bekräfta resultatet samt överförbarhet. Trovärdigheten i en 

studie relaterar till att det existerar en stor mängd beskrivningar av verkligheten och att 

studien bör inneha en acceptabel beskrivning. I studien har trovärdigheten bekräftats 

genom de hermeneutiska kontrollmomenten för att säkerställa tolkningens giltighet. 

Pålitlighet kan ses som en motsvarighet till reliabilitet i kvantitativa studier, vilket innebär 

att resultatet blir likvärdigt vid ny studie med samma tillvägagångssätt (Bryman, 2011). 

Denna aspekt innebär att forskaren ska granska och redogöra samtliga steg i studiens 

process. I den aktuella studien har de olika tillvägagångssätten, tolkningarna etcetera 

diskuterats kontinuerligt sinsemellan författarna samt handledaren. Studien har även i 

största möjliga mån beskrivit tillvägagångssätten detaljerat för att öka pålitligheten.  



20 

 

Bryman (2011) menar att möjligheten att styrka och bekräfta resultatet bör beaktas. I 

kvalitativa studier finns en svårighet att nå ett objektivt resultat, trots ambitionen att 

personliga värderingar inte har påverkat genomförandet eller de slutsatser som har dragits. 

Även här har de hermeneutiska kontrollmomenten stärkt och bekräftat studiens resultat. 

Dessutom har, som ovan nämnt, diskussioner förts kontinuerligt för att öka studiens 

kvalitet. Vidare beskriver Bryman (2011) kvalitativ metod som en studie vars fokus är på 

unika samt kontextuella faktorer. Dessa bör bidra med detaljerade beskrivningar utifrån 

den aktuella kontexten för att sedan eventuellt ha möjligheten att överföra resultatet till en 

annan kontext. Däremot uppmärksammas att överförbarhet inte är det främsta målet med 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). Den aktuella studiens resultat kan eventuellt inte 

överföras direkt till andra organisationer, dock bidrar resultatet med ökad förståelse kring 

vad chefer upplever styr och driver den egna kompetensutvecklingen. Därmed anses 

studien vara användningsbar då resultatet kan relateras till liknande kontexter genom ökad 

förståelse, vilket Thornberg och Fejes (2015) styrker.  
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5. Resultat  

Nedan presenteras resultatet kring chefers upplevelser om vem och vad som styr samt 

driver den egna kompetensutvecklingen. Resultatet är uppdelat i vem/vilka och vad som 

styr och driver chefernas kompetensutveckling. Därefter presenteras vilka faktorer som har 

störst påverkan enligt chefernas upplevelser. Frågor som har eftersträvats att besvaras för 

varje faktor är exempelvis: på vilket sätt, skiljer det sig kring styra och driva, har någon 

sagt tvärtemot, kan ett mönster urskiljas i upplevelserna, finns skillnader mellan privat 

organisation och kommunal organisation.  

5.1. Vem eller vilka styr och driver chefernas kompetensutveckling? 

Flertalet faktorer uppmärksammades som styrande och drivande för chefers 

kompetensutveckling. Nedan presenteras vilka individer cheferna upplevde påverkar den 

egna kompetensutvecklingen.  

5.1.1. Den egna påverkan  

Samtliga respondenter upplevde sig själva som en stor del i vad som styr och driver deras 

egen kompetensutveckling. Respondenterna uttryckte bland annat sin upplevelse på 

följande vis: 

Det är ju jag som bäst kan se vad jag behöver bäst för att kunna lyckas med mitt 

uppdrag. (R2) 

 

Det är nog bara jag själv […] jag väljer vad jag ger mig på. (R6) 

Trots att samtliga respondenter upplevde att de styr och driver sin egen 

kompetensutveckling finns det ett flertal olika anledningar och inre faktorer som styr och 

driver. Under begreppet styra ansåg cheferna att de själva bestämmer vad och när de ska 

kompetensutvecklas men när begreppet driva uppmärksammades fanns det flera olika 

faktorer som driver. Samtliga respondenter upplevde att de har en stark inre vilja att 

utvecklas. Ett flertal respondenter upplevde även en känsla av nyfikenhet: 

[…] det här är jag nyfiken på eller det här behöver jag få med mig på vägen eller 

så, så jag tycker nog att det är jag själv som styr mest. (R4) 
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Nyfikenhet driver mig faktiskt, jag vill lära mig nytt hela tiden så är det. (R5) 

Trots att nyfikenhet och möjligheten till att utvecklas var betydelsefullt för respondenterna 

uppmärksammade dessutom ett antal respondenter vikten av att vara en bra chef och att 

utföra ett bra arbete som en drivkraft till att kompetensutvecklas. En respondent upplevde 

en stark vilja av att vara anställningsbar och utvecklas för att eventuellt byta arbete i 

framtiden. En annan respondent upplevde en känsla av konkurrens, dock delades inte 

upplevelserna av resterande respondenter. Exempelvis uttryckte respondent fem följande 

kring konkurrens: 

Konkurrens finns aldrig med i mitt driv. Jag känner aldrig att jag behöver 

utveckla mig på grund av att jag vill bli bättre än någon annan. (R5) 

Utöver konkurrens uppmärksammades liknande åsikter kring karriärutveckling. Ingen av 

respondenterna upplevde att karriärutveckling inom organisationerna var en drivkraft för 

att kompetensutvecklas. Samtliga respondenter upplevde inte att de hade som mål att 

erhålla en högre befattning utan de vill utvecklas av andra anledningar. Konkurrens och 

karriärsutveckling kan därmed inte klassificeras som påverkansfaktorer för 

respondenternas kompetensutveckling.  

Samtliga respondenter upplevde att de själva styr och driver deras egen 

kompetensutveckling. Därav uppmärksammades inga skillnader mellan den privata och 

den kommunala organisationen kring chefernas egen påverkan. Några respondenter 

menade även att kompetensutvecklingen är ett eget ansvar som chef: 

Jag skulle nog säga att man själv är sin största möjlighet men också sitt eget 

största hinder. (R2) 

 

Så att som sagt jag tror att ju högre upp man kommer så förväntas det att chefen 

är stor nog att kunna ta hand om det själv. (R5) 

Detta styrker upplevelserna kring att respondenternas egna påverkan innehar en 

betydelsefull del i styrning och drivning av den egna kompetensutvecklingen. 
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5.1.2. Kollegors påverkan 

Samtliga respondenter från den kommunala organisationen upplevde att kollegor påverkar 

deras egen kompetensutveckling på ett eller annat vis. Exempelvis uttryckte respondent 

tre: 

[…] vi hjälper och stöttar varandra hela tiden och ger varandra feedback. […] 

man kan ju få lite tips, så är det ju. (R3) 

Respondent fyra ansåg det vara en självklarhet att kollegor styr varandras 

kompetensutveckling då de leder verksamheten tillsammans medan respondent ett menade 

att kollegor främst driver. Dock uppmärksammade respondent ett att kollegor även i viss 

mån styr kompetensutvecklingen då kollegor utvecklar kompetenser som respondenten 

kan se sig själv ha nytta av. Fortsättningsvis ansåg respondent ett och två att deras kollegor 

driver omedvetet medan tre och fyra upplevde ett samspel mellan kollegorna. Däremot var 

det inom den privata organisationen endast en respondent som uppmärksammade kollegor 

som en påverkansfaktor inom sin egen kompetensutveckling. Resultatet kring kollegors 

påverkan på chefernas kompetensutveckling påvisar därmed en skillnad mellan den privata 

och den kommunala organisationen. 

5.1.3. Medarbetares påverkan 

Användningen av medarbetare definieras i följande avsnitt som personalen som 

respondenten är chef för, detta för att rollen medarbetare kan tolkas på olika vis. Samtliga 

respondenter, oavsett organisation, upplevde att deras medarbetare i olika mån styr och 

driver deras egen kompetensutveckling. Medarbetarnas behov ställer krav på 

respondenternas kompetens och därmed påverkas styrningen av respondenternas 

kompetensutveckling. Detta uppmärksammades bland annat av respondent sju och 

respondent åtta: 

Mina arbetsuppgifter i grunden är ju egentligen att se till att de som jobbar i 

gruppen löser sina uppgifter. […] det är deras problem som blir mina. (R7) 

 

Vilken medarbetare har du och vilka behov har de? Så styr det vad jag behöver 

för kompetens och fördjupning i. (R8) 

Utöver att medarbetarna påverkar styrningen av respondenternas kompetensutveckling 

uppmärksammades även medarbetarnas påverkan på drivkraften för kompetensutveckling. 
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Respondenterna upplevde att de vill vara medarbetarna till lags och ansåg att det är viktigt 

att vara en bra chef. Respondent två ansåg att det är viktigt att föregå med gott exempel 

och att visa att kompetensutveckling är viktigt att prioritera för att medarbetarna själva ska 

utvecklas och göra ett bra arbete. Informationen kring medarbetarnas behov kom i stor del 

från medarbetarenkäter, vilket båda organisationerna använde och samtliga respondenter 

nämnde. Dock menade enstaka respondenter att medarbetarenkäterna inte ger konkret 

feedback eller påverkar deras kompetensutveckling. Flertalet respondenter ansåg istället 

att påverkan från medarbetarna framfördes via dialog. Dock fanns medarbetarnas behov 

och välmående i beaktandet i någon form för samtliga respondenter. Exempelvis uttrycktes 

dessa upplevelser av respondent tre och respondent fem: 

Man får ju reda på annars om man inte funkar, det talar de om! (R3)  

 

Jag ser alltid till mina medarbetares bästa. […] om jag mår bra och går en 

spännande kurs kommer de ha glädje av det också. (R5) 

Trots att medarbetarna både påverkar styrning och drivkraft för respondenternas 

kompetensutveckling uppmärksammades ett mönster i att medarbetarna har större 

påverkan på styrningen jämfört med drivkraften. Inom styrningen fanns det även ett antal 

respondenter som ansåg att medarbetarna är en av de viktigaste faktorerna för styrningen.  

5.1.4. Kunders påverkan 

Samtliga respondenter från den kommunala organisationen uppmärksammade 

medborgarna som en påverkansfaktor flertalet gånger. Kunder inom den kommunala 

organisationen benämns även som medborgare av flertalet respondenter: 

[...] och kraven från våra medborgare inte minst! […] vi måste ha kunder som 

sätter toppbetyg på våra prestationer. (R2) 

 

Kundernas behov styr ju också min kompetensutveckling på ett sätt. (R4) 

Respondenterna i den kommunala organisationen ansåg att kunderna har en väsentlig 

påverkan på styrningen av deras kompetensutveckling. Respondent tre påtalade att 

medborgarna flertalet gånger har uttryckt klagomål och önskemål vilket resulterat i diverse 

kompetensutvecklingsinsatser. Respondent ett uttryckte att detta beaktades redan i en 

inledande tankeprocess då respondenten inte vill använda skattebetalarnas pengar till 
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kompetensutveckling som inte är gynnsamt för kunderna. Ett antal respondenter från den 

kommunala organisationen upplevde även att kunderna driver dem till att 

kompetensutvecklas. Vidare uttryckte respondent sju från den privata organisationen att 

den egna kompetensutvecklingen påverkas av kundernas behov: 

De [kunderna] kommer med nya krav och nu har jag diskussioner om avtal till 

exempel. (R7) 

Däremot var respondent sju den enda från den privata organisationen som 

uppmärksammade denna faktor. Därmed kan kundernas påverkan på respondenternas 

kompetensutveckling relateras starkare till respondenterna från den kommunala 

organisationen.  

5.1.5. HR:s samt ledningsgruppens påverkan 

Under intervjuerna framkom det att HR samt ledningsgruppen styr chefernas 

kompetensutveckling. Hälften av respondenterna, från båda organisationerna, benämnde 

kurspaket, obligatoriska träffar etcetera som HR styr över. Exempelvis uttryckte 

respondent sju: 

Just när det gäller vilka kurser man ska gå, vilka utbildningar man ska gå så styrs 

det av HR […] HR har störst styrsel över utbildningspaketen. (R7) 

Utöver HR:s betydelsefulla styrning av respondenternas kompetensutveckling 

uppmärksammade majoriteten av respondenterna HR:s delaktighet som positivt. 

Respondent tre påtalade att HR lyssnar på deras önskemål och har exempelvis genomfört 

förändringar för att alla ska ha möjlighet att medverka på diverse kurser. Det framkom 

dessutom att HR har en stor inverkan i början på chefernas anställning då HR ansvarar för 

tydliga utbildningsplaner och introduktioner. Respondent ett påpekade att HR har varit 

behjälpliga vid särskilda personalrelaterade arbetsuppgifter, så som rehabiliteringsärenden 

etcetera, vilket har stärkt respondentens självförtroende som chef. Däremot 

uppmärksammade respondent fem makten som HR och ledningsgruppen besitter, att det i 

vissa fall endast är ett fåtal anställda som får möjligheten att medverka i en kurs och att de 

då har makten att bestämma vilka som får delta. 

Resultatet visar ingen större skillnad mellan den kommunala och den privata 

organisationen. En respondent upplevde HR som en stöttande funktion, dock påvisade inte 
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resultatet tydligt att HR driver chefernas kompetensutveckling framåt utan snarare styr 

deras kompetensutveckling med kursutbud, obligatoriska chefsträffar, etcetera. Dock 

nämnde ett antal respondenter att HR regelbundet skickar ut förslag på kurser, vilken i sin 

tur kan driva till att cheferna påminns om sin kompetensutveckling: 

Man får mejl hela tiden att man ska gå internutbildningar och det kommer till 

stor del från HR. Att de tycker att det är bra. (R7) 

5.1.6. Den egna chefens påverkan 

Under intervjuerna identifierades respondenternas chefer och huruvida dessa styr och/eller 

driver respondentens kompetensutveckling. Majoriteten av respondenterna 

uppmärksammade sin egen chef som styrande samt drivande. Dock uppmärksammade 

flertalet respondenter att den egna chefen styr och driver mindre än andra faktorer. 

Däremot uppmärksammades dubbla budskap kring den egna chefens påverkan då ett antal 

respondenter upplevde att den egna chefen, vid vissa tillfällen, inte styr eller driver 

respondentens kompetensutveckling. Därmed är ett mönster i resultatet problematiskt att 

urskilja.  

Flertalet respondenter upplevde att den egna chefen styr respondentens 

kompetensutveckling genom medarbetarsamtal och dialoger. Dock upplevde en del av 

respondenterna brist på ledarskap från den egna chefen samt att chefen inte styr tillräckligt: 

Ja, min chef frågar aldrig mig - ska du inte gå på det här, ska du inte göra detta? 

(R5)  

Därmed upplevdes resultatet blandat kring styrningen från respondenternas egen chef, 

vilket även uppmärksammades angående drivkraft från respondenternas chefer. Vissa 

respondenter upplevde att deras chefer driver dem att utvecklas och vissa respondenter 

upplevde motsatsen. Däremot uppmärksammade vissa respondenter åsikter relaterat till 

båda ovanstående upplevelser.  

5.1.7. Privatlivets påverkan 

Vissa respondenter upplevde att personer och faktorer utanför organisationen kan ha en 

inverkan på om den egna kompetensutvecklingen drivs framåt eller inte. Exempelvis 

upplevde respondent ett att en vän bidrar med drivkraft för respondentens 
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kompetensutveckling. Fortsättningsvis uppmärksammade även respondent fem att 

personer som befinner sig utanför organisationen kan öka drivkraften för att utvecklas 

vidare. Däremot upplevde ett antal respondenter att vänner och familj inte har någon direkt 

styrning i den egna kompetensutvecklingen eller som driver dem framåt.  

[…] men vänner och så, nej inte riktigt. Jag tror min familj tycker att det räcker. 

(R2) 

Utöver vänner och familj påvisar resultatet att situationer såsom sjukdomar samt andra 

förändringar i privatlivet påverkade den egna kompetensutvecklingens styrning och 

drivning.  Detta uppmärksammades av två respondenter, exempelvis: 

Det har styrt absolut, absolut. Ändringar i livet så att säga, absolut. (R6) 

Däremot uppmärksammades privatlivets påverkan även som en faktor som inte styr eller 

driver vissa respondenters kompetensutveckling. Därmed är resultatet kring 

respondenternas privatliv fördelat mellan olika typer av erfarenheter samt åsikter och ingen 

större skillnad kan kopplas till de olika organisationerna. 

5.2. Vad styr och driver chefernas kompetensutveckling? 

Resultatet visar att ett antal faktorer förutom individer, i och utanför organisationerna, 

upplevdes styra och driva respondenternas kompetensutveckling. Nedan följer en 

presentation av andra, interna och externa, faktorer som uppmärksammades av 

respondenterna.  

5.2.1. Organisationens påverkan 

Studien påvisar att ett antal faktorer som styr och driver respondenternas egna 

kompetensutveckling kan kopplas till organisationen som helhet. Exempelvis 

identifierades verksamhetens behov av flertalet respondenter som en betydelsefull 

utgångspunkt för styrningen av den egna kompetensutvecklingen. Det övergripande 

behovet utifrån verksamhetens perspektiv styr vad respondenterna bland annat väljer att 

fördjupa sig i. Exempelvis uttryckte respondent två: 

Jag kan kanske se vad jag behöver kompetensutveckla […] men för mig blir det 

mycket så att jag ser vad verksamheten behöver […]. (R2) 
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Utöver verksamhetens behov uppmärksammades att respondenternas arbetsuppgifter har 

en betydelsefull roll i hur den egna kompetensutvecklingen styrs samt drivs.  

Jag valde en kurs om att leda förändringar för att jag jobbar med förändringar 

[…]. (R7) 

Respondenternas arbetsuppgifter styr vad de bör utveckla samt att det driver dem till att 

vilja utvecklas vidare. Dessutom uppmärksammades att organisationernas omgivning 

upplevs driva majoriteten av respondenternas kompetensutveckling. Respondenter, från 

båda organisationerna, uppmärksammade att omgivningen samt attityder kring 

kompetensutveckling är positiv och upplevdes inte vara begränsad. Exempelvis upplevde 

respondent fem att den kreativa miljön påverkar viljan till att utvecklas.  

Utöver verksamhetens behov, respondenternas arbetsuppgifter samt organisationernas 

omgivning uppmärksammades även processen för kompetensutveckling som en 

påverkansfaktor. Respondent åtta upplevde att processer såsom utvecklingsplaner påverkar 

dennes kompetensutveckling. Däremot upplevde flertalet respondenter från 

organisationerna att processen för kompetensutveckling inte var tydlig nog. Vidare 

påpekades av majoriteten av respondenterna att en tydlig utvecklings- eller utbildningsplan 

där specifika mål för respondenternas kompetensutveckling inte används. Exempelvis 

uttryckte respondent fyra följande: 

[…] men det var på eget initiativ men utbildningsplan det har vi inte haft, nej. 

(R4) 

Trots att utbildningsplaner inte upplevdes användas framkom det inte som ett hinder för 

respondenternas kompetensutveckling. Däremot uppmärksammades andra hinder för den 

egna kompetensutvecklingen. Flertalet respondenter upplevde tidsbrist samt ekonomiska 

aspekter som de två främsta hindren: 

Jag har aldrig varit med om att det har stoppats för pengar utan det är ens egna 

tid som stoppar. (R8)  

  

[…] där är något kvalificerat, det skulle kunna ge något och sen så kostar det 

100 000. Budgeten finns ju inte. (R6) 
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Tidsbristen identifierades som det tydligaste hindret medan de ekonomiska aspekternas 

påverkan grundas i olika åsikter. Sammantaget inom temat organisationen 

uppmärksammades påverkansfaktorerna: verksamhetens behov, arbetsuppgifter, 

omgivningen, processer för kompetensutveckling, utvecklings- och utbildningsplaner, tid 

samt den ekonomiska aspekten. Samtliga respondenter upplevde att en eller flera av dessa 

faktorer styr och driver den egna kompetensutvecklingen samtidigt som vissa respondenter 

upplevde att en eller flera av faktorerna inte styr och driver.  

5.2.2. Anställningstidens påverkan 

Anställningstid identifierades som en styrande samt drivande faktor för respondenternas 

kompetensutveckling. Ett antal respondenter upplevde att deras, såväl kortare som längre, 

anställningstid påverkade riktningen som den egna kompetensutvecklingen tar. De 

respondenterna med längre anställningstid inom organisationerna påpekade vid flertalet 

tillfällen att nyanställda chefer ges ett stort utbud av kompetensutvecklingsinsatser. 

Däremot upplevde respondenterna att ju längre de varit inom organisationen desto mindre 

styrning förekommer. Därmed kan varierande anställningstid ses som en faktor som styr 

och/eller driver respondenterna till att ta större eget ansvar. Dessutom kan den varierande 

anställningstiden ge utrymme till att andra faktorer styr mer. Vidare uppmärksammades en 

skillnad mellan respondenterna från den kommunala och den privata organisationen. 

Samtliga respondenter från den privata organisationen uppmärksammade 

anställningstidens påverkan och endast en respondent från den kommunala organisationen 

uppmärksammade denna faktor. 

De respondenter som hade en längre anställningstid förmedlade bland annat att denna 

faktor styr vad de är i behov av vad gäller kompetensutveckling samt att den längre 

anställningstiden förutsätter att det egna ansvaret ökar. 

Det är ju på ett annat sätt i början. Det är ju helt naturligt men jag tycker att det 

är ganska mycket som påverkas av min anställningstid både i mitt eget driv och 

vad jag behöver och så [...]. (R4) 

De respondenterna med kortare anställningstid uppmärksammade en tydligare process 

relaterat till grundutbildningar för chefer. Exempelvis uttryckte respondent sju: 

[…] det är en sådan stor mängd utbildningar […] det känns inte som att man vill 

ge sig på något mer, det räcker. (R7) 
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Detta innebär att den kortare anställningstiden upplevs styra den egna 

kompetensutvecklingen. Vidare uppmärksammade de respondenter med längre 

anställningstid att processen för den egna kompetensutvecklingen blir otydligare samt 

mindre formell desto längre de varit anställda inom organisationen. Den längre 

anställningstiden påverkar exempelvis utbudet av kompetensutvecklingsinsatser samt hur 

processen hanteras.  

Är man en ny chef får man ett chefsprogram, det är så tydligt allting du behöver 

fylla på med. Det är inte lika tydligt när man jobbat några år. […] det är mycket 

tydligare i början av ett chefskap. (R4)  

Detta resulterar i att andra faktorer, beroende på anställningstid, förväntas styra och driva 

den egna kompetensutvecklingen.  

5.2.3. Samhällets påverkan 

Ett antal respondenter upplevde samhällets förändringar samt krav som en faktor som styr 

eller driver den egna kompetensutvecklingen. Vid flertalet tillfällen relaterades samhällets 

förändringar samt krav till verksamhetens behov. 

[...] vi har ett samhälle som snabbt utvecklas åt det tekniska hållet, och där måste 

vi hänga med om vi ska ha någon chans i framtiden att utföra våra uppdrag. [...] 

Så det styr väldigt mycket, här behöver vi vara på. (R2) 

Utöver att samhällets förändringar uppmärksammades som styrande upplevde 

respondenter att externa faktorer driver kompetensutvecklingen. Respondent fyra upplevde 

att samhällsutveckling resulterar i reflektion kring om den aktuella kompetensen är nog för 

framtidens behov.  Denna reflektion uppmärksammades även av respondent ett som 

upplevde att trender i samhället påverkar vilken kompetens som verksamheten och 

respondenten är i behov av. 

Viljan att befinna sig i framkant kring samhällsförändringar uppmärksammades. 

Respondent tre upplevde att denne drivs framåt i sin kompetensutveckling med avsikten 

att befinna sig i framkant, till följd av samhällsutveckling samt ökade krav. Vidare 

upplevde respondent fyra även viljan att uppdatera sig relaterat till samhället samt att 

information kring utvecklingsmöjligheter inte enbart har utgångspunkt i organisationen. 

Exempelvis påtalade respondent fyra att information om utvecklingsmöjligheter framförs 
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genom reklam på sociala medier av olika slag samt diverse andra samhällsrelaterade källor 

såsom mejl och sociala grupper. Avslutningsvis påvisar resultatet att samtliga respondenter 

inom den kommunala organisationen uppmärksammade samhällets påverkan på den egna 

kompetensutvecklingen medan endast en respondent inom den privata organisationen 

uppmärksammade påverkansfaktorn. 

5.2.4. Myndigheters påverkan 

Myndigheter och dess lagar samt förordningar upplevdes styra den egna 

kompetensutvecklingen. Myndighetskrav har dock inte uppmärksammats som en av 

drivkrafterna att kompetensutveckla. Majoriteten av respondenterna upplevde att faktorn 

tydligt styr den egna kompetensutvecklingen. Främst angående att uppdateringar i lagar 

och förordningar sätter krav på att den egna kompetensen även bör uppdateras. Ett par 

respondenter uppmärksammade exempelvis fokuseringen på psykosocial hälsa de senaste 

åren som har resulterat i att tydligare krav ställs på att fördjupa sig inom detta område. 

Fortsättningsvis upplevde ett par respondenter att myndighetskrav påverkar vilken typ av 

kompetens de är i behov av. De resterande respondenterna uppmärksammade att krav från 

myndigheter styr vilka kompetensutvecklingsinsatser, främst utbildningar, som är 

obligatoriska för att de ska få utföra sitt arbete. Exempelvis uttryckte respondent sju: 

Här styrs det ganska mycket, […] vilka utbildningar man ska gå så styrs det […] 

i slutändan av myndigheter som säger att för att du ska få utföra de här 

uppgifterna så måste du ha de här utbildningarna. (R7) 

Kraven upplevdes påverka respondenternas rätt att vara chefer, utföra vissa arbetsuppgifter 

samt befinna sig i vissa miljöer. Avslutningsvis påvisar resultatet att myndigheter samt 

dess lagar styr kompetensutvecklingen för majoriteten av respondenterna oavsett vilken 

organisation de tillhör. 

5.3. Vilka faktorer upplever cheferna har störst påverkan?   

Majoriteten av respondenterna, oavsett organisation, upplevde sig själva vara den största 

påverkansfaktorn kring vem eller vad som styr och driver den egna 

kompetensutvecklingen. Flertalet respondenter uppmärksammade även HR och ledningen 

som en viktig del i styrningen då det finns obligatoriska kurser och informationstillfällen 

som respondenterna ska vara delaktiga i. Förutom obligatoriska utbildningar och sin egen 



32 

 

påverkan fanns det andra faktorer som styr mer eller mindre. Ett antal respondenter 

uppmärksammade sin egen chef som en betydelsefull faktor i vem som styr deras 

kompetensutveckling. Dock fanns det några respondenter som upplevde andra faktorer 

som viktigare än sin egen chef: 

Viktigast är mina medarbetare. Det är klart att det är viktigt vad min chef tycker 

men nej jag tycker det är viktigare. (R1) 

Resultatet påvisar att flertalet faktorer styr respondenternas kompetensutveckling mer eller 

mindre. Den egna påverkan uppmärksammades dock av majoriteten som den faktorn som 

har störst inverkan. Förutom den egna påverkan var upplevelserna blandade kring vilka 

faktorer som har störst styrning. Angående vad som upplevdes ha störst drivkraft för 

respondenternas kompetensutveckling, förutom den egna viljan, hamnade kollegor högt 

upp hos den kommunala organisationen. Dock visar resultatet ingen gemensam nämnare 

inom den privata organisationen förutom den egna påverkan. Däremot hade flera 

respondenter, från båda organisationerna, svårt att uttrycka vad som har störst påverkan. 

Exempelvis framkom det under intervjuerna att ämnet inte hade analyserats och diskuterats 

bland cheferna tidigare då flertalet respondenter uppmärksammade nya faktorer allt 

eftersom intervjun pågick samt hade svårigheter stundtals att motivera hur en faktor 

påverkade. Exempelvis uttryckte respondent tre samt respondent åtta följande: 

Det är nog inget som jag tänk på utan det är något som bara finns där som 

kommer automatiskt. (R3) 

 

[…] men jag tänker ändå fortfarande så här att mycket är situationsbaserat. (R8) 

 

5.4. Sammanfattning 

I tabellen nedan (tabell 1) presenteras respondenternas upplevelse kring faktorernas 

påverkan på den egna kompetensutvecklingen. X påvisar att respondenten upplevde att 

denna faktor styr och/eller driver den egna kompetensutvecklingen. O påvisar att 

respondenten inte upplevde att denna faktor styr eller driver respondentens 

kompetensutveckling i någon mån. Däremot påvisar XO att respondenten upplevde att 

faktorn både påverkar och inte påverkar kompetensutvecklingen. Detta kan betyda att 

faktorn innehåller flera underkategorier varav respondenten ansåg att vissa underkategorier 
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påverkar och andra inte. I vissa fall har även respondenten motsagt sig själv vilket kan tyda 

på att respondentens upplevelse av påverkningsfaktorn är situationsbaserat. 

Tabell 1. Förhållandet mellan respondenternas upplevelser och påverkansfaktorerna.  

 Egna 
påverkan 

Koll
egor 

Meda
rbetar
e 

Ku
nde
r 

HR Den 
egna 
chefen 

Priva
tliv 

Organi
sation 

Anstäl
lningst
id 

Sam
hälle 

Myndi
gheter 

R1 XO X X X X X X XO  X  

R2 XO X X X X X O XO  X X 

R3 XO X XO X X XO O XO  X X 

R4 XO X X X X XO  XO X X X 

R5 XO  XO  X XO X X X  X 

R6 X  X  X XO X X X X X 

R7 X  X X X X O XO X  X 

R8 XO X X  X X XO X X  X 

Resultatet visar på att respondenterna, oavsett organisation, upplevde den egna påverkan 

som den mest betydelsefulla faktorn i deras kompetensutveckling. Däremot finns det 

flertalet underliggande faktorer som påverkar den egna styrningen och drivkraften, 

exempelvis nyfikenhet. Angående faktorerna kunder och kollegor uppmärksammades 

skillnader mellan den privata och den kommunala organisationen. Inom faktorn 

medarbetare upplevde samtliga respondenter att medarbetarnas behov påverkar den egna 

kompetensutvecklingen. Medarbetarens behov påverkar styrningen av respondentens 

kompetensutveckling men även till viss mån drivkraften då majoriteten av respondenterna 

önskade att vara en bra chef och ett föredöme för sina medarbetare. Andra faktorer som 

respondentens närstående och respondenternas egen chef råder delade upplevelser kring 

och det uppmärksammades inget mönster mellan organisationerna. Däremot 

uppmärksammades HR som en betydelsefull påverkan hos samtliga respondenters styrning 

av kompetensutvecklingen men även drivningen hos ett antal respondenter. 

Utöver att det uppmärksammades att individer, i och utanför organisationen, styr och driver 

chefernas kompetensutveckling påvisar resultatet fler påverkansfaktorer. Faktorn 

organisationen inkluderar ett flertal underliggande teman såsom verksamhetens behov, 

arbetsuppgifter, processen för kompetensutveckling, tid samt ekonomiska aspekter. 

Samtliga respondenter upplevde att en eller fler av dessa underliggande faktorer styr 

och/eller driver den egna kompetensutvecklingen. Fortsättningsvis upplevdes 
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anställningstid av flertalet respondenter som en påverkansfaktor. De respondenterna med 

längre anställningstid upplevde bland annat att detta påverkar vad de är i behov av vad 

gäller utveckling samt att det egna ansvaret ökar. De respondenterna med kortare 

anställningstid upplevde bland annat en tydligare process kring grundutbildningar. 

Samhällsförändringar upplevdes styra samt driva vissa respondenters 

kompetensutveckling. Främst att samhällsförändringar ställer krav på respondenterna att 

kompetensutveckla samt driver dem att utveckla exempelvis arbetsmetoder för att befinna 

sig i framkant. Vidare upplevde majoriteten av respondenterna att myndigheter och dess 

lagar samt förordningar styr den egna kompetensutvecklingen. Angående variationer 

relaterat till vilken organisation respondenterna tillhör kan ett mönster urskiljas. 

Respondenterna från den kommunala organisationen uppmärksammar samhällets 

påverkan på den egna kompetensutvecklingen men endast en av respondenterna från den 

privata organisationen upplevde detta. Vidare uppmärksammades skillnader i 

upplevelserna kring anställningstid beroende på vilken organisation de tillhörde. Samtliga 

respondenter från den privata organisationen uppmärksammade denna påverkansfaktor 

medan endast en respondent från den kommunala organisationen uppmärksammade den. 
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6. Diskussion  

Nedan redogörs inledningsvis en diskussion kring resultatets centrala delar relaterat till 

relevant tidigare forskning och perspektiven för kompetensutveckling. Därefter diskuteras 

metodvalen för studien, hur dessa metoder påverkat studien samt hur andra val kan vara 

mer lämpliga eller inte. Avslutningsvis presenteras en slutsats samt förslag för vidare 

forskning.  

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Vem eller vilka styr och driver chefernas kompetensutveckling? 

Respondenterna upplever att de själva har störst påverkan på sin egen 

kompetensutveckling vilket går i linje med Heilmanns (2007) resultat att chefer själva 

ansvarar för sin kompetensutveckling. Dessutom antyder resultatet i den aktuella studien 

att respondenterna upplever sig själva som mest benägna att uppmärksamma vad de 

behöver kompetensutveckla. Resultatet påvisar även att respondenter upplever att det finns 

ett eget ansvar kring sin kompetensutveckling och att ju längre de varit anställda desto mer 

saknas tydliga direktiv från chefer, HR och ledning. Detta kan eventuellt bekräfta Fulmers 

(1997) slutsats kring att det finns en underliggande förväntan från organisationer att 

individer ska utvecklas. Dock framgår det inte i den aktuella studien om det finns en 

förväntan från organisationernas sida på att cheferna ska kompetensutvecklas, då studien 

endast fokuserar på respondenternas upplevelser. Däremot uppmärksammas att 

respondenterna upplever en vilja och ett eget ansvar att kompetensutvecklas men om dessa 

förväntningar kommer från organisationerna eller individerna själva framkommer inte 

tillräckligt tydligt för att med säkerhet styrka Fulmers slutsats. Respondenternas egna 

påverkan och ansvar för sin kompetensutveckling kan även kopplas till Nilssons et al. 

(2011) beskrivning av det humanistiska perspektivet. Respondenterna upplever att 

organisationerna ger dem frihet kring sin kompetensutveckling och därmed fokuserar mer 

på de anställdas behov än organisationernas. Dock är det inte garanterat att 

respondenternas upplevelser överensstämmer med organisationernas perspektiv på 

kompetensutveckling då respondenterna även upplever att det finns delar som de inte kan 

påverka, exempelvis obligatoriska kurser. Däremot menar Nilsson et al. (2011) att 

organisationer kan använda flera perspektiv och därmed kan det humanistiska perspektivet 

vara ett av perspektiven som förekommer. 
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Resultatet påvisar att endast en av respondenterna upplever att anställningsbarhet påverkar 

den egna kompetensutvecklingen men att ett flertal respondenter motsäger sig detta. Det 

talar emot Heilmanns (2007) resultat att chefer är lyhörda för arbetsmarknadens krav samt 

deras förmåga att vara anställningsbara. Vår fundering är dock om så verkligen är fallet för 

resultatet i den aktuella studien eller om respondenterna inte var bekväma med att uttrycka 

sig om viljan att vara anställningsbar. Möjligtvis hade resultatet kring upplevelsen av att 

vara anställningsbar varit annorlunda under andra omständigheter. Däremot påvisar 

resultatet att majoriteten av respondenterna inte har som mål att klättra eller byta karriär 

utan att de upplever en vilja att kompetensutvecklas av andra anledningar, vilket styrker 

resultatet att anställningsbarhet inte upplevs påverka chefernas kompetensutveckling. 

Resultatet påvisar vidare att HR utgör en betydande del i styrningen av respondenternas 

kompetensutveckling. Anderson (2009) belyser vikten av dialog mellan chefer och HR, 

som bör inkludera vikten av chefers kompetensutveckling. Det aktuella resultatet tyder 

dock på att HR främst styr respondenternas kompetensutveckling med obligatoriska kurser 

men att detta, i vissa fall, snarare sker via monolog än dialog. Kommunikationens form 

innebär att organisationerna även kan ha ett ledningsrationellt perspektiv, där ledande 

individer beslutar om kompetensutvecklingsinsatser som kopplas till att tillgodose 

organisationens behov och uppsatta mål (Nilsson et al., 2011). Fåtalet respondenter 

upplever HR som en drivande funktion där ett samspel kring respondentens egen 

kompetensutveckling sker. Dessutom påvisar resultatet att vissa respondenter upplever att 

dialogen kring kompetensutveckling mellan respondenterna och deras chefer i vissa fall 

saknas. Nilsson et al. (2011) anser att kompetensutveckling bör diskuteras, planeras och 

utvärderas via medarbetarsamtal, vilket majoriteten av respondenterna upplever 

bortprioriteras under medarbetarsamtalen med sin chef. Fortsättningsvis menar Viitala et 

al. (2017) att chefers kompetensutveckling påverkas av HR:s syn på kompetensutveckling 

vilket, som tidigare nämnt, inte tydligt framkommer i ovanstående resultat. Dock påtalar 

somliga respondenter att HR uppmanar till olika utbildningar vilket kan jämföras med 

HR:s syn på chefernas kompetensutveckling. Detta innebär att respondenterna eventuellt 

inte är medvetna om bakomliggande anledningar till kompetensutvecklingsinsatser. 

Organisationernas motiv för kompetensutvecklingsinsatser kan möjligtvis kopplas till det 

institutionella perspektivet där organisationer fokuserar på symboliska mål såsom trender 

och marknadsföring (Nilsson et al., 2011). Dock är det problematiskt att koppla 

perspektiven till respondenternas upplevelser då organisationernas perspektiv inte 
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uppmärksammas i studien. Däremot anser vi att det är betydelsefullt att lyfta dessa 

perspektiv då de enligt Nilsson et al. (2011) kan påverka kompetensutvecklingen 

omedvetet. Perspektiven kan därmed ha en avgörande påverkan på respondenternas 

kompetensutveckling utan att respondenterna är medvetna om det. Trots att respondenterna 

benämner HR som en betydelsefull påverkansfaktor framkommer inte HR:s 

bakomliggande motiv vilket eventuellt kan innebära att det finns fler påverkansfaktorer 

som respondenterna inte är medvetna om.  

Vid ett jämförande perspektiv mellan organisationerna framkommer en tydlig skillnad 

inom faktorerna kollegor och kunder. Inom den kommunala organisationen 

uppmärksammar samtliga respondenter dessa faktorer medan det endast uppmärksammas 

av en respondent inom den privata organisationen. Med tanke på att den kommunala 

organisationen arbetar nära och för medborgarna (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018), som även utgör kunderna, kan detta vara en av orsakerna till varför dessa 

respondenter uppmärksammar kunder i större utsträckning. Vi diskuterade även kring att 

medborgarna röstar fram ledningsgruppen och att ledningen därav kan vara mer angelägna 

till att tillfredsställa kundernas önskemål. Den privata organisationen arbetar däremot 

vinstdrivande och konkurrerar med liknande organisationer (Arbetsgivarverket, 2018). 

Detta kan innebära att den privata organisationen arbetar mot sina kunder genom 

produktionsförbättringar och därmed ser mer till exempelvis att öka kvalitet och minska 

priset för kunderna. Därmed kan större fokus för den privata organisationen eventuellt vara 

på produktion för att sedan resultera i nöjdare kunder och större kundkrets. Avslutningsvis 

kan detta innebära att båda organisationerna fokuserar på kundnöjdhet men att den privata 

organisationen gör detta i högre grad genom sina produkter och den kommunala 

organisationen gör detta direkt genom medborgarna.   

6.1.2. Vad styr och driver chefernas kompetensutveckling? 

Trots att resultatet påvisar att den egna påverkan väger tyngst finns det fler faktorer som 

respondenterna upplever styr och driver den egna kompetensutvecklingen. Enligt Brown 

(2003) bör inte chefsutveckling bestå av endast en samling av individuella initiativ utan 

sammankopplas med organisationens övergripande strategi samt mål. Ovanstående resultat 

påvisar att respondenternas kompetensutveckling inte enbart styrs av individuella initiativ 

men inte heller att det tydligt styrs av organisationernas strategier och mål. Detta innebär 

att tidigare diskussion kring det ledningsrationella perspektivet eventuellt inte kan 
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sammankopplas med respondenternas utsagor då Nilsson et al. (2011) anser att målet med 

perspektivet är att forma deltagarna utefter organisationens mål och vision. Däremot tyder 

resultatet på att ett flertal respondenter upplever att verksamheternas behov styr deras egen 

kompetensutveckling, vilket eventuellt kan jämföras med organisationernas mål. 

Diskussioner har förts kring om respondenterna inte medvetet associerar sin 

kompetensutveckling till organisationernas mål eller om verksamheternas behov, enligt 

respondenterna, kan likställas med organisationernas mål. Därmed finns det relevans i att 

diskutera det ledningsrationella perspektivet som en eventuell påverkansfaktor. Dock 

menar Viitala et al. (2017) att endast få kompetensutvecklingsinsatser relateras till 

verksamhetens behov, vilket motsäger respondenternas upplevelser i den aktuella studien. 

Angående respondenternas upplevelser kring hinder för den egna kompetensutvecklingen 

anses tid vara mest uppmärksammat men även ekonomiska aspekter upplevs påverka ett 

antal respondenter. Dessa hinder kan möjligtvis kopplas till konfliktperspektivet, där 

resurser av olika slag enligt Nilsson et al. (2011) begränsar möjligheten till 

kompetensutveckling och individerna som vill kompetensutvecklas kan behöva 

argumentera för att få genomföra en viss kompetensutveckling. Vidare styrker studiens 

framkomna hinder Hammarströms (2005) resultat kring de tre största hinder av chefers 

kompetensutveckling. Dock lyfter även Hammarström upp avsaknad av intresse för 

kompetensutveckling vilket inte upplevs av någon av respondenterna då viljan att 

utvecklas är en betydelsefull faktor inom den egna påverkan av sin kompetensutveckling. 

Däremot har samtliga respondenter frivilligt medverkat i den aktuella studien med 

förförståelse om att studiens syfte berör deras kompetensutveckling vilket kan innebära att 

eventuella chefer som saknar intresse inte skulle medverkat. 

Resultatet påvisar även att majoriteten av respondenterna inte upplever en tydlig process 

kring den egna kompetensutvecklingen och att det önskas tillämpa någon form av 

utvecklings- eller utbildningsplan. De respondenter som uppmärksammar att en 

utbildningsplan tillämpas är de som innehar en kortare anställningstid vilket kan bero på 

tydliga chefsintroduktioner. Enligt Brown (2003) bör chefers kompetensutveckling vara 

strategisk och planerad via exempelvis utbildningsplaner. Trots att majoriteten av 

respondenterna saknar utbildningsplaner upplevs det inte som ett hinder för att 

kompetensutvecklas. Däremot kan organisationernas implementering av strategisk 

kompetensutveckling eventuellt påverkas negativt av att utbildningsplaner inte används. 
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Dock menar Brown (2003) att det existerar lite forskning som stödjer att strategisk 

kompetensutveckling har en tydlig påverkan på organisationen. Fortsättningsvis påvisar 

resultatet att samtliga respondenter upplever att det finns tillfredsställande möjligheter att 

kompetensutvecklas vilket Dragoni et al. (2009) påpekar som viktigt. Vidare lyfter 

Dragoni et al. vikten av utvecklingskvaliteten i chefers arbetsuppgifter. Detta går att 

jämföra med studiens resultat då respondenterna upplever att arbetsuppgifterna styr och 

till viss mån driver deras kompetensutveckling framåt.  

Vid ett jämförande perspektiv mellan de två organisationerna uppmärksammas skillnader 

bland annat inom samhällets påverkan. Detta kan dock relateras till att den kommunala 

organisationen arbetar mer samhällsnära än den privata. Även om den privata 

organisationen likaväl påverkas av samhällsutvecklingen kan resultatet bero på att 

kommunala organisationer påverkas i högre grad av samhällsförändringar, då kommunen 

i sig är en utpräglad del av samhället. Däremot kan resultatet likaså bero på att 

respondenterna från den privata organisationen möjligtvis upplever att samhället påverkar 

den egna kompetensutvecklingen men att detta inte kan urskiljas i svaren lika tydligt. 

Resultatet påvisar även en skillnad mellan organisationerna angående anställningstidens 

påverkan. Samtliga respondenter inom den privata organisationen upplever att 

anställningstid påverkar den egna kompetensutvecklingen på ett eller annat vis. Eventuellt 

kan detta visa på att organisationen bör tillämpa anpassningsbara processer för 

kompetensutveckling för att möta olika behov beroende på anställningstid. Däremot 

innehar respondenterna inom den kommunala organisationen liknande variationer i 

anställningstid men faktorn uppmärksammas inte i lika stor utsträckning. Därmed är 

anställningstiden för samtliga respondenter relativt jämn och inga andra orsaker än 

organisationerna i sig och eventuellt deras strategier för kompetensutveckling har 

diskuterats som anledning till skillnaderna mellan organisationerna. 

6.2. Metoddiskussion 

Ett av de centrala begreppen i syftet för studien var kompetensutveckling. Då begreppet 

kan tolkas på olika vis beroende på tidigare förståelse beskrevs begreppet inledningsvis i 

intervjuerna, samt fanns till befogande i respondenternas intervjuguide (se bilaga 2). 

Samtliga respondenter bekräftade beskrivningen och en samsyn ansågs ha uppnåtts. 

Däremot uppmärksammades det, vid vissa tillfällen, att respondenterna endast associerade 
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kompetensutveckling till den formella utvecklingen genom kurser och utbildningar. 

Möjligtvis förbisågs samsynen av begreppet efter en viss tid och viktiga upplevelser 

kopplat till den informella samt icke-formella utvecklingen kan eventuellt ha förlorats då 

respondenterna i större grad uppmärksammade formell kompetensutveckling såsom 

kurser. Diskussioner fördes kring om upplevelser relaterat till exempelvis arbetsrotation 

och mentorskap ej uppmärksammades i liknande utsträckning på grund av 

kompetensutvecklingens breda definition och om en tydligare uppdelning av begreppet 

hade påverkat respondenternas utsaga. Dock anses beskrivningen ha varit tydligt beskrivet 

och en skriftlig definition fanns till förfogande samt att följdfrågor påminde 

respondenterna om kompetensutvecklingens breda definition. 

Det har diskuterats kring om den kvalitativa metoden var lämplig för den aktuella studien 

eller om en kvantitativ metod vore mer passande. Intervjuernas utformning innebar att 

respondenterna uppmärksammade sina upplevelser kring vissa aspekter och därefter 

fördjupades intervjuerna oftast kring dessa. Detta resulterade i att alla faktorer inte 

uppmärksammades hos samtliga respondenter. Möjligtvis skulle en kvantitativ metod eller 

en strukturerad intervju ge ett mer enhetligt resultat. Dock uppskattades djupet som 

framkom genom de halvstrukturerade intervjuerna. Vidare uppmärksammades flertalet 

teman under intervjuerna som genererade ett brett samt djupgående resultat. Om 

exempelvis en strukturerad intervju eller en enkät hade använts kan dessa teman eventuellt 

förlorats då ämnet är mindre beforskat och den begränsade förförståelsen kan ha påverkat 

dessa datainsamlingsmetoder negativt. Därmed anser vi att den kvalitativa metoden samt 

valet av halvstrukturerade och djupgående intervjuer gav ett betydelsefullt resultat kring 

ett ämne som är mindre beforskat. Exempelvis kan resultatet vara användbart för 

organisationerna för att förstå chefernas prioritering och upplevelser av påverkansfaktorer. 

Dessutom kan detta resultat vara viktigt att ha i beaktande vid utförande av nya 

utvecklingsinsatser för att tydliggöra kopplingen mellan chefernas kompetensutveckling 

och organisationens mål och vision. 

Respondenternas varierande anställningstid kan ha påverkat dels hur de upplevde den egna 

kompetensutvecklingen och dels deras möjlighet att redogöra för organisationernas 

påverkan på den egna kompetensutvecklingen. Vissa respondenter med kortare 

anställningstid hade svårare att uttrycka sig angående påverkansfaktorer specifikt kopplat 

till organisationen och interna faktorer. Däremot resulterade den blandade 
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anställningstiden i ett tema där variationer i upplevelser kunde uppmärksammas. 

Fortsättningsvis har diskussioner förts kring om fyra respondenter från vardera 

organisation gav mättnad för resultatet eller ej. Dock upplevdes inga svårigheter i att 

framställa ett resultat och risken för att tidsmässigt inte hinna analysera datan tillräckligt 

djupt vid fler intervjuer resulterade i att antalet intervjuer ansågs vara lämpligt. 

Beträffande intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna ansågs pilottesten ha varit 

betydelsefulla för att utveckla intervjuguiden samt undvika missförstånd. Vidare 

avslutades samtliga intervjuer med en sammanfattning vilket, i efterhand, var 

betydelsefullt för resultatet då respondenterna hade möjlighet att bekräfta, dementera eller 

komplettera upplevelserna. Angående tidsaspekten för intervjuer anser Kylén (2004) att 

omkring en timme är passande. Hade intervjuerna i den aktuella studien varit kortare finns 

risken att djupet inte hade uppnåtts och längre tid ansågs inte ha kunnat bidra med 

ytterligare upplevelser. Valet av panelintervju ansågs ha varit ett framgångsrikt val då det 

resulterade i möjligheten till fler följdfrågor, sammanfattning av respondenternas 

upplevelser samt ökad säkerhet i rollerna som intervjuare. Som tidigare nämnt kan en 

panelintervju däremot orsaka en maktbalans mellan intervjuare och respondent som 

påverkar kvaliteten i intervjun (Kylén, 2004). Dock upplevdes samtliga respondenter vara 

avslappnade och bekväma med intervjuformatet då de stundtals uppmärksammade privata 

och känsliga erfarenheter samt åsikter. Vidare diskuterades kring urvalet av 

respondenterna då organisationerna var behjälpliga i framtagandet. Risken finns att 

organisationerna strategiskt valde respondenter som skulle framhäva en positiv bild av 

organisationerna eller tvärtom för att uppmärksamma negativa aspekter för att bidra till 

information kring förbättringsområden för organisationerna. Dock upplevdes inte 

respondenterna vara övervägande positiva eller negativa och kontaktpersonerna upplevdes 

genuint intresserade av ämnet och påtalade att detta inte var något de funderat kring 

tidigare. Därav tror vi att kontaktpersonerna inte haft ett bakomliggande syfte med urvalet. 

Vidare diskuterades kring om ett jämförande perspektiv var lämpligt med tanke på 

skillnaden i organisationernas storlek. Även om båda organisationerna klassificerades som 

stora bolag enligt Bolagsverket (2012) fanns en differens på över 10 000 anställda. Dock 

ansåg vi att fokus i studien är chefers upplevelser och att variationen i antalet anställda hos 

organisationerna inte var en avgörande faktor.  
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Valet att analysera resultatet genom hermeneutiken ansågs ha varit en fördel. Ämnet var 

mindre beforskat vilket innebar att ett tillvägagångssätt med möjligheten att kontinuerligt 

relatera upplevelser till helheten bidrog till att en grundlig analys genomfördes. 

Intervjuerna gav en stor mängd rådata och då uppskattades hermeneutikens systematik för 

att kunna urskilja teman samt mönster. Diskussioner har förts kontinuerligt kring hur vi 

kan bidra med en giltig tolkning eftersom det var problematiskt att relatera till tidigare 

forskning gällande chefers upplevelser om påverkansfaktorer. Den kvalificerade 

förförståelsen samt de hermeneutiska kontrollmomenten möjliggjorde därmed en giltig 

tolkning av rådatan. Andra analysmetoder med ett striktare tillvägagångssätt riskerar att 

begränsa tolkningsutrymmet och användning av förförståelse. Därav sågs hermeneutikens 

fria tillvägagångssätt som gynnsamt i den aktuella studien trots att det är problematiskt att 

veta om förförståelsen eventuellt kan ha påverkat analysen samt färgat resultatet. Dock 

uppmärksammade respondenterna vissa faktorer som inte motsvarade vår förförståelse 

vilket tyder på att metoden gav oss möjlighet att komplettera vår förståelse och därmed 

ansågs inte förförståelsen ha påverkat resultatet i större grad. 

6.3. Slutsats 

Den aktuella studien redogör för chefers upplevelser om vem och vad som styr samt driver 

den egna kompetensutvecklingen. Utgångspunkten för studien var att bidra med ökad 

förståelse kring området då det är ett mindre beforskat ämne. Resultatet påvisar att 

respondenterna upplever sin egen påverkan som den mest betydelsefulla relaterat till att 

styra och driva den egna kompetensutvecklingen. Faktorer som nyfikenhet, vilja att 

utvecklas och att vara en bra chef är några av de mest uppmärksammade underkategorierna 

till den egna påverkan. Vidare upplever samtliga respondenter att medarbetarnas behov 

styr deras kompetensutveckling och att HR även utgör en betydelsefull faktor för 

styrningen. Däremot uppmärksammas delade meningar angående respondenternas 

privatliv och chefer som påverkansfaktorer. Andra centrala faktorer är verksamhetens 

behov, arbetsuppgifter samt krav från myndigheter. Dock upplever även majoriteten av 

respondenterna att de största hinder för sin egen kompetensutveckling återfinns under 

faktorn organisationen då tidsbrist och organisationens ekonomiska möjligheter 

uppmärksammas.  
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Vid ett jämförande perspektiv mellan organisationerna framkommer en tydlig skillnad 

inom följande teman: kollegor, kunder, samhället samt anställningstid. Respondenterna 

från den kommunala organisationen uppmärksammar kollegor, kunder samt samhället i 

större utsträckning än respondenter inom den privata organisationen. Däremot 

uppmärksammas anställningstidens påverkan i större utsträckning av respondenterna inom 

den privata organisationen än av respondenterna inom den kommunala. Avslutningsvis 

tillför resultatet värdefull kunskap för förståelsen av chefers upplevelser om vem och vad 

som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen. Däremot bör vissa begränsningar 

noteras, exempelvis att studien har undersökt högst subjektiva upplevelser och i ett mindre 

format. Om intresse finns att överföra resultatet till andra organisationer bör forskning 

genomföras i större format för att kunna dra generaliserbara slutsatser.  

6.4. Vidare forskning 

Denna studie har som avsikt att presentera ett nytt perspektiv samt komplettera forskning 

kring chefers upplevelser om vem och vad som styr samt driver den egna 

kompetensutvecklingen. Det vore därmed av intresse att vidare undersöka området för att 

nå djupare förståelse kring chefers upplevelser samt eventuellt uppmärksamma ytterligare 

påverkansfaktorer. Exempelvis uppmärksammade ingen av respondenterna att 

organisationens vision eller strategi påverkar vad de väljer att utveckla. Detta bör vara av 

intresse för ledningsgrupper för att säkerställa att cheferna arbetar och utvecklas mot 

organisationens övergripande mål. Fortsättningsvis skulle en kvantitativ metod med större 

urval möjligtvis, utifrån teman som uppmärksammats i denna studie, kunna ge ett 

generaliserbart resultat om chefers upplevelser. Detta kan även ge vidare förståelse för vad 

chefer upplever styr och driver mest. Utöver detta vore det av intresse att kartlägga 

uppfattningar kring kompetensutveckling då respondenterna i denna studie stundtals 

relaterar begreppet endast till formella utvecklingsinsatser. Då kompetensutveckling kan 

tolkas på olika vis kan en studie som undersöker uppfattningar av begreppet kunna ge 

förståelse för hur och varför individer tolkar begreppet olika. Avslutningsvis vore det av 

intresse att vidare undersöka perspektivens påverkan på kompetensutveckling, då det i den 

aktuella studien är problematiskt att urskilja detta tydligt nog. Ett förslag är att undersöka 

perspektiven ur HR:s samt chefers synvinkel för att uppmärksamma om dessa är likartade 

eller om variationer kan uppmärksammas samt hur stor påverkan perspektiven har på 

chefers kompetensutveckling.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande klargöranden: 

 Presentation av oss – programmet, pedagogik, kompetensutveckling 

 Huvudintervjuare, anteckna, intervjuguide till dig 

 Samtycke – godkänner och avbryta närsomhelst  

 Informationskravet - studiens syfte, inget är rätt eller fel, personlig upplevelse inte representant 

av organisationen.  

 Konfidentialitetskravet - personuppgifter i minsta möjliga mån, behandlas på ett säkert sätt, 

Respondent 1, privat/kommunal organisation.  

 Nyttjandekravet – godkänt att spela in, endast i uppsatsens syfte, ljudfilerna sparas tre månader  

 Begrepp för att vi ska ha samma syn. 

 Kompetensutveckling – utbildning, kurs, arbetsrotation, mentorskap, befordran, nätverk, etc. 

 Styra - vilken riktning din kompetensutveckling tar. 

 Driva - vem eller vad som pushar din kompetensutveckling. 

 

Presentation av chefen: 

 Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

 Vilken chefsroll har du? (chef till andra chefer eller förstalinjechef?) 

 Vad tycker du utmärker ditt chefsskap? 

 

Din kompetensutveckling 

1. Vem/vilka upplever du styr din kompetensutveckling? (på vilket sätt, vilken grad?, någon 

mer? Personlig upplevelse. Sista utväg – medarbetare, din chef, HR, kollegor, vänner, familj, etc.) 

2. Vad upplever du styr din kompetensutveckling? (på vilket sätt, till vilken grad, något mer? 

Interna? Externa? Sista utväg – ekonomi, plan, medarbetarsamtal, utvärderingar, enkäter, 

anställningsbarhet, konkurrens) 

3. Vem/vilka upplever du pushar din kompetensutveckling framåt? (på vilket sätt, vilken grad?, 

någon mer? Sista utväg - medarbetare, din chef, HR, kollegor, vänner, familj, etc.) 

4. Vad upplever du pushar din kompetensutveckling framåt? (på vilket sätt, till vilken grad, 

något mer? Interna? Externa? Sista utväg – ekonomi, plan, medarbetarsamtal, utvärderingar, 

enkäter, anställningsbarhet, konkurrens) 

5. Vilka hinder upplever du för din kompetensutveckling? (på vilket sätt, till vilken grad, något 

mer? Hinder – styra, pusha) 

6. Upplever du en tydlig process kring din kompetensutveckling? (utvecklingsplaner, 

medarbetarsamtal, etcetera, vem utformar den? Hur mkt kan du påverka den? osv.) 

 

Intervjuare 2 sammanfattar och frågar om vi uppfattat rätt 

Avslutning: 

7. Finns det något vi inte berört som du skulle vilja tillägga när det kommer till din upplevelse kring 

vad som styr eller driver din kompetensutveckling? 

8. Har du några frågor rörande denna undersökning? 
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Bilaga 2. Intervjuguide respondent 
 

Inledande klargöranden: 

 Presentation av oss 

 Presentation av studien samt etiska principer 

 Begreppsförklaring: 

 Kompetensutveckling → Vår användning av kompetensutveckling - 

beskriver diverse strategier som tillämpas för att utveckla organisationens 

chefer. Det inkluderar bland annat utbildning, arbetsrotation, 

mentorskap, befordran, ledarskapsutveckling samt diverse andra 

informella och formella utvecklingsmöjligheter.  

 Styra → vilken riktning din kompetensutveckling tar. 

 Driva → vem eller vad som påverkar engagemanget kring din 

kompetensutveckling. 
 Presentation av chefen  

 

Vad styr och driver din kompetensutveckling? 

1. Vem/vilka styr din kompetensutveckling?  

2. Vilka faktorer påverkar din kompetensutveckling? 

3. Vem/vilka driver din kompetensutveckling framåt?  

4. Vilka faktorer driver din kompetensutveckling? 

5. Vilka hinder upplever du för din kompetensutveckling?  

6. Upplever du en tydlig process kring din kompetensutveckling?  

 

Avslutning: 

 Finns det något vi inte berört som du skulle vilja tillägga när det kommer till din upplevelse kring 

vad som styr eller driver din kompetensutveckling? 

 Har du några frågor rörande denna undersökning? 

 

 

 

 

 


