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Sammanfattning 
Bakgrund:  En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till 

förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre 

grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. Ur den här ambitionen 

att förbättra och förändra humankapitalet har även svårigheterna med att påvisa de långsiktiga 

rationella effekterna blivit tydligare. Det är den här problematiken att avgöra värdeskapandet i 

kompetensutvecklingsinsatser som den här studien har undersökt. Utifrån institutionell teori 

som analysverktyg och tidigare forskning om Humankapital, HR och värdeskapande samt HRD 

analyseras och jämförs vilka kriterier och drivkrafter som ligger bakom investeringarna samt 

på vilket sätt värdeskapandet avgörs i praktiken. 
 

Syfte: Att utifrån ett institutionellt perspektiv skapa fördjupad kunskap om värdeskapandet i 

kompetensutveckling genom att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom beslut att 

investera i kompetensutveckling, samt vilka kriterier för framgång som finns. 

 

Metod: För att nå målsättningen att svara på studiens syfte har kvalitativ metod använts. Detta 

har gjorts genom elva semistrukturerade intervjuer med flerårigt erfarna HR-professionella 

personer inom kompetensutveckling. 

 

Slutsats: Studien visar att krav, eller frånvaron av krav, resulterar i att det sker en typ av 

isomorfism av kompetensutvecklingsinsatser där det förväntade värdet tas för givet. Studien 

visar att de HR-professionella anpassar sig till omgivningens krav på mätbarhet genom att 

uppfatta och uppge det förväntade värdet som en sanning, men i verkligheten är det få som 

följer upp insatserna för att säkerställa värdeskapandet.  
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Abstract 

Background: A rational basic principle when investing in human capital is that this investment 

will enable improved profitability to the organization. Ever since the 1950s organizations 

successively have put result value in their human capital investments in the same manner as 

other types of capital investments. This ambition to change and improve human capital also 

brings forth difficulties in practise to ensure long-term effects. This study is focusing upon this 

area of determining long-term values and demonstrate efficiency in human capital investments. 

Using institutional theory as a tool for analysis and drawing upon previous research in Human 

Capital, HR and value creation and HRD, criterias and driving forces behind these investments 

are analyzed to find knowledge about the operation in which value creation is determined. 

Purpose: That by institutional theory create increased knowledge about value creation in 

Human Resource Development through examining and clarifying driving forces and criterias 

for success behind decisions regarding investments in Human Resource Development. 

Method: In order to attain the objective of this study qualitative method have been used. This 

have been enabled through eleven semistructured interviews with experienced Human 

Resource Development professionals.  
 

Conclusion: The study shows that requirements, or the absence of requirements, results in a 

type of isomorphism regarding efforts in human resource development where the expected 

value is taken for granted. HR-professionals adjust to the demands of measurability their 

surroundings place upon them through perceiving and stating the expected value as a truth, 

although only a few follow-up their efforts to ensure that actual value has been created. 
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“Vad fan får jag för pengarna?” 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver problematiken i att rationellt mäta avkastning på investeringar 

i kompetensutvecklingsinsatser. Institutionell teori som analysverktyg introduceras och 

problemet diskuteras genom tidigare forskning inom Humankapital, HR och HRD. Kapitlet 

mynnar ut i studiens syfte och frågeställning.

 
Uppsatsen inleds nedan med två citat från denna studies empiri som illustrerar hur det 

uppfattade värdet av kompetensutveckling kan särskilja sig beroende på situation. Citaten visar 

på olika synsätt kring hur värdefull kompetensutveckling kan uppfattas i relation till 

organisationens kärnverksamhet: 

  

Vi skulle ju inte vara någonting utan all den kompetensen som vi har. 

(Respondent 9) 

  

Nu senast kommer jag från bygg, ja, men vi ska bygga hus, eller vi ska bygga 

anläggningar eller vad vi nu gör för något. Det är klart att, om det kommer ett 

jätteviktigt byggmöte i min jätteviktiga kurs, då är inte min jätteviktiga kurs så 

viktig längre. (Respondent 8) 

 

1.1 Problembakgrund 

Det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området började på 1950-talet erkänna att individer 

var lika värdefulla som andra kapitalslag såsom mark, maskiner och andra materiella tillgångar. 

Kraven på prestation rörande såväl kvalitet som kvantitet i arbetet hade ökat under 

industrialismen vilket skapade ett ökat behov av mer rationella och effektiva sätt att utbilda och 

utveckla personal (Swanson & Holton, 2009). En utmaning med ett mer systematiskt sätt att se 

på utbildning blev att säkerställa att utbildningen verkligen ledde till de resultat som anordnare 

eftersträvade, alltså att utbildningen och utvecklingsinsatserna gav förväntat resultat. Detta är 

något som forskning idag fortfarande undersöker och har delade meningar kring (Swanson & 

Holton, 2009). Idag kan begreppet humankapital ses som ett rationellt uttryck för hur 
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organisationer betraktar sina investeringar i personalen. Syftet med investeringar i 

humankapital kan vara att generera förbättrade prestationer, öka motivationsnivån samt att öka 

den generella förståelsen för hur organisationen kan effektiviseras. 

  

En dominerande syn inom forskningen är att investeringar i humankapital genererar avkastning 

på samma sätt som investeringar i maskiner och verktyg kan ge (Nafukho, Hairston & Brooks, 

2004). Synsättet ger uttryck för ett effektivitetstänkande som återfinns i flera rationella teorier, 

såsom den rationella beslutsteorin (Hoque, 2018; Scott, 2000; Green, 2002), principal-agent 

teorin (Jensen & Meckling, 1976) och den begränsade rationella teorin (March & Simon 1958; 

Simon, 1979). Dessa teorier bygger på antagandet att alla mänskliga beslut är rationella och att 

organisationer alltid fattar de beslut som maximerar den upplevda nyttan för beslutsfattaren. De 

anställda är enligt Jensen och Meckling (1976) en enorm kostnad som borde kontrolleras och 

riskmimineras och därav bör organisationer av kontrollskäl sätta siffror på alla organisationens 

processer. Detta rationella synsätt på investeringar i personalen kritiseras av Ghoshal (2005) 

som påpekar att principal-agent teorins synsätt på företagande är dominant i dagens synsätt på 

bolagsstyrning, och till viss del också obligatorisk om ett företag skall uppvisa legitimitet till 

omvärlden. 

  

Ett sätt som organisationer idag investerar i sitt mänskliga kapital är genom 

kompetensutveckling. För att enligt ett effektivitetstänk uppnå avkastning i 

kompetensutveckling krävs ett synsätt som ser på människan som en resurs som rationellt kan 

kartläggas, investeras och styras mot mål (Hansson, 2005). Den profession som oftast leder 

processen om kompetensutveckling i organisationer är Human Resources (HR) (Toulson & 

Dewe, 2004), detta innebär att när det gäller investeringar i humankapitalet och därav 

kompetensutvecklingsinsatser ses detta ofta som HR-funktionens uppdrag (Hansson, 2005; 

Mayson & Barret, 2006). HR ses som en strategisk konsult som skall leverera mervärde till 

medarbetare, kunder och chefer och även om chefen är den som fattar beslutet om 

kompetensutvecklingsinsatser är det HR som har krav på sig att vara värdeskapande i dessa 

tjänsteleveranser till såväl chef som medarbetare  (Ulrich, 1995). HR-professionens insatser 

inom kompetensutveckling benämns Human Resource Development (HRD) och syftet med 

HRD som funktion är att leda processen för utveckling och frigörande av expertis för att 

förbättra prestation (Swanson & Holtner, 2009). Uppgiften för HRD kan alltså beskrivas vara 

att utveckla individuella kompetenser samt att enligt ett rationellt synsätt förbättra och förädla 
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det mänskliga kapitalet på organisatorisk nivå för att kunna möta morgondagens krav och 

utmaningar. Ett HR-perspektiv på kompetensutveckling kan alltså innebära att försöka infria 

förväntningar från såväl individen i organisationen, ledningen i organisationen samt 

omgivningen kring organisationen.  

  

Fördelarna med att kompetensutveckla sin personal kan vara många. Kompetensutveckling kan 

ses som ett viktigt strategiskt tillvägagångssätt för att motivera, stimulera och behålla 

medarbetare, vilket i slutändan kan leda till ökad produktivitet, ökad kunskap och en utökad 

förmåga att klara av sina arbetsuppgifter (Sung & Choi, 2014; Otoo & Mishra, 2018). Utifrån 

ett medarbetarperspektiv kan värdet av en kompetensutvecklingsinsats innebära att den 

anställde upplever ökad motivation och engagemang på arbetsplatsen. En förbättrad motivation 

leder enligt vissa studier till en förbättrad produktivitet och att den anställde tenderar att stanna 

längre inom organisationen (Lee, Shin, Jiwon Park, Kim och Cho, 2017). För att dock kunna 

avgöra om individen lärt sig någonting, krävs kriterier att värdera detta lärande mot (Marton & 

Booth, 2000). Detta är en av de största utmaningarna inom HRD idag, att bedöma vilka kriterier 

som används och på vilket sätt som en organisation bör förhålla sig till dem i bedömning av 

förändring och framgång i kompetensutvecklingsinsatser. Ett rationellt sätt att värdera lärande 

är att använda siffror och kvantitativt mäta investeringen. Fördelar med att mäta och sätta siffror 

på investeringar gjorda i det mänskliga kapitalet är att det möjliggör jämförelse (Mohan, 

Valliammal & Poonguzhali, 2011), det ökar tillförlitligheten för insatsen (Toulson & Dewe, 

2004) samt att mätningen också skapar en bredare förståelse över hela organisationen eftersom 

värdet uttrycks i ekonomiska termer, alltså med det dominerande språk som bolagsledningen 

generellt förstår (Mohan et al., 2011). Humankapitalet kan också ses som en lönsam investering 

som kräver långsiktighet för att uppnå sin fulla potential (Bloom & Kamm, 2014). Att sätta 

siffror och mäta investeringen i det mänskliga kapitalet kan också enligt ett rationellt synsätt 

påvisa vilket bidrag investeringen ger eller gav till den organisatoriska framgången. 

  

Det globala revisionsbolaget Deloitte undersökte i en global studie (2015) vikten av att mäta 

och analysera de mänskliga resurserna, där 75% av 3300 organisationer svarade att de ansåg att 

det var av stor vikt, dock var bara 7% av dessa trygga i hur de skulle mäta sina mänskliga 

resurser på ett bra sätt. Organisationerna i Deloittes undersökning ansåg att det är viktigt att 

mäta effekten av sina investeringar i humankapital, men det var endast en minoritet av dessa 

organisationer som visste hur de skulle gå tillväga. Även om organisationen rationellt söker 
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värdera humankapital som andra kapitalslag kan investeringar i humankapital framstå som 

osäkra på grund av osäkerhet kring vilken avkastning investeringen kan tänkas ge. Vidare kan 

ett för stort fokus på kalkylen resultera i ett kortsiktigt arbetssätt där uppmärksamheten riktas 

mot kostnaderna som investeringen innebär. Risken med att koncentrera sig på kostnaderna är 

att organisationen missar de fördelar som investeringar i humankapitalet kan ge. Ett annat 

problem med att sätta siffror på kompetensutvecklingsinsatser är att det är svårt att avgöra vilka 

faktorer som påverkade någon typ av förändring (Nilsson, Wallo,  Rönnqvist & Davidson, 

2011). Det är för många faktorer som kan påverka utfallet för att siffror och mått ska kunna ge 

en komplett uppfattning av värdet i en insats. Organisationer och då HR som processägare bör 

då ha något tillvägagångssätt i praktiken för att säkerställa en korrelation mellan 

kompetensutvecklingsinsatser och ökad motivation. Ett rationellt synsätt på bolagsstyrning 

utlovar också fördelar rörande påvisbara förbättringar i avkastning på investeringar i 

humankapital. Faktorerna som investeringen ämnar påverka grundas dessutom ofta på 

subjektiva uppfattningar och omdömen eftersom insatserna ofta söker påverka människors 

förmågor eller motivation. Olika intressenter värderar samma faktorer som konkurrensfördelar, 

service, kundnöjdhet, flexibilitet eller kvalitet på olika sätt utifrån sin synvinkel. Problematiken 

ter sig alltså, baserat på denna problembakgrund, främst ligga i att ge en rättvis bild av det värde 

som kompetensutvecklingsinsatser skapar. Enligt den dominerande rationella synen på 

bolagsstyrning skall det mänskliga kapitalet förädlas och som en följd av dessa investeringar 

skall förbättrade siffror påvisas. Om avkastningen inte går att påvisa med ett rationellt 

språkbruk framstår investeringen som irrationell men är den för den sakens skull då inte 

värdeskapande för organisationen? 

 

Det finns delade meningar inom forskningsområdet kring hur och på vilket sätt organisationer 

avgör om kompetensutvecklingsinsatser är värdeskapande för dem. Denna studie ämnar 

undersöka kompetensutveckling som investering samt vilka kriterier och tillvägagångssätt HR-

professionella använder i praktiken för att avgöra om en kompetensutvecklingsinsats varit 

värdeskapande. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det kan således fastslås, baserat på problembakgrunden som presenterats ovan, att det råder 

meningsskiljaktigheter inom forskningsfältet kring kompetensutveckling och hur en 
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organisation skulle kunna bedöma värdeskapandet. Vi som författare till denna studie ställer 

oss här undrande kring att om värdet av kompetensutvecklingsinsatser anses rationellt 

svårbedömda, vad är det som trots detta gör att de blir genomförda och att organisationer 

fortsätter att investera i sitt humankapital. Teoribildningen institutionell teori belyser 

problematiken varför organisationer och dess struktur inte fungerar som de rationella verktyg 

de ofta ämnar sig vara. Teorin menar att istället för rationella mönster och strukturer så styrs 

snarare organisationer av omgivande faktorer, invanda mönster och olika moden (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Organisationer består således inte endast av ekonomiskt rationella beslut 

som ämnar att maximera aktieägarvärdet, utan organisationer påverkas också av den 

institutionella kontext de agerar och lever i (Kostova, 1999). 

  

Sahlin och Wedlin (2008) hävdar att om en organisationstrend får fotfäste hos framgångsrika 

eller prestigefulla organisationer, kommer andra att imitera och anamma dessa trender på grund 

av att de vill uppvisa legitimitet för omvärlden. Denna spridning av en organisationstrend 

behöver inte betyda att organisationer blir mer värdeskapande eller effektiva, utan beror till 

största delen på legitimitetsskäl. Att organisationer försöker efterlikna varandra kallas inom 

institutionell teori för isomorfism och kan delas in i tre olika typer, varav en kommer behandlas 

här, den mimetiska. Den mimetiska isomorfismen drivs i grunden av en osäkerhet, vilken gör 

att organisationer vill efterlikna andra prestigefulla eller framgångsrika organisationer som svar 

på sin egen osäkerhet. När olika aktiviteter i en organisation är svårförstådda, målen är otydliga 

eller att lösningarna är oklara så tenderar en mimetisk isomorfism att uppstå (DiMaggio & 

Powell, 1983). Den osäkerhet som råder kring hur organisationer skall värdera sina 

kompetensutvecklingsinsatser kan ha resulterat i fortsatt genomförande av insatser, trots att ett 

tydligt rationellt värdeskapande inte kunnat påvisas. 

  

En möjlig förklaring på problematiken kring bedömning av värdeskapandet är att HRD och 

dess omgivande organisation inte har samma bedömningskriterier för själva prestationen. 

Eftersom de HR-professionella inom HRD vill leverera mervärde till medarbetarna utvärderas 

insatserna ofta med fokus på hur individen upplevde insatsen i sig och vad individen lärde sig. 

Detta för att kunna möta individen och för chefer och ledning berätta om medarbetarnas 

upplevelser. Organisationen kan dock utifrån ledningens och ägarnas perspektiv ha andra 

kriterier och hellre än subjektiva bedömningar söka mer rationellt mätbara kriterier för vilka 

effekter som kompetensutvecklingsinsatsen gav (Swanson & Holton, 2009). Generellt är det ett 
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problem när HR som funktion ihop med ledningen samt deltagarna inte har samma kriterier för 

framgång, då insatsernas värdeskapande då kan ifrågasättas. Problematiken fördjupas av att 

själva meningen med värde allt för ofta tas för given där endast det uppenbara berättas eller att 

själva definitionen undviks (Wallström, 2016). Skall vi bedöma värdeskapandet i 

kompetensutveckling är detta komplext eftersom bedömningen av värde baseras på en 

kombination av värderingar, behov, erfarenheter, önskningar och förväntningar (Wallström, 

2016). Detta skulle kunna bero på förekomsten av olika styrlogiker i en organisation som 

krockar, såsom Hubner och Baum (2018) argumenterar kan det vara ett problem när en 

organisation ska bedöma hur lyckad en investering är. De skulle här kunna vara så att 

styrlogiken kring att vilja presentera investeringar i siffror går emot styrlogiken att just 

kompetensutvecklingsinsatser är illa lämpade för monetära och kvantifierbara termer. Det finns 

olika sätt att se på investeringar i kompetensutveckling och ett problem kan vara just om att 

komma överens om vilket eller vilka synsätt som skall gälla i och inom organisationen. 

  

Flertalet forskare föreslår en kombination av monetära och icke-monetära utvärderingskriterier 

för att avgöra om en kompetensutvecklingsinsats varit framgångsrik eller inte (Atkinson & 

Brander-Brown, 2001; Harris & Mongiello, 2001; Nilsson et al., 2011). Utvärderingskriterier 

baserade på kvantitativa data behöver inte utesluta mer kvalitativa utvärderingskriterier utan de 

kompletterar varandra för att skapa en mer komplett bild av ett komplext fenomen. Icke-

monetära termer innebär till exempel samtal, dialog och muntliga utvärderingar. Andra studier 

bygger vidare på liknande resonemang att andra faktorer har stor påverkan på effekten av 

kompetensutveckling och föreslår att kvantitativa såväl som kvalitativa dimensioner är viktiga 

för att uppskatta värdet av kompetensutveckling (Sung & Choi, 2014). 

 

Dessa typer av tankegångar kan hjälpa oss förklara och skapa förståelse kring hur investeringar 

i det mänskliga kapitalet, och i denna studies fall kompetensutveckling, kan grunda sig andra 

resonemang än en investering som gestaltar sig i en tydlig avkastning. Ökad förståelse kan 

skapas kring diskrepansen mellan tidigare forskningsresultat om fördelar och nackdelar i 

kompetensutveckling samt hur HR bedömer värdet och framgången i 

kompetensutvecklingsinsatser. Studiens författare vill undersöka hur HR-professionella 

förhåller sig till den här problematiken i praktiken. Ett HR-perspektiv innebär för studien att 

författarna försöker att förhålla sig till och sätta sig in i de utmaningar och krav som finns på 

HR-professionen i organisationen från omvärld, ledning och de anställda. 
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Kompetensutveckling kan anses vara avgörande för organisationers framtida förmåga att kunna 

utveckla och behålla nödvändig kompetens. Studiens ambition är inte att dra några generella 

slutsatser om den generella populationen eller ge svar på hur organisationer exakt kan värdera 

kompetensutveckling. Utan fokus ligger snarare att utifrån institutionell teori skapa en 

fördjupad kunskap av ett mångfacetterat problem och på så vis möjliggöra en bredare tolkning 

av värdeskapandet i relation till investeringar i det mänskliga kapitalet. Är en kombination av 

siffror och dialog det bästa sättet att avgöra värdeskapande eller vet HRD inte vilket som är 

bäst utan drivs att arbeta med kompetensutveckling för att uppvisa legitimitet för 

bolagsledningen och den omgivande världen?  

 

1.3 Syfte 

Att utifrån ett institutionellt perspektiv skapa fördjupad kunskap om värdeskapandet i 

kompetensutveckling genom att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom beslut att 

investera i kompetensutveckling, samt vilka kriterier för framgång som finns. 

 

1.4 Frågeställning 

•   Är legitimitet en drivande kraft för investeringar i kompetensutveckling och om så är 

fallet, på vilket sätt visar sig detta i praktiken? 

•   Vilka kriterier använder HR-praktiker för att avgöra värdeskapandet i 

kompetensutveckling, och varför? 

 

1.5 Avgränsning  

Även om denna studie inte har ett uttalat mål att skilja och jämföra mellan offentliga och privata 

organisationer, framgår i studiens empiri och analys att kontexten har betydelse för 

organisationens syn på värdeskapande. Detta har resulterat i att både privata och offentliga 

organisationer presenteras i studiens empiri där deras omgivning beskrivs och används i analys 

och slutsats. Detta har primärt gjorts i syftet att öka heterogeniteten och urvalet av respondenter 

i olika omgivningar. Studien är också avgränsad till att undersöka HR-professionellas 
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uppfattningar, värderingar och arbete. Med HR-professionella har studiens författare gjort ett 

medvetet val att inrikta sig på den profession som oftast äger frågan kring kompetensutveckling. 

Att ha mandat att kunna påverka kompetensutvecklingsinsatser har varit ett krav för de 

respondenter som medverkat i studien, samt flerårig praktisk erfarenhet av HR och 

kompetensutveckling. Studiens författare är även medvetna om det faktum att det även är chef 

och ledningsgruppen i organisationen som ofta har själva beslutsrätten kring 

kompetensutvecklingsinsatser.  
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2. Tidigare studier och litteratur 

 
Kapitlet beskriver tidigare forskning inom forskningsområdena humankapital, HR och 

värdeskapande samt HRD och kompetensutveckling. Syftet är att läsaren skall få inblick och 

kunskap i den referensram som studien använder för att jämföra empirin med tidigare 

forskning.  

 

2.1 Humankapital 

När organisationer pratar om humankapital menar de oftast hur de ser på olika aspekter kring 

sin personal. Det finns flertalet definitioner på humankapital och hur olika organisationer 

arbetar med sitt humankapital, men en generell tolkning är hur organisationer ser på sina 

investeringar i personalen (Nafukho, et al., 2004). Humankapital kan också definieras som den 

kompetens medarbetare tar med sig in eller ut ifrån en organisation, som kunskap, färdigheter, 

erfarenheter och förmågor. Ett företag måste också värdera sitt humankapital för att ha en 

möjlighet att på ett rättvist sätt uppvisa sina tillgångar (Malone, 1997). 

  

Frågan kring att investera resurser i sin personal handlar om en vilja till att generera förändring 

på individ- och organisationsnivå. Genom att investera i sitt humankapital förväntar sig också 

organisationer någon form av avkastning, som till exempel förbättrade prestationer och ökad 

förståelse hos sina medarbetare. På organisationsnivå kan investeringen vara en långsiktig plan 

för att bibehålla kärnkompetens och uppfattas vara en attraktiv arbetsgivare (Nafukho, et al., 

2004). Resurser och åtgärder för att investera i humankapital kan vara till exempel 

kompetensutveckling, utbildningsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter eller andra förmåner 

som kan tillkomma vid en anställning. Avkastningen genom dessa investeringar kan till 

exempel vara nöjdare medarbetare eller att medarbetare stannar inom organisationen och 

därmed bibehåller organisationen värdefulla kompetenser (Nafukho, et al., 2004). En 

grundprincip i tidigare forskning om humankapital är antagandet att investeringar i personal 

genererar avkastning på samma sätt som investeringar i maskiner och verktyg kan ge. 

Investeringen i humankapital hjälper då till att öka lönsamheten. Detta blir allt mer relevant i 
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dagens organisationer som allt mer fokuserar kring tjänster, och där det största kapitalet 

organisationer egentligen besitter är de kompetenser som medarbetarna har. 

 

2.1.1 Fördelar med att mäta investeringar i humankapitalet 

Forskaren Malone (1997) menar att organisationer måste värdera sitt humankapital, Toulson 

och Dewe (2004) beskriver vidare att genom värdering av personalen så ökar tillförlitligheten 

till den funktion som äger frågan, som i de flesta fall är HR-funktionen. Mohan, et al. (2011) 

hävdar att en organisations mänskliga resurser är den absolut viktigaste resursen organisationen 

har, samt att mänskliga resurser dessutom skapar konkurrenskraftiga organisationer. Genom att 

sätta värde på humankapital så möjliggörs också jämförelse och det går att observera förändring 

över tid. Dessutom beskriver Mohan, et al. (2011) att den funktion som äger frågan kring 

investering i humankapitalet, som i de flesta fall är HR, måste prata samma språk som resten 

av organisationen, alltså i ekonomiska termer. Detta för att tydligare visa sitt bidrag till 

organisationens framgång. Johansson och Johrén (2007) hävdar att värdering av personal 

möjliggör för organisationer att hushålla med sina resurser på ett effektivt sätt. 

  

Andra fördelar med att mäta och sätta siffror på mänskligt kapital är att mätningen ger 

ekonomiska och lättförståeliga argument (Brunsson Holmblad, 2005). Siffror och mått kan 

reducera komplicerade resonemang till förståeliga termer som också möjliggör enklare 

jämförelser och greppbara ekonomiska kalkyler, vilket i sin tur skapar möjligheter att 

effektivisera. Siffror uppfattas ofta som mer konkreta än ord, vilket också medför att de är 

lättare att övertyga med än ord då siffror tenderar till att uppfattas som “fakta” (Brunsson 

Holmblad, 2005). Detta skapar möjligheter, genom att det går med detta synsätt att påvisa ett 

ökat eller minskat värde. Andra fördelar med att sätta siffror på investeringar i det mänskliga 

kapitalet kan vara att siffror visar hur viktiga människorna i en organisation är, eller att det 

stärker trovärdigheten i investeringarna, eller att det förser organisationen med ekonomisk 

information som skapar rationella beslutsunderlag (Mohan et al., 2011). Att sätta siffror skulle 

också kunna skapa en organisatorisk insikt om att investeringar i det mänskliga kapitalet kan 

ses som lönsamma istället för nödvändiga kostnader menar författarna.   Juell-Skielse och 

Askerfelt (1997) skriver att det är självklart att värdet av kompetensutveckling måste påvisas. 

Detta görs vanligtvis genom att ställa frågor kring motivation och arbetstillfredsställelse, men 
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det är nödvändigt att komplettera med ett ekonomiskt perspektiv, precis som med andra typer 

av investeringar som sker i en organisation. 

 

2.1.2 Problematisering kring investeringar i humankapitalet 

Möjligheten att mäta och sätta siffror på dessa typer av investeringar samt vilken nytta detta 

bidrar med råder det delade meningar om i forskarvärlden. Bara för att det går att sätta siffror 

och mäta investeringar i det mänskliga kapitalet så betyder det inte att dessa siffror alltid 

stämmer, eller är en korrekt verklighetsbeskrivning av ett eventuellt väldigt komplicerat 

fenomen eller insats. Bloom och Kamm (2014) pekar på att utvärdering av humankapitalet ofta 

görs utifrån finansiella termer som kassaflöde, intäkter, vinstmarginal och tillväxt av 

rapporterande enhet eller chef. Även om denna syn understryker betydelsen av humankapitalet 

som en tillgång missar den finansiella rapporteringen att humankapitalet även borde bedömas 

utifrån förbättringar i till exempel marknadsandelar, kundtillfredsställelse och 

personalomsättning. Vidare borde en utvärdering av humankapitalet inkludera en intern 

bedömning av framtiden utifrån dess påverkan på tillväxt, innovation, nya produktlanseringar 

och övergripande värdeskapande funktion. Investeringar i humankapitalet bokförs idag i 

finansiella rapporter som en kortsiktig kostnad, vilket Bloom och Kamm (2014) kritiserar på 

grund av att investeringen då missar de långsiktiga värden för organisationen som 

humankapitalet bidrar med. Bloom och Kamm (2014) föreslår istället att investeringarna i de 

mänskliga resurserna bör konverteras från kortsiktiga kostnader till långsiktiga immateriella 

tillgångar, för att istället bokföra kostnaderna vid tidpunkter då de mänskliga resurserna bedöms 

ge fördelar. Med ett förändrat tillvägagångssätt i den finansiella rapporteringen av de mänskliga 

resurserna kan organisationen undvika dysfunktionella beslut rörande såväl rekrytering, 

utveckling som uppsägning. 

  

Alvesson och Lundholm (2014) menar att det finns en diskrepans mellan ideal och verklighet 

när det kommer till kapital som investerats i HR-funktionen, som nämnts oftast äger frågan 

kring kompetensutveckling. De påpekar att insatser som kompetensutveckling är illa lämpade 

för att mätas och värderas i rättvisa och representativa ekonomiska termer, just för att de är 

svåra att sätta siffror på. De likställer dessa insatser med till exempel att sätta monetära termer 

på ledarskap, eller olika typer av chefsbeslut. Som tagits upp i problembakgrunden undersökte 

Deloitte (2015) i en global studie vikten av att mäta och analysera de mänskliga resurserna, där 
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75% av 3300 organisationer svarade att de ansåg att det var av stor vikt, dock var bara 7% av 

dessa trygga i hur de skulle mäta sina mänskliga resurser på ett bra sätt. Vidare så är det också 

svårt att avgöra vilken av alla möjliga faktorer som ger positiva resultat, om nu sådana 

förekommer. Nilsson, et al. (2011) beskriver att effekterna av kompetensutveckling är svåra att 

avgöra dels för att det kan finnas andra faktorer som påverkar utfallet. Det är således svårt att 

med säkerhet säga om det var kompetensutvecklingen som var avgörande för en viss framgång. 

Ett annat problem är att kompetensutveckling kan hindras i form av individ och miljöfaktorer. 

Alltså om en individ inte vill utvecklas, har bristande självinsikt eller om individen inte är 

lyhörd för den utveckling som drivs. Det finns ett flertal forskare som ger förslag på en 

kombination av kriterier, där organisationer måste mäta och presentera resultat vad gällande det 

mänskliga kapitalet i både ekonomiska och icke-ekonomiska termer såsom konkurrensfördel, 

service, kvalitet, kundnöjdhet, organisatorisk flexibilitet, resursanvändning och teknologi 

(Atkinson & Brander-Brown, 2001; Harris & Mongiello, 2001; Nilsson et al., 2011). Det vill 

säga det ena bör inte utesluta det andra, utan ekonomiska och icke-ekonomiska termer bör 

snarare ses som komplement i fråga om att uppnå mätbara resultat. 

  

Van De Voorde, Paauwe och Van Veldhoven (2010) menar att siffror kopplat till personalfrågor 

tenderar till att skapa fokus kring kostnaderna istället på vad som insatserna bidrar med. Det 

blir således ett kostnadsfokus istället för ett värdefokus. Collings (2014) argumenterar för att 

organisationers fokus på att maximera aktieägarvärdet innebär att olika HR-system, såsom 

kompetensutveckling, fallerar i att skapa en gemensam bild för alla intressenter i en 

organisation kring vad som borde ses som värdeskapande, vilket också skapar oklarheter kring 

hur utvärdering sker och koppling insats kontra effekt. Collings (2014) menar att organisationer 

måste börja se till andra värden än att maximera aktieägarvärdet och istället inkludera flera 

olika intressenter i organisationen för att skapa en gemensam syn på vad som kan skapa värde 

för både individen och organisationen. Den nuvarande konceptualiseringen kring HRD ihop 

med ett fokus på att maximera aktieägarvärdet menar Collings bidrar till ineffektiva HR-system. 

Kompetensutvecklingsinsatser måste värderas på andra grunder än att maximera 

aktieägarvärdet för att möjliggöra hållbara och effektiva långsiktiga lösningar. Collings (2014) 

föreslår att ett mer korrekt sätt att bedöma organisationens prestationer är till exempel genom 

att organisationer istället jämför sig med olika marknader, såsom finansmarknaden, 

arbetsmarknaden, kund/produkt-marknaden samt den sociala/politiska marknaden. Oavsett vad 

en organisation gör, så är Collings slutsats att organisationers mätningar kring investeringar i 
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det mänskliga kapitalet måste bli mer mångfacetterade för att vara framgångsrika. Att inkludera 

fler intressenter än aktieägarna för att skapa en tydligare bild av utvecklingsinsatsers 

värdeskapande är också något som Garavan (1995) förespråkar i sin forskningsartikel kring hur 

organisationer bör utvärdera sina investeringar i det mänskliga kapitalet. Denna syn på att öka 

förståelsen av värdeskapande och effekten av kompetensutveckling delar även Bates, Chih 

Chen och Hatcher (2002). De hävdar att organisationer måste bredda sin syn på vad de anser är 

värde, till att inkludera fler faktorer än att enbart visa hur en investering i det mänskliga kapitalet 

kan generera finansiella output. Författarna menar att HRD som forskningsfält och dess 

yrkesutövare hittills inte har gjort ett bra arbete att identifiera vad de står för, vad de ska göra 

och vad de bidrar med. Bates, et al. (2002) hävdar att deras empiriska resultat tydligt visar på 

att olika typer av värden kan beskrivas och mätas samt att organisationer bör göra detta. Genom 

att mäta hur kompetensutvecklingsinsatser påverkar organisationens och individens värderingar 

skapas en tydligare insikt i hur ett ökat värdeskapande kan påvisas. 

 

2.2 HR och värdeskapande 
Det är HR-funktionen som i de flesta fall ansvarar för hur en organisation arbetar med att 

utveckla sitt mänskliga kapital, dock är det också vanligt att detta ansvar ligger på chefer. Den 

här studien fokuserar på kompetensutveckling utifrån ett HR-perspektiv vilket innebär att 

studien utgår ifrån HR-funktionens förmåga att möta och förhålla sig till olika krav där 

omgivning, ledning och personal kan ha olika definitioner och perspektiv på värdeskapandet. 

Kompetensutveckling ses ofta som en integrerad del utav det arbete HR-funktionen ansvarar 

över, vilket gör att det ofta är HR som driver frågan kring kompetensutveckling (Hansson, 

2005; Mayson & Barret, 2006). Globalt har rollen för HR i organisationer förändrats från 

administrativ stödfunktion till strategisk konsult (Alvesson & Lundholm, 2014; Boglind, 

Hällsten & Thilander, 2013). Förändringen av HR:s roll har som främsta syfte att skapa extra 

värden åt kunder och intressenter (Ulrich, 1995). Ulrich (1995) föreslog att dela upp HR-

funktionen i tre enheter där HR bestod av servicefunktion, expertfunktion och lokal funktion 

där HR-konsulter i den lokala funktionen skall leverera de unika tjänster som ger mervärde för 

medarbetare, kunder och chefer. Enligt Ulrich (1995) och Schuler (1990) skall HR förknippas 

mer med affärsverksamheten och då bidra positivt till organisationens produktivitet, effektivitet 

och prestation. 
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O´Brien och Linehan (2014) anser att komplexiteten och de emotionella utmaningarna i HR-

rollen inte speglas fullt ut i Ulrichs modell. Dualiteten mellan uppgifterna att skydda de 

anställda och samtidigt öka organisationens effektivitet finns beskriven men den konflikt som 

HR möter i skärpunkten mellan olika intressen tas enligt O´Brien och Linehan (2014) för given 

i Ulrichs (1995) modell. Kraven på HR att vara värdeskapande som en strategisk partner till 

organisationen har även medfört att det uppstått ett kunskapsgap som innebär att många i övriga 

organisationen inte har kunskap eller kännedom om vilken nytta som HR egentligen gör. HR 

har krav på sig att vara värdeskapande men värdeskapande kräver att det finns ett ömsesidigt 

syfte och uppskattning för de bidrag som varje aktör i en aktivitet ger (Freudenreich, Lüdeke-

Freund & Schaltegger, 2019). HR och dess aktiviteter har utifrån den historiska förändringen 

av rollen behov av att legitimera sina insatser (Alvesson & Lundholm, 2014), men om andra 

enheter i organisationen hyser tvivel kring HR:s värdeskapande roll, då finns risk för att 

resurserna som krävs för genomförande försvinner (Freudenreich et al., 2019). HR-perspektiv 

på kompetensutveckling innebär i detta, förutom krav att prestera godtagbara värden för 

intressenterna, även tydliga konsekvenser för HR om dessa värden uppfattas utebli.  

  

O´Brien och Linehan (2014) beskriver utmaningarna i HR-rollen utifrån paradoxen kring 

konkurrerande krav där HR dagligen måste ta ställning till och balansera mellan de anställdas 

behov och organisationens krav. Förväntningarna på HR-rollen att vara värdeskapande på 

grundval av såväl sociala som ekonomiska kriterier skapar enligt O´Brien och Linehan (2014) 

särskilda emotionella utmaningar. HR-rollen försöker upprätthålla trovärdighet till ledningen 

genom att implementera ekonomiskt relevanta strategier, samtidigt som HR påvisar framgång 

genom att behålla de anställdas förtroende. Det finns en dualitet och ambivalens i HR-rollen 

som skapar praktiska dilemman då HR uppfattar att de borde förespråka de anställda rättigheter 

samtidigt som de borde förespråka HR-avdelningens image som aktivt värdeskapande till 

organisationens resultat. När HR arbetar med kompetensutveckling behöver HR då utvärdera 

insatsernas betydelse för de anställda samtidigt som HR måste förhålla sig till och ofta 

presentera den avkastning som investeringar i humankapital förväntas ge (Nafukho, et al., 2004; 

Swanson & Holton, 2009). Att hantera känslor som HR-professionell blir då särskilt viktigt för 

att framgångsrikt kunna balansera mellan de olika intressena i organisationen. Den här 

förmågan är viktig för HR eftersom en negativ image av HR i organisationen skulle kunna leda 

till konsekvenser i form av förlorat förtroende från ledning och/eller de anställda (O'Brien & 

Linehan, 2014). Utan förtroende från varken ledningen eller de anställda kommer HR i 
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organisationen ha svårt att vara värdeskapande såsom Ulrich (1995) förespråkade. Ett HR-

perspektiv på kompetensutveckling innebär då att upprätthålla ett förtroende för 

värdeskapandet i dessa insatser för att säkerställa resurser till fortsatt arbete.  

  

Det är viktigt att påpeka att att utfallet av HR-aktiviteter som till exempel 

kompetensutvecklingsinsatser i en organisation inte enbart kan ge ett bestämt värde, utan 

snarare en portfölj av olika värden som kan vara såväl finansiella, samhällsnyttiga och/eller 

positiva för miljön (Freudenreich et al., 2019). Värdet av HR-aktiviteter kan kvantifieras genom 

att uppskatta dess effekt i relation till dels antalet eller mängden av träning investerad, men 

också i relation till den utmaning som insatsen sökte påverka och förbättra (Hlady-Rispal & 

Servantie, 2018). Utmaningen kan exempelvis ha bestått av att påverka mjuka faktorer som 

rykte, kommunikationsmönster, eller arbetsmiljöbrister. HR-aktiviteten kan då bedömas ha 

skapat värde om de involverade upplever positiva förbättringar som en följd av dessa insatser. 

  

Organisationer använder HR funktionen som ett strategiskt verktyg för att uppmuntra 

fördelaktiga beteenden hos de anställda. Detta antas leda till förbättrade prestationer hos de 

anställda och förbättrad produktivitet i organisationen (Bates & Chen, 2004). Sung och Choi 

(2014) har analyserat kompetensutvecklingsinsatser på industriföretag och kom fram till att 

kausaliteten mellan mängden av insatser och förbättrade prestationer inte är klarlagd. 

Resultaten tydde på att även om organisationen erbjuder en avsevärd mängd av träningsinsatser 

behöver detta inte generera den avkastning i förbättrad prestation som avsikten är. Sung och 

Choi (2014) visar att kompetensutvecklingsinsatser inte genererar avkastning om inte de 

anställda uppfattar fördelar med deltagandet i dessa, eller att de anställda uppfattar genuin 

empati från ledningen. Saknas en positiv bild från de anställda av kompetensutvecklingen i sig 

och ledningen heller inte uppfattas ha en genuin empati med sina anställda, då tyder de här 

resultaten på att effekterna av insatserna kan utebli (Sung & Choi, 2014). 

  

För att skapa ökad förståelse för hur HR i organisationer idag relaterar till värdeskapande i dess 

kompetensutvecklingsinsatser föreslår tidigare forskning att vi kan betrakta fenomenen utifrån 

såväl kvantitativ (mängden av resurser investerade) som kvalitativ synvinkel. Avgörandet om 

en kompetensutvecklingsinsats är värdeskapande eller inte kan också bero på utgångspunkten 

rörande organisatoriskt perspektiv (Sung & Choi, 2014). Beroende på om HR-professionella 

utgår utifrån de anställdas eller ledningens perspektiv kommer också tolkningen av 
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kompetensutvecklingens värdeskapande att variera. För att anses vara värdeskapande behöver 

då HR-rollen försöka göra alla parter nöjda, rörande såväl kvalitet, kvantitet och att ofta 

samtidigt ta hänsyn till ledningens målbild och de anställdas önskningar. Detta är en 

synnerligen utmanande balansgång för HR som kräver hög emotionell kompetens för att 

bemästra (O'Brien & Linehan, 2014).  

  

2.3 HRD och Kompetensutveckling 

2.3.1 HRD 

För att skapa förståelse kring forskningsområdet kompetensutveckling måste först ett bredare 

begrepp gås igenom, nämligen HRD (Human Resource Development). HRD kan ses som ett 

paraplybegrepp som kan innefatta alla typer av utvecklande arbete kopplat till personal. Arbetet 

kan bestå av flertalet olika organisatoriska aktiviteter med skiftande fokus både på individnivå 

och organisatorisk nivå, såsom fokus på lärande inom organisationen samt personlig och 

organisatorisk utveckling (Nilsson et al., 2011). Det som kan konstateras kring HRD är att det 

är ett ständigt föränderligt begrepp och att gårdagens syn på HRD inte behöver vara samma sak 

som morgondagens. HRD kommer egentligen ifrån flera olika forskningsskolor med sin grund 

i psykologi, pedagogik, sociologi och företagsekonomi. Ett område som också innefattar 

samma områden och kan ses som ett tvärvetenskapligt område ihop med HRD, är HRM 

(Human Resource Management). Med viss förenkling kan HRM definieras som inriktat på 

ledning och management i nutid, medans HRD fokuserar på utveckling inför framtiden (Nilsson 

et al., 2011). 

 

2.3.2 Kompetensutveckling 

Som tidigare beskrivits ses kompetensutveckling som en del inom HRD. Syftet med denna 

studie är dock att fokusera på just kompetensutveckling snarare än det något bredare begreppet 

HRD. Således krävs en mer ingående forskningsgenomgång kring just kompetensutveckling 

som begrepp för att kunna besvara studiens problemformulering på bästa sätt. 

  

Begreppet kompetensutveckling innefattar två sammansatta ord, kompetens och utveckling. 

Utveckling innebär att något växer ihop med nya insikter kring olika frågor eller avseenden, 
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alltså att det sker någon typ av förändring som ofta också innebär en förbättring (Nilsson et al., 

2011). Kompetens är dock lite mer svårfångat. Hansson (2005) beskriver att kompetens är något 

individen måste ha för att klara av en uppgift. Otoo och Mishra (2018) beskriver att kompetens 

kan ses som en sammansättning av olika underliggande personliga egenskaper såsom motiv, 

skicklighet, personliga egenskaper, självinsikt, den sociala rollen och/eller den kunskap 

individen besitter. Andra definitioner kan vara potentiell effektivitet inför en uppgift. 

Kompetens kan även delas upp i olika områden, såsom etisk kompetens, social kompetens, 

kunskapskompetens, kulturell kompetens, teamkompetens med flera (Otoo & Mishra, 2018). 

Ellström (1992) beskriver kompetens som en individs handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Sammanfattningsvis går det att konstatera att kompetens är ett 

mångfacetterat begrepp, där kunskap och handlingsförmåga inför olika uppgifter i en viss 

kontext kan ses som en bred men också mer övergriplig tolkning. 

  

Kompetensutveckling innebär att organisationer genomför olika typer av aktiviteter för att 

utveckla sitt mänskliga kapital, för att på så vis förbättra och öka chanserna för de anställda att 

lyckas med sina uppgifter samt att förbättra sina prestationer inom organisationen. 

Kompetensutveckling verkar också i syftet att organisationer vill behålla värdefull personal och 

därmed värdefulla kompetenser (Nilsson et al., 2011). Hansson (2005) menar att effektiv 

kompetensutveckling kräver ett synsätt som ser på människan som en resurs som kan 

kartläggas, investeras och styras mot mål, något som växt sig starkare och starkare de senaste 

decennierna i samband med utvecklingen av HRD och HRM. Hansson (2005) beskriver detta 

som extra relevant i dagens organisationer som ständigt utsätts för yttre krav och tryck vilket 

kräver en organisation som är förberedd och anpassad för ständiga förändringar. Forskaren är 

dock tveksam till att HR automatiskt ska ansvara över denna fråga, utan menar att det är viktigt 

att kompetensutveckling betraktas som ett separat kunskapsområde. Hansson (2005) hävdar att 

det är nödvändigt för organisationer att arbeta med kompetensutveckling därför att 

organisationerna i sig inte äger kompetensen som deras medarbetare bidrar med. Har en 

organisation personal som trivs och kan utvecklas, ökar chanserna att de också stannar inom 

organisationen. Kompetensutveckling bidrar således inte bara med mer motiverad personal som 

kan prestera bättre, utan kompetensutveckling bidrar också med att behålla kompetensen som 

personalen besitter, vilket är av största vikt i och med att denna kompetens kan förflytta sig från 

organisationen om personal väljer att lämna. Att arbeta med kompetensutveckling blir allt 
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viktigare i en värld där tjänster och individers kompetenser både ökar i omfattning, men också 

i komplexitet, något som Jacobs (2017) är noga med att påpeka i sin studie. 

  

2.3.3 Fördelar med kompetensutveckling 

Det finns forskning som framför att kompetensutveckling är en investering som bidrar med 

otaliga fördelar (Sung & Choi, 2014; Otoo & Mishra, 2018). Kompetensutveckling är ett viktigt 

strategiskt tillvägagångssätt för att stimulera positiva beteenden hos människor samt öka 

kunskaper, förmågor och förbättra attityder, vilket i förlängningen ökar produktiviteten. I sin 

studie menar Otoo och Mishra (2018) att kompetensutveckling positivt influerar de anställdas 

kompetenser och därmed organisationens. Deras resultat visar att kompetensutveckling har en 

signifikant påverkan på personalens karriärutveckling och påverkar deras prestationer positivt 

vilket skapar incitament till att investera i sin personal. Sammanfattningsvis så visar Otoo och 

Mishra (2018) genom sin studie att kompetensutveckling positivt påverkar både personalens 

och organisationens kompetens, samt att det finns en signifikant koppling mellan 

kompetensutveckling och positiva organisatoriska prestationer. 

  

Lee, et al. (2017) har i sin studie undersökt hur HRD och kompetensutveckling påverkar 

engagemanget hos de anställda. Författarna menar att positiva organisatoriska beteenden är 

något som blivit allt viktigare under de två senaste decennierna. Alltså att en positiv attityd på 

arbetsplatsen, som också förknippas med positiva meddelanden från ledningen, är att föredra 

och att detta positivt påverkar de anställdas prestationer. Detta har uppmärksammats efter att 

flertalet studier visat på de negativa konsekvenser som följer efter negativ kommunikation från 

ledningen, såsom information kring kris, konflikter eller andra ohållbara situationer. Detta 

forskningsområde har växt sig allt större med en växande insikt att människor som är 

engagerade i sitt arbete också är investerade i sin yrkesroll både emotionellt, kognitivt och 

fysiskt, där flertalet empiriska forskningsresultat visar att denna typ av engagemang också 

minskar risken för att de anställda lämnar organisationen (Lee et al., 2017). Studiens resultat, 

ihop med tidigare forskning som presenteras i artikeln, visar att kompetensutveckling kan bidra 

till att öka engagemanget hos personal, vilket då kan öka motivationen, effektiviteten samt 

viljan att stanna inom organisationen. Det kan finnas andra förklaringar till förbättrade 

prestationer än engagemang, såsom ökade resurser, bättre distribution av resurser eller 

organisationens kultur, något som Lee, et al. (2017) tar upp som befintlig kritik. 
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2.3.4 Problematisering kring kompetensutveckling 

Det finns dock en avvikelse mellan forskning och praktik när det kommer till 

kompetensutveckling. Nilsson, et al. (2011) beskriver att den kunskap som forskare vill driva 

och få fram, sällan når ut till praktikerna. Detta är inte ett problem som endast finns inom 

kompetensutveckling och HRD forskning, utan kring flertalet samhällsvetenskapliga 

forskningsområden. Praktikerna kan tycka att forskare inte har verklighetsförankring, och 

forskarna menar att praktikerna är alltför förtrogna i sina rutiner. Huruvida detta stämmer eller 

ej kommer här inte gås in på närmare, utan avsikten är att här endast konstatera att det finns ett 

erkänt glapp mellan forskning och praktik (Nilsson et al., 2011). Hollenbeck, DeRue och Guzzo 

(2004) går i samma linje och menar att denna diskrepans mellan teori och praktik är tydlig, 

speciellt när det kommer till teamarbete vilket är något som blir en allt större del i den moderna 

organisationen. HR-funktionen måste bli bättre att använda sina forskningsverktyg i praktiken 

för att öka möjligheten att lyckas stimulera utveckling. Särskilt måste HR-funktionen inkludera 

teamarbete och teamutveckling i sitt kompetensutvecklingsarbete just för att teamarbete är 

något som växer sig större och större. Sanders, Riemsdijk och Groen (2008) är ytterligare 

forskare som påpekar diskrepansen mellan teori och praktik inom just HRM och HRD. HR-

praktiker som frekvent läser och konsumerar forskningslitteratur har bättre finansiella 

prestationer än de HR-praktiker som inte gör det. Broar måste byggas mellan teori och praktik 

för att på så vis kunna vara mer värdeskapande och samtidigt betraktas som en mer mogen 

yrkesprofession menar Sanders, et al. (2008). Dessa forskare hävdar dock att det troligtvis inte 

handlar om brist på kunskap, utan snarare brist på genomförande. Sanders, et al. (2008) menar 

att HR-praktiker borde sluta leta efter en universell “best practice” eftersom skillnaderna mellan 

organisationer är alltför stora. 

  

Poell och van der Krogt (2017) lyfter ytterligare problematik kring kompetensutveckling. De 

hävdar att den största anledningen till varför det uppstår problem i samband med 

kompetensutveckling är en begränsad och ensidig tolkning av de aktiviteter HRD-forskning 

förespråkar i och med kompetensutveckling. Istället för att se kompetensutveckling som 

alternativa kurser och program personalen kan genomgå, så borde kompetensutveckling 

fokusera på utveckling i det dagliga arbetet och i processer. Det handlar om att ta vara på och 

respektera de motivationsfaktorer som varje individ har, för att på så sätt skapa lärande i det 

dagliga arbetet och utvecklas därefter. Sung och Choi (2014) lyfter också att framgång i 

kompetensutveckling till stor del beror på om HRD lyckas med att nå fram till den enskilde 
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anställde med förståelse och motivation för det som den förväntas göra. Att bli ivägskickad på 

kurser eller utvecklingsprogram externt lär den anställde endast i begränsad omfattning om sin 

egen situation på arbetet och kan i många fall endast ge en begränsad effekt på utvecklingen. 

Här behöver ansvariga beslutsfattare kring kompetensutveckling omvärdera hur de går tillväga 

i sina investeringar i det mänskliga kapitalet menar Poell och van der Krogt (2017). Ansvariga 

beslutsfattare måste fråga de anställda, i mycket större utsträckning än vad de gör idag, vad de 

anser är utveckling för dem och vilken typ av stöd de behöver. 
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3. Teori 

 
I detta kapitel presenteras institutionell teori som utgör studiens analysverktyg som med 

aktuella begrepp erbjuder möjligheter att kritiskt granska och tolka studiens empiri. 

 

3.1 Institutionell teori 
DiMaggio och Powell (1983) menar att det rationella och byråkratiska synsättet kring hur 

organisationer ska ledas och styras kan liknas med en orubblig stålbur, som har 

institutionaliseras så pass mycket att det ofta ses som den enda sanningen. Formell struktur i en 

organisation är skärskådning av olika rationella strukturer såsom listor på avdelningar, 

positioner, kontor samt olika sorts program. Dessa element är rationellt länkade till olika mål 

och teorier om hur dessa strukturer skall sammanlänkas. Essensen av modern byråkrati är den 

rationella kopplingen mellan mål och formella strukturer (Meyer & Rowan, 1977). 

Teoribildningen institutionell teori belyser problematiken varför organisationer och dess 

struktur inte fungerar som de rationella verktyg de ämnar att vara. Teorin menar att istället för 

rationella mönster och strukturer så styrs snarare organisationer av omgivande faktorer, invanda 

mönster och olika moden (Eriksson-Zetterquist, 2009). Förståelse om vad organisationer är och 

vad de gör kan således förstås genom att studera omgivningens påverkan. Det är alltså inte 

organisationens beslut som är av störst vikt, utan snarare deras handlingar i relation till 

omvärlden. För att förstå varför de formella strukturerna i en organisation inte alltid fungerar, 

kan institutionell teori hjälpa oss att förstå att de rationella val som ligger till grund inte alltid 

är så rationella som de kan te sig (Meyer & Rowan, 1977). De formella strukturer som existerar, 

alltså till exempel arbetsplaner, organisationsscheman och andra aktiviteter, finns till för att 

skapa legitimitet snarare än effektivitet, eftersom dessa strukturer sällan efterföljs i praktiken. 

Synsättet att organisationer fungerar och agerar rationellt är en bild som institutionell teori 

ifrågasätter (Meyer & Rowan, 1977). 

  

Denna institutionalisering av strukturer och aktiviteter sker egentligen ovanför den verksamma 

organisationens kontext, vilket resulterar i att organisationer också blir mer homogena och 

stabila i och med att de imiterar och efterliknar varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Organisationer består således inte endast av ekonomiskt rationella beslut som ämnar att 

maximera aktieägarvärdet, utan organisationer påverkas också av den institutionella kontext de 

agerar och lever i (Kostova, 1999). Organisationer tävlar inte endast om resurser och kunder, 

utan likväl tävlar de om legitimitet, politisk makt och social acceptans. Det går inte endast att 

fokusera på kunder och resurser, utan att även ta andra organisationer i beaktning är av största 

vikt för framgång (DiMaggio & Powell, 1983). 

  

Institutionell teori gör också skillnad på tekniska organisationer och institutionella 

organisationer (Morphew & Huisman, 2002). Tekniska organisationer är rutinmässiga och 

använder sig av välutvecklade teknologiska lösningar (till exempel maskiner i produktion), 

samt producerar enkla mätvärden i både sin input och output. Dessa organisationer lyckas 

genom att på ett effektivt sätt producera produkter av hög kvalitet. Institutionella organisationer 

däremot är organisationer som använder sig av svårfångade procedurer sett utifrån input och 

output, såsom lärande och kunskapsutövning, till exempel advokatbyråer eller skolor. Dessa 

organisationer producerar alltså aktiviteter som är svårdefinierade utifrån värde och kvalitet 

(Morphew & Huisman, 2002). Institutionalisering av aktiviteter kan även ske i de tekniska 

organisationerna, genom arbetssätt, managementkoncept och andra formella strukturer inom 

organisationen. 

  

3.1.1 Myter 

Myter inom den institutionella teorin innebär att det finns en uppsättning sociala normer som 

har institutionaliseras av en organisations omgivning. Omgivningen skapar ett tryck på 

organisationer att efterfölja normer kring hur en organisation bör och ska vara utformad. 

Organisationer eftersträvar därmed att uppnå dessa myter för att te sig som legitima och 

aktuella, även om dessa myter inte förespråkar en ökad effektivitet (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Genom att uppnå dessa myter blir organisationer mer homogena, men också mer stabila. 

Dock är den huvudsakliga anledningen till att eftersträva myter möjligheten att visa eller 

bibehålla sin legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Exempel på organisatoriska myter är titlar, 

positioner, policydokument, förbättringsprogram eller managementkoncept. Ibland kan även 

dessa myter vara så starkt påtvingade att organisationer väljer att efterfölja och upprätthålla 

dessa snarare än att fokusera på sina faktiska produceringsprocesser. Fördelarna är dock en 

ökad legitimitet och stabilitet samt ökade chanser för överlevnad genom att organisationen 
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uppfattas som ansvarsfull och modern, vilket inte ifrågasätts utav omvärlden på samma sätt som 

som en icke-legitim organisation hade ifrågasatts (Meyer & Rowan, 1977). Myter kring HR är 

till exempel ett ökat värdeskapande och att institutionen är värdefull för organisationen, något 

som Ulrich (1995) hävdar att HR-funktionen har som syfte. Detsamma kan sägas kring myter 

om kompetensutveckling där HRD uppmuntrar fördelaktiga beteenden hos de anställda vilket 

antas leda till förbättrade prestationer hos de anställda och förbättrad produktivitet i 

organisationen (Bates & Chen, 2004) 

  

3.1.2 Legitimitet 

Normer kring rationalitet inom organisationer bör inte tolkas som enkla värderingar, utan de 

existerar i kraftfulla sätt genom olika regler, mening och förståelse som är kopplat till 

institutionaliserade sociala strukturer (Meyer & Rowan, 1977). Många policys, 

förbättringsprogram och procedurer inom organisationer kan tolkas som påtvingade av normer 

som förespråkas och förstärks genom utbildningsinstitut, prestigefulla organisationer och 

ibland av lagkrav. Denna rationalisering av myter i hur en organisation bör uppfattas har 

resulterat i formella strukturer som tolkas som sanningar. Dessa påtryckningar kan anses ha 

enorm påverkan då de definierar hur en modern och legitim organisation bör se ut och hur den 

bör vara strukturerad. Eftersom dessa byggstenar i strukturer anses vara riktiga, tillräckliga och 

nödvändiga, så tvingas också organisationer att efterfölja dem. När dessa myter väl är 

institutionaliserade så kan spridningen ses som explosivartad (Meyer & Rowan, 1977). Denna 

strävan att uppfattas som legitim av sin omgivning och sin institution gör också förmågan att 

anpassa sig viktig för framgång. Normer och värderingar ändras konstant vilket innebär att om 

en organisation skall uppfattas som legitim måste den också vara anpassningsbar. Genom att 

förhålla sig och etablera aktiviteter som tillgodoser rådande värderingar så kan också 

organisationer bibehålla och återskapa sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Denna 

anpassning för att uppfattas som legitim kan, som tidigare påpekats, ske på bekostnad av 

effektiviteten. DiMaggio och Powell (1983) menar att genom att upprätthålla och efterleva 

intressenters förväntningar så stärks också organisationens legitimitet. Upprätthållandet av sin 

legitimitet förhindrar också ifrågasättandet av affärsverksamheten, vilket genererar en stärkt 

position gentemot omgivningen och ökar chanserna för en organisation att överleva. 

Organisationer som inte ses som legitima blir sårbara och anklagas för att vara oansvariga, 
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irrationella och onödiga. Dessa anklaganden kan medföra oanade ekonomiska kostnader, 

oavsett om de görs från interna eller externa intressenter (Meyer & Rowan, 1977). 

  

3.1.3 Isomorfism 

Något som DiMaggio och Powell (1983) belyser i sin klassiska artikel är hur organisationer ter 

sig mer och mer lika sina konkurrenter och andra aktörer som verkar i dess omgivning. 

Forskarna menar att genom institutionaliseringen av den byråkratiska skolan så blir 

organisationer också mer homogena. De beskriver denna imitering och homogenitet som 

isomorfism. Isomorfism är en typ av process som innebär att en enhet i en population 

eftersträvar att likna de andra enheterna i samma typ av miljö. Detta innebär att olika tekniska 

system som har syftet att vara effektiva, ibland inte anammas i just detta syfte, utan snarare 

anammas de för att få organisationen att framstå som modern, rationell och ansvarstagande. Så 

när olika trender, teknologiska lösningar eller moden dyker upp i organisationens omvärld, 

kommer också organisationen ta till sig detta. Gör inte organisationen detta så löper de risken 

att framstå som icke-ansvarstagande eller icke-legitima. Att kunna imitera sin omgivning blir 

alltså av stor vikt för organisationers överlevnad och inom institutionell teori anses denna 

påverkan vara påtaglig (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver tre olika typer av isomorfism: tvingande, normativa och 

mimetiska. Den tvingande isomorfismen kan vara till exempel lagkrav eller annan formell eller 

informell press som påtvingas i och med en skillnad i makt eller beroendeställning. Den 

normativa isomorfismen har att göra med professioner, alltså att olika typer av yrken har vissa 

normer som efterföljs just inom den yrkeskategorin, vilket i sin tur skapar en homogenitet inom 

yrkeskategorin. Den mimetiska isomorfismen drivs i grunden av en osäkerhet, vilket gör att 

organisationer vill efterlikna andra prestigefulla eller framgångsrika organisationer som svar på 

sin egen osäkerhet. När olika aktiviteter i en organisation är svårförstådda, målen är otydliga 

eller att lösningarna är oklara så tenderar en mimetisk isomorfism att uppstå. Dessutom menar 

DiMaggio och Powell (1983) att ju osäkrare kopplingen är mellan medlen och målen kring en 

process eller aktivitet, ju fortare sker också imiteringen. Ett typiskt exempel på mimetisk 

isomorfism är hur världens stora industriorganisationer försökte efterlikna Japans 

tillverkningsindustri efter andra världskriget, där fåtalet av västvärldens organisationer 

lyckades. Problematiken med mimetisk isomorfism är att den som imiterar sällan tar hänsyn till 
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de individuella förutsättningarna som gjorde en aktivitet lyckad från första början. Det är också 

viktigt att påpeka att all typ av isomorfism kan förekomma oberoende av bevis på en ökad 

effektivisering. DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationskoncept är särskilt starka 

i sin mimetiska isomorfism. Detta är särskilt intressant i denna studie, då kompetensutveckling 

kan ses som ett organisationskoncept som också kan tolkas ha svårdefinierade input och output, 

som diskuterats ingående i studiens avsnitt om tidigare forskning.  

  

3.2 Sammanfattning av institutionell teori 

Institutionell teori försöker förklara varför organisationer inte fungerar som de rationella 

verktyg de är ämnade att vara. Alltså att formella strukturer, såsom till exempel arbetsplatser 

och organisationsscheman, sällan fungerar i praktiken, utan snarare kan fungera som en sätt att 

uppvisa legitimitet för omgivningen (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det sker alltså en form av 

institutionalisering av trender samt även av organisationer i sig, vilket gör organisationer mer 

homogena men också mer stabila. Detta kan förklara varför trender får fotfäste och sprids från 

organisation till organisation. Om en prestigefull och framgångsrik organisation anammar en 

typ av trend, koncept eller arbetssätt, så kommer andra organisationer försöka efterlikna denna 

organisation i syftet att få en yttre legitimitet gentemot omvärlden. Detta är extra tydligt inom 

vissa branscher där vissa normer är styrande och organisationer indirekt tvingas att vara på ett 

visst sätt för att uppfattas som seriösa och moderna. Strävan att uppfattas som legitima av sin 

omgivning och sin institution, gör det också viktigt att ha förmågan att anpassa sig (Meyer & 

Rowan, 1977). Institutionaliseringen handlar också om att uppfylla olika intressenters 

förväntningar på organisationen, ibland kan organisationen till och med göra förändringar som 

har andra negativa effekter för organisationen, men som görs i syfte att stärka, bibehålla eller 

återskapa sin legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). 

 

 

 

 

  



 

 

 

26 

4. Metod 

 
Kapitlet redovisar tillvägagångssättet för studien och valen som gjorts. Avsnittet förklarar 

varför författarna valt kvalitativ ansats, hur arbetet kring och med intervjuerna har gått till, 

urvalet av respondenter samt hur analysen av empirin i studien har genomförts. Avslutningsvis 

beskrivs hur studiens kvalitet har beaktats samt de etiska överväganden som gjorts för att 

säkerställa studiens transparens och trovärdighet. 

 

4.1 Filosofiska överväganden 
Författarna har i den här undersökningen valt att utgå ifrån tolkningsperspektivet, även kallad 

interpretativismen, som innebär att kunskap om människan och dess institutioner kräver att 

forskningsprocessen speglar det som är speciellt för människor (Bryman & Bell, 2013). Studier 

av människors sociala verklighet måste i tolkningsperspektivet inkludera en empatisk förståelse 

för människans handlingar. Det innebär att den här undersökningen utgick ifrån individernas 

perspektiv med syftet att skapa förståelse för deras handlingar i deras omgivning. Ett tolkande 

synsätt innebär dock inte enbart beskrivningar av människors uppfattningar och tolkningar av 

det sociala sammanhang de befinner sig inom. Utan ansatsen innebar även att författarna i den 

här undersökningen ville sätta in de tolkningar som framkom genom empirin i en 

samhällsvetenskaplig referensram (Bryman & Bell, 2013). Till detta anses det viktigt att 

tillägga att författarna till denna studie hade en viss förförståelse och förkunskap vilket påverkar 

den tolkning av empirin som författarna redogör för och använder i studiens empiri, analys och 

slutsats. Författarna har tidigare arbetat praktiskt med kompetensutveckling samt har i tidigare 

egna studier insamlat information om nyckeltal i HR-aktiviteter. Förkunskaper om det ämne 

som studien ämnar undersöka måste forskaren enligt Aspers (2007) tillta för att underlätta 

analys och förståelse för situationen. Vår uppfattning var att en kvalitativ forskningsstrategi 

passade bäst då författarna var intresserade av hur individerna beskriver fenomen och hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, något som är viktigt vid en kvalitativ 

studie (Bryman & Bell, 2013). Fokus för undersökningen var alltså individers uppfattningar om 

de beslut som fattas i deras kontext kring kompetensutveckling samt vilka kriterier som används 

för att avgöra värde. För att få reda på detta valdes en kvalitativ ansats som innebär att resultaten 
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tolkades utifrån studiens inriktning att skapa förståelse. Vår ambition var att utifrån individernas 

erfarenheter och tolkningar generera empiri som skulle vara ett bidrag till det 

företagsekonomiska forskningsfältet. 

  

4.2 Val av metodansats 

En abduktiv metodansats innebär att forskaren växlar mellan teori och empiri för att förstå 

upptäckter som görs i studien och där en förklaring på̊ problemet växer fram allteftersom 

studien pågår (Alvehus, 2013). I den här studien var författarna intresserade av hur individer 

uppfattar värde i sammanhang där kompetensutveckling sker. Författarna ansåg att 

problemområdet var komplext. För att kunna tolka och skapa förståelse krävdes såväl ett 

teoretiskt ramverk som flera faktiska exempel på hur individer resonerar och agerar. För att inte 

låsa oss vid en viss teori och försäkra oss om öppenhet för de fynd som gjordes valdes den 

abduktiva metoden som forskningsstrategi i den här studien. Den abduktiva metoden kan även 

beskrivas som en iterativ strategi som lägger tyngden vid hur individer uppfattar, tolkar och 

förstår den sociala verkligheten samt att metoden syftar till en rörelse som pendlar mellan teori 

och empiri. Detta innebär att vissa områden som var tänkta att behandlas under intervjuer blev 

i någon utsträckning ändrade allt eftersom intervjuerna fortlöpte, då nya observationer ledde till 

nya insikter, något som är en fördel med en abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Ett exempel 

i denna studie var att författarna redan efter två genomförda intervjuer valde bort en 

intervjufråga, som bad respondenten att uppskatta värdet av ett alternativt tillvägagångssätt 

rörande mätning av effekter. Den här frågan uppfattade studiens författare varken gav någon 

värdefull empiri i relation till vårt problemområde, samt att respondenterna uppfattade den som 

vag och svår att besvara. Frågan ledde inte till några vidare insikter om problemområdet, utan 

skapade enbart ett behov av ytterligare förklaringar av frågan i sig. 

  

4.3 Intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse om världen utifrån den intervjuade 

personens synvinkel. Den utvecklar mening ur intervjupersonens erfarenheter och söker avslöja 

deras egen värld som den var före intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun som metod 

visar enligt Seidman (2013) på intresse för människors upplevelser och berättelser och i linje 
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med att i den här studien söka använda individers egna erfarenheter och tolkningar passade den 

kvalitativa forskningsintervjun väl in i vår strategi. Därför valdes den kvalitativa 

forskningsintervjun som praktisk metod i vår undersökning. I en kvalitativ forskningsintervju 

produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Produktionen 

av data bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det gäller att ställa 

frågor samt kunskap om ämnet i fråga. Det betyder att kvaliteten på den data som kommer ut 

av en intervju också är beroende av intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att kunna producera kunskap från intervju krävdes att författarna i rollen 

som intervjuare var pålästa om vårt ämne, i synnerhet för att ställa uppföljningsfrågor. Med 

tanke på att intervjun är en social interaktion där kunskap är beroende av vårt samspel var det 

viktigt att en tydlig målbild var formulerad före själva intervjuerna, något som intervjuguiden 

och framtagandet av denna bidrog med. 

  

Eftersom författarna som genomförde den här studien insåg att varje intervjusituation skulle ha 

sin egen speciella karaktär valdes den semistrukturerade intervjun som form för genomförandet. 

Denna intervjuform innebar att på förhand skapa en intervjuguide som fungerade som 

utgångspunkt för intervjun. Intervjuguiden lät författarna en extern HR praktiker i vårt nätverk 

granska och ge sina kommentarer på innan utformningen  fastställdes och används i 

intervjuerna. Respondenterna gavs i intervjun stor frihet att svara på sitt eget sätt vilket 

möjliggjorde djup i resonemangen. I vilken ordning frågorna ställdes varierade med situationen 

och formen gav oss även utrymme att ställa följdfrågor för de svar som som intervjuare 

uppfattade som viktiga, något som talar för de möjligheter semistrukturerad intervju erbjuder 

(Bryman & Bell, 2013). Vi som författare anser att den semistrukturerade intervjuformen gav 

oss det handlingsutrymme som behövdes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 

Utgångspunkten var att båda författarna till den här studien skulle delta aktivt i alla intervjuer, 

av praktiska skäl blev utfallet istället att endast intervjuerna ett till och med sju genomfördes av 

oss båda. Intervju åtta, nio och tio genomfördes av Henrik Olsson och intervju elva av Fredrik 

Hillberg Jarl. Telefonintervju sågs den här undersökningen som ett undantagsfall då själva 

miljön och kroppsspråk är viktiga faktorer för att kunna tolka svaren i sitt sammanhang, något 

som stämmer överens med vad Kvale och Brinkmann (2014) påstår är viktigt vid en intervju. 

Telefonintervju blev heller inte aktuellt i den här studien och alla intervjuer skedde vid 

respondenternas arbetsplatser vilket av Trost (2010) beskrivs som en gynnsam strategi då detta 

skapar trygghet för intervjupersonen. Enligt Bryman och Bell (2013) är ljudinspelning viktig 
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för den detaljerade analysen och för att fånga personens egna ordalag. Utan ljudinspelning 

riskerar också intervjuaren att lägga för mycket tid på̊ anteckningar och missar då viktiga 

uttryck och kan inte heller vara lika lyhörd för följdfrågor eller kontrollfrågor. Inspelning ger 

också forskaren möjlighet att lyssna på materialet flera gånger. I den här undersökningen 

spelades samtliga intervjuer in då ingen av intervjupersonerna hade något emot detta. För att 

kunna kritiskt tolka och reflektera över de svar som varje intervju gav transkriberades allt 

inspelat material. Detta gjordes för att underlätta analysen av det som sades, och det fanns då 

möjlighet att återvända till transkriberingen flera gånger utifrån eventuellt nya teoretiska idéer 

eller strategier (Bryman & Bell, 2013). Dessutom användes två inspelningsenheter vid de 

gemensamma intervjutillfällena för att minimera riskerna för förlorad empiri. 

  

4.4 Urval 

Denna studie gjorde ett strategiskt urval kring vilka respondenter som var tilltänkta att bli 

intervjuade. Ett strategiskt urval innebär att val av respondenter sker baserat på att forskarna i 

studien söker efter respondenter med en viss kunskap eller erfarenhet som kan kopplas till 

frågeställningen (Alvehus, 2013). Detta var viktigt då studiens frågeställning handlar om hur 

individer i organisationer kopplar ihop värde med kompetensutveckling. För att få så bra empiri 

som möjligt gjorde studiens författare ett strategiskt urval att endast intervjua HR-professionella 

personer om kompetensutvecklingen i organisationen. I och med att denna studie också valde 

en kvalitativ forskningsmetod så innebar det också att urvalet inte behövde representera en hel 

population, något som däremot kvantitativ forskning eftersträvar (Bryman & Bell, 2013). En 

kvalitativ forskningsmetod bör snarare fokusera på tillgänglighet och intresse, vilket i den här 

studien resulterade i ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att val av tilltänkta 

respondenter sker baserat på att den kunskap forskaren söker är viktigare än representativitet. 

Representativitet anses mindre viktigt när en studie ämnar att ha djupintervjuer (Bryman & 

Bell, 2013). Detta val har gjorts då representativiteten inte ansågs vara lika viktigt som den 

ingående analysen och tolkningsarbetet av respondenternas upplevelser och erfarenheter. 

Vidare brukar kvalitativa forskningsmetoder fokusera på ett heterogent urval för att få en rikare 

materialinsamling (Alvehus, 2013), vilket resulterade i att denna studie inte valde att fokusera 

på en specifik bransch, utan målet var att intervjua individer som arbetar inom olika branscher. 

Författarna till denna studie fann genom sitt kontaktnät respondenter som arbetade och 
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ansvarade över kompetensutveckling. Alla respondenter erbjöds anonymitet och för 

enkelhetens skull blev också alla respondenter anonyma, även om vissa inte insisterade på det. 

  

Antalet medverkande respondenter i den här studien var elva till antalet. Även om antalet 

respondenter inte är det viktigaste vid en kvalitativ studie bör antalet intervjuer kopplas till varje 

specifik forsknings problemformulering (Bryman & Bell, 2013). Målet var att genomföra minst 

tio semistrukturerade djupintervjuer, vilket då uppnåddes i den här studien. Vidare var inte 

studiens mål att uppnå mättnad utan ambitionen var istället att få så fylliga svar som möjligt. 

Mättnad innebär att liknande svar på intervjufrågor är återkommande vilket inte resulterar i 

någon ny information (Alvehus, 2013). Baserat på frågeställningens breda tolkningsutrymme 

kring det breda begreppet värde, var det ett medvetet val att inte ha som syfte att uppnå mättnad. 

Med elva djupintervjuer kring vår problemformulering uppnåddes en tillräckligt rik och 

relevant empiri, vilket är det viktigaste vid en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 

2013). 

                                                                      

4.5 Analys av empiri 

När det kommer till analys så menar Alvehus (2013) att den inträffar när det empiriska 

materialet möter den teoretiska referensramen. I denna studie används institutionell teori för att 

försöka analysera vilka bakomliggande faktorer som kan påverka olika beslut och uppfattningar 

kring kompetensutvecklingsfrågor. Institutionell teori valdes därför att teorin generellt ämnar 

förklara varför organisationer inte alltid fungerar som de rationella enheter som de utger sig för 

att vara, vilket författarna ansåg var ett viktigt fokus i studien där värdeskapande i 

kompetensutvecklingsinsatser undersöks. Vidare används begrepp och termer som tas upp i 

studiens tidigare forskning för att med hjälp av dessa komplettera institutionell teori som 

analysverktyg och jämföra med den insamlade empirin. Tidigare forskning tar upp områdena 

humankapital, HR och värdeskapande samt HRD och kompetensutveckling. Dessa 

forskningsområden valdes då författarna ansåg att komplexiteten i HR-perspektivet krävde en 

belysning från såväl strukturellt perspektiv om humankapital samt praktiknära kunskap om HR-

professionen, dess uppdrag och olika synsätt på värdeskapandet. 

 

När det handlar om analys av den insamlade empirin så finns det inte lika entydiga 

förhållningssätt och regler kring kvalitativ forskning som det gör med kvantitativ forskning 
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(Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ dataanalys är mer otydlig och öppen för tolkning, men i 

denna studie följde författarna vad Alvehus (2013) förespråkar, nämligen att analys av 

kvalitativ empiri kan delas in i tre steg: sortera, reducera och argumentera. Detta innebar att 

författarna transkriberade alla intervjuer och sorterade in denna empiri i olika tematiseringar i 

syfte att hitta olika teman kopplat till vår teoretiska referensram. När empirin var insamlad 

växte fyra olika teman fram i arbetet med att läsa igenom och sortera ut informationen. Dessa 

teman för empiri utgick genomgående från att studien utgår ifrån institutionell teori som 

analysverktyg kompletterat med möjligheten att jämföra empirin med tidigare forskning. Därav 

växte fyra teman fram som återger respondenternas svar rörande syften med 

kompetensutveckling, vad som är en önskad effekt, beslutsunderlag och hur framgång i 

kompetensutveckling avgörs. Detta tillvägagångssätt var även en riktlinje författarna försökte 

förhålla sig till genomgående, även rörande uppstruktueringen av svaren på intervjufrågorna. 

Materialet reducerades till konkreta och relevanta utsagor och kopplades samman med vår 

teoretiska referensram och argument för olika ståndpunkter baserade på det insamlade 

materialet. Det var i detta analysarbete som empirin ställs mot teorin, vilket är en central del av 

studien (Alvehus, 2013). 

  

Då vi som författare till denna studie valde en abduktiv metodansats fanns det även en 

medvetenhet hos oss att det under studiens arbete kunde ha skett tillskott till vår teoretiska 

referensram för att komplettera oförutsedda empiriresultat eller ett behov att utöka redan 

befintliga avsnitt. I denna studie blev det under studiens gång tydligt att institutionell teori 

skulle med fördel genomsyra analysen av empirin, eftersom författarna i detta arbete uppfattade 

att detta analysverktyg kunde beskriva och synliggöra såväl interna som externa faktorer som 

påverkar synen på värdeskapandet i kompetensutveckling. Detta tillvägagångssätt 

möjliggjordes av den abduktiva metodansatsen. 

  

4.6 Kvalitet 

Vad gällande kvalitet inom kvalitativ forskning så föreslår Bryman och Bell (2013) att vi bör 

förhålla oss till två kriterier, trovärdighet och äkthet. Detta skiljer sig från den kvantitativa 

forskningsmetoden där reliabilitet och validitet används för att bedöma kvalitet. Dessa kvant-

begrepp är dock inte lika relevanta att överföra till den kvalitativa forskningen, vilket resulterat 

i att trovärdighet och äkthet istället har blivit kriterier inom kvalitativ forskning. Trovärdighet 
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i sin tur kan också delas in i fyra olika kategorier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. 

  

Tillförlitlighet innebär att forskaren beskriver hur de ser på olika beskrivningar av verkligheten 

och hur sociala interaktioner kan påverka tolkningsarbetet. Tillförlitligheten kan stärkas om 

forskaren också rapporterar sina resultat till respondenterna, för att säkerhetsställa att de tolkat 

deras verklighetsbeskrivningar på ett riktigt sätt. Vad gällande överförbarhet så handlar detta 

om att forskaren ger tydliga och fylliga beskrivningar och redogörelser för att förse läsaren med 

en databas av information som hjälper läsaren att bedöma hur överförbara resultaten är till en 

annan miljö. Den tredje kategorin inom trovärdighet är pålitlighet. Pålitlighet är en 

motsvarighet till kvantforskningens reliabilitet och innebär att författarna till en studie bör 

tydligt och noggrant göra en redogörelse för alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2013). Detta görs i syfte att läsaren, samt kollegor eller granskare, kan göra bedömningar kring 

de processer som valts och om de teoretiska slutsatserna som forskarna gör är berättigade. Det 

sista steget för att skapa trovärdighet är konfirmering, vilket innebär att en forskare ska 

uppfattas som att denna har agerat i god tro. Detta betyder att forskaren inser att total 

objektivitet inte kan uppnås i samhällsforskning och att det skall tydligt framgå att forskaren 

inte låtit sig påverkas av sina personliga värderingar i sitt resultat och slutsats. Tillsammans 

med trovärdighet beskriver också Bryman och Bell (2013) att äkthet är ett kriterium för god 

kvalitet. Äkthet syftar till att forskaren på ett så rättvist sätt som möjligt har målat upp en korrekt 

bild av som undersöks samt att undersökningen kan vara till hjälp för respondenterna. 

  

Alla dessa kriterier och sätt att förhålla sig till trovärdighet och äkthet är något författarna till 

denna studie har försökt uppnå och genomgående förhålla oss till i vår arbetsprocess. Genom 

att vara transparent kring dessa faktorer önskar författarna medvetet klargöra och tydliggöra 

vår arbetsprocess och på så vis också uppnå så god kvalitet som möjligt i detta arbete. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor vikt vid forskning. Forskarna måste förhålla sig till vissa etiska 

förhållningssätt för att respondenterna inte på något sätt ska kunna komma till skada. Ett av de 

bästa sätt att förhindra detta är att låta respondenterna vara anonyma (Bryman & Bell, 2013), 

något som också ökar troligheten att de svarar mer sanningsenligt då deras svar inte kan 
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relateras till deras yrkesutövning av andra läsare och således löper de ingen risk för eventuellt 

negativ bakslag om de skulle uttrycka sig negativt om sin organisation eller situation. 

Anonymitet kan således vara en avgörande faktor för att få fram sanningsenlig och trovärdig 

empiri, något som denna studie upprätthöll även om respondenterna själva inte insisterade på 

anonymitet. 

  

Förutom anonymitet så beskriver Bryman och Bell (2013) fyra andra etiska principer som 

forskare måste förhålla sig till, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt falska förespeglingar. Informationskraven innebär att forskaren måste informera 

respondenten med vad som är studiens syfte och vilka moment som ingår i studien, detta krav 

uppfyllde studien genom att de inledande mailen informerade respondenten om vad vår studie 

handlade om. Samtyckeskravet innebär att deltagarna är informerade och medvetna om 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Detta krav 

uppfyllde studien genom att respondenten inför varje intervju informerades om detta krav. Det 

tredje kravet är nyttjandekravet som betyder att det insamlade materialet endast får användas i 

forskningsändamål, något som inte frångicks i studien. Det sista kravet är falska förespeglingar 

vilket syftar till att forskarna inte ska vilseleda eller ljuga om undersökningen. Detta upprätthöll 

studien genom att syftet förmedlades på ett ärligt sätt och författarna talade aldrig osanning med 

vad studien handlade om. Samtliga dessa krav beaktades och följdes noggrant genom hela 

arbetsprocessen. Då vår studie inte i sig behandlade känsliga etiska frågor i vår 

problemformulering anser författarna att det inte behövdes tas mer ställningstaganden kring 

etiska frågor än att de etiska förhållningssätt som beskrivits i detta avsnitt följdes noggrant och 

medvetet. 

  

4.8 Metodkritik 

Denna studie gjorde ett strategiskt urval kring vilka respondenter som var tilltänkta att bli 

intervjuade. Ett strategisk urval innebär att val av respondenter sker baserat på att forskarna till 

studien söker efter respondenter med en viss kunskap eller erfarenhet som kan kopplas till 

frågeställningen (Alvehus, 2013). Detta strategiska urval är givetvis medveten, men likväl kan 

detta ha påverkat urvalet negativt eftersom studiens endast ämnar att fånga de ansvariga 

beslutsfattarnas synvinkel på problemen, vilket innebär att i just denna studie så fångas inte 

medarbetarnas perspektiv upp. Vidare har detta i slutändan resulterat i ett bekvämlighetsurval 
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som tidigare beskrivits, något som också kan kritisera för att inte medföra ett heterogent urval, 

eftersom författarna på förhand valt att kontakta personer som vi vet är intresserade och arbetar 

med kompetensutveckling. Detta har kompletterats med att inte medvetet välja bransch eller 

särskilja på privata eller statliga organisationer i val av respondenter, just för att försöka öka 

heterogeniteten i urvalet. 

  

En annan kritisk faktor är att kvalitativa forskning är subjektiv vad gäller analys av material, då 

egna uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt spelar roll när själva tolkandet av 

materialet görs (Bryman & Bell, 2017). Detta kan i efterhand ha påverkat hur vi som författare 

till denna studie tolkat materialet samt hur empirin  tematiseras baserat på vilken typ av 

forskning och erfarenheter författarna har med sig i insamlandet av empirin. Som dock påpekats 

finns en ambition att vara så transparent som möjligt kring tolkningen av empirin. Dessutom 

finns intervjuguiden bifogad för ytterligare transparens i denna fråga. Vad gäller intervjuer så 

kan det vara svårare att kontrollera om de svar som ges är uppriktiga och speglar 

respondenternas faktiska erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 2016). Det finns en risk 

att respondenterna inte talar sanningen utan justerar sina svar till vad de tror att organisationen 

de är verksamma inom vill att de förmedlar (Yin, 2009). Detta innebär att den uppriktighet som 

efterfrågas och som är att föredra vid interaktioner kan komma att påverkas och att 

respondenterna talar osanning. Detta är dock något som inte borde drabba just denna studie i 

en alltför stor grad, dels därför att alla respondenter har garanterats anonymitet, men också för 

att forskningsområden inte berör några känsliga eller värdeladdade frågor. Bryman och Bell 

(2017) menar att en svårighet med intervjuer är att respondenterna tenderar till att uttrycka sig 

på ett sätt som anses socialt accepterat och därmed kan insiktsfulla paradoxer eller kritisk 

självreflektion utebli. Detta är en kritik som kan appliceras på denna studies insamlande av 

empiri, men det är också en kritik som generellt går att applicera på alla typer av kvalitativa 

metodansatser, vilket gör att den inte är särskilt riktad till just vår studie. Det är alltså något 

som en läsare bör ta i beaktning vad gällande all typ av kvalitativ forskning. 

 

 

 

 

  



 

 

 

35 

5. Empiri 

Kapitlet beskriver det resultat som framkommit genom intervjuer. Inledningsvis ges en kort 

beskrivning av intervjupersonerna utifrån deras erfarenhet och omgivning. Resultatet av 

intervjuarbetet presenteras därefter utifrån en struktur bestående av fyra olika teman som växt 

fram under intervjuarbetets gång. Dessa teman är syften med kompetensutveckling, vad som är 

en önskad effekt, beslutsunderlag samt hur organisationen avgör framgång. Ambitionen är att 

lyfta fram olika perspektiv utifrån argument som talar såväl för som emot utvalt fokusområde. 

 

5.1 Intervjupersoner  

För denna studie har elva intervjuer med HR-professionella personer genomförts som genom 

sin erfarenhet och roll har uppfattats att ha möjlighet att påverka kompetensutvecklingsinsatser. 

Samtliga respondenter är anonyma. Sju intervjupersoner arbetade i privat organisation, tre 

intervjupersoner i offentlig organisation och en intervjuperson arbetade i en stiftelse. De sju 

intervjupersoner som arbetade i privat organisation befann sig i olika branscher som 

fordonsindustri, hygienartiklar, teknikkonsult, medicinteknik, livsmedel samt teknisk 

analysverksamhet. De tre intervjupersonerna i offentlig sektor arbetade alla i kommunal 

verksamhet. Respondenterna hade allt mellan 7 år till 42 års erfarenhet av HR och 

kompetensutveckling med en snitterfarenhet av 18,36 år. Alla intervjuer var mellan 35 och 55 

minuter långa. Organisationerna, oavsett privat, offentlig eller stiftelse, har samtliga varit av 

det större slaget med från 240 anställda upp till 47 000 anställda, där vissa bedriver verksamhet 

internationellt och andra endast i Sverige. 
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 Antal års erfarenhet av 

HR/Kompetensutveckling 

Antal anställda i 

nuvarande organisation 

Geografisk  

närvaro 

Respondent 1 15 år 2100 Global 

Respondent 2 28 år 500 Global 

Respondent 3 23 år 5400 Sverige 

Respondent 4 42 år 2200 Sverige 

Respondent 5 10 år 45000 Global 

Respondent 6 14 år 47000 Global 

Respondent 7 13 år 5000 Global 

Respondent 8 20 år 240 Sverige 

Respondent 9 18 år 16400 Global 

Respondent 10 7 år 5000 Global 

Respondent 11 12 år 5500 Sverige 

 

Figur 1 Tabell över intervjupersonernas erfarenhet och organisationsstorlek 

 

5.2 I vilka syften kompetensutvecklar organisationer? 
I detta avsnitt lyfts exempel på kompetensutvecklingsinsatser fram som intervjupersonerna har 

beskrivit utifrån sin organisation och roll. Avsnittet börjar med att redovisa hur 

intervjupersonerna uppfattar att deras organisation går tillväga för att planera och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser. Exempel på konkreta insatser lyfts fram såväl som uppfattade 

fördelar och nackdelar med kompetensutveckling. 

 

5.2.1 Hur kompetensutveckling identifieras, planeras och genomförs. 
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Kompetensutveckling som en lösning på ett uppfattat behov fastställs i undersökta 

organisationer utifrån samtal mellan chef och medarbetare, genom ledningsbeslut globalt 

och/eller lokalt samt genom individuella initiativ där initiativtagaren har möjlighet att kunna 

påverka. Dessa initiativ kan komma såväl från enskilda chefer, HR-avdelningen eller i mer 

sällsynta fall från enskilda medarbetare. Undersökningen har även fått ta del av flera exempel 

på strukturerade kompetensanalyser där HR-professionella utifrån verksamhetens målbild 

försöker ta reda på vilka kompetensgap som organisationen har eller kan komma att få i 

framtiden. Denna övergripande kompetensanalys för att hitta kompetensgap förekommer i 

empirin såväl i privata som offentliga organisationer.  

 

5.2.2 HR som möjliggörare för kompetensutveckling 

Ett sätt att identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser organisationen skall satsa på beskrivs 

i flera undersökta organisationer att det är upp till HR att skapa möjligheter för att kunskap som 

redan finns internt kan spridas till fler i organisationen. Respondent 1 beskrev att det är HR: s 

uppgift att fråga medarbetarna vad de behöver och utifrån svaren skapa insatser för att möta de 

här önskemålen. Respondent 5 beskrev att HR i den organisationen arbetade med enkäter för 

att söka svar på vad medarbetarna efterfrågar. 

 

5.2.3 Dialogen mellan chef och medarbetare skapar individuella planer för 

utveckling 

I särskilt de privata organisationer som undersökts är det vanligt förekommande att chefen som 

löpande eller i utvecklingssamtalet utvärderar medarbetaren och i dialog med chefens chef 

och/eller HR beslutar huruvida investering i insatser skall ske. Alla undersökta organisationer 

genomför någon form av utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare men i fyra av de 

undersökta privata organisationerna är det tydligare att samtalen används konkret till att fånga 

upp individuella behov och besluta om kompetensutvecklingsinsatser. Denna individualisering 

bekräftas av Respondent 1, 8 och 9 där det framgår att beslut om enskilda 

kompetensutvecklingsinsatser för enskilda anställda fattas av närmaste chef. 
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5.2.4 Kompetensutveckling för specifik grupp eller alla 

De tre respondenterna från politiskt styrd offentlig organisation beskrev att deras insatser kan 

ha ett fokus på en specifik grupp som uppfattas ha ett särskilt behov, och här sticker särskilt 

gruppen chefer/ledare ut. Skälen till att investera i utbildning för ledarna i dessa offentliga 

organisationer är flera, men ledarrollen uppfattas generellt ha särskilda utmaningar i sig själv. 

Dessa organisationer har även gruppinsatser riktade mot andra specifika roller som arbetsledare 

och yrkesprofessionella medarbetare. Där anses skälen till dessa insatser vara legitimationskrav 

och försöka komma tillrätta med kompetensbrist. 

  

Det är relativt ovanligt med kompetensutvecklingsinsatser som genomförs för alla anställda i 

hela organisationen. Insatser sker generellt utifrån specifika överordnade mål eller utifrån 

lokala eller individuella faktorer och dessa insatser berör då sällan alla anställda. Ett exempel 

är där Respondent 7 beskriver att alla anställda i deras privata organisation genomför (i vilket 

fall lokalt i Sverige) ett personlighetstest för att individen därefter i grupparbete, som faciliteras 

av HR, skall presenteras med sina styrkor. Detta görs enligt respondent 7 för att alla anställda 

skall ha de verktyg som krävs för att delta i förbättringsarbetet.  

  

5.2.5 Möjligheter med kompetensutveckling 

En fördel och även syfte med kompetensutvecklingsinsatser i fyra av elva undersökta 

organisationer, såväl privata som offentliga, är att söka behålla befintlig personal. I de 

organisationer som beskrev sig befinna sig i en starkt konkurrensutsatt omgivning, med stor 

kompetensbrist och hög personalomsättning, var det särskilt starkt med bilden att människor 

skulle lämna organisationen i än högre grad om inte dessa insatser genomfördes.  

 

Respondenter från såväl offentliga som privata organisationer i den här studien beskrev att 

kompetensutveckling även uppfattas öka motivationen, bidra till bättre effektivitet och bidra 

till att undvika felaktiga beteenden som kan vålla skada. Två respondenter från offentliga 

organisationer beskrev även möjligheterna med kompetensutveckling i andra termer än 

personalomsättning, effektivitet eller andra konkreta mål. Respondent 11 betonade en generell 

vilja att utvecklas som organisationen behöver möta: “Vi känner att man behöver få den här 

aha-upplevelsen att inte stagnera i sitt arbete och alla människor vill ha utveckling tror jag, 
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det blir ju ett lärande bara för den som håller i en utbildning, att möta människor”. Respondent 

3 betonade de vardagsnära problem som hen uppfattar inträffar om de inte kompetensutvecklar: 

”Om man inte kompetensutvecklar, ja du får ju sjuka människor. Du får människor som slutar. 

du får människor som inte tycker det är roligt på jobbet”.  

  

5.2.6 Svårt att mäta effekten av kompetensutveckling. 

Alla respondenter som intervjuats i den här undersökningen anger i varierande grad svårigheten 

i att påvisa den konkreta effekten av kompetensutveckling. Det anses av samtliga respondenter 

vara en nackdel att effekterna av kompetensutveckling är svåra eller uppfattas inte alls gå att 

påvisa och de uppger att de skulle kunna vilja mäta mer än vad de gör idag. Här uppfattar vi 

som författare till denna studie att Respondent 1 (privat organisation) och 8 (stiftelse) sticker ut 

då deras kärnverksamhet går ut på att tillhandahålla eller utveckla kompetens, dessa uppger att 

de har strukturerade metoder för att mäta effekten men säger även att de skulle kunna vilja mäta 

ännu bättre och ännu mer.  

 

Tre respondenter från privata organisationer trycker särskilt på svårigheten att få verksamheten 

att prioritera insatserna i verksamheten eftersom vinsten av insatserna inte syns i siffror. 

Problem med mätning rörande kostnader för administration och struktur av mätningen uppges 

även ta tid och kraft från kärnaffären i dessa privata organisationer. Respondent 4 i offentlig 

organisation betonar istället att kompetensutvecklingsinsatser inte går att påvisa i konkreta 

finansiella termer och att det är för svårt för att sättas siffror på. 

 

Respondent 8 beskriver utifrån sin mångåriga erfarenhet att planerad insats får stå tillbaka när 

kärnverksamheten kräver detta och när kompetensutvecklingsinsatsen: “Inte är the core 

business. Säg att vi ska bygga anläggningar eller vad vi nu gör för något. Det är klart att, om 

det kommer ett jätteviktigt byggmöte i min jätteviktiga kurs, då är inte min jätteviktiga kurs så 

viktig längre”. 

  

Rörande de nackdelar som intervjupersonerna uppfattar med kompetensutveckling lyfts det 

också att det finns en förväntan om en viss effekt som ett resultat av dessa insatser. Tre av 

respondenterna i såväl privat som offentlig organisation uppger externt anlitade föreläsare som 

exempel på när insatser varit sämre.  
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5.3 Vad är en önskad effekt och vad är värdeskapande med 

kompetensutveckling? 

Studien lyfter i det här avsnittet fram vad som anses vara värdeskapande i praktiken där 

betoningen i dessa resonemang varierar från att handla om hela organisationens bedömning av 

värdeskapandet, till att värdeskapandet avgörs genom enskildas egna bedömningar av upplevda 

insatser.  

 

Vad som är värdeskapande kan bero på en övergripande bedömning om kompetensutvecklingen 

ger någon typ av bidrag till organisationens övergripande mål. Måttstocken på huruvida en 

kompetensutvecklingsinsats är värdeskapande eller inte beror till större delen här på om 

insatsen anses gynna organisationen som helhet. Detta synsätt beskrev respondenter från nio av 

elva undersökta såväl offentliga som privata organisationer. Undantagen var Respondent 1 och 

8 som istället beskrev att kompetensutveckling är helt självklart värdeskapande för deras 

organisationer och att de vet detta med säkerhet. I respondent 6:s organisation (privat) hade 

ledningen vid en tidpunkt ungefär sex månader innan intervjun beslutat att skära ner på alla 

kompetensutvecklingsinsatser med hänvisning till kostnaderna för insatserna. Här uppfattar 

författarna att ledningen inte fullt ut har samma definition av värde som HR och kanske 

medarbetarna har, i alla fall inte tillräckligt för att fortsätta investera i det fallet.  

 

Önskade effekter av kompetensutvecklingsinsatser är också att de förväntas leda till bättre 

motivation, ökad förståelse för verksamheten och deltagarens eget uppdrag, bättre delaktighet 

och fler ambassadörer för organisationen. Respondent 1 och 8 är de två som beskriver och visar 

på en självklar koppling mellan kompetensutvecklingsinsatser, nöjdare medarbetare och en mer 

lönsam och framgångsrik affär. 

  

5.3.1 Värdeskapande utifrån förväntningar och chefens bedömning 

Studien har även flera exempel på att värdeskapandet i kompetensutveckling definieras av 

ansvarig närmaste chef som förutsätts ha kontakt med deltagaren i det dagliga arbetet. När 

chefen ser ett värdeskapande av att medarbetaren deltagit i en viss insats då anses även insatsen 

fått önskad effekt. Detta gäller såväl för de privata som de offentliga organisationerna i den här 

studien. Om chefen anser att insatsen inte haft effekt, då kan även förändringar skapas vad det 
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gäller själva leveransen av insatsen. Flera respondenter beskriver även HR-professionens roll 

som den som skall stärka chefers förmåga att bedöma effekten och fatta beslutet om vidare 

insatser eller inte. HR-professionen beskrivs även vara den som i samarbete med chef och 

medarbetare skall skapa fungerande arbetsplatser, undvika godtycklighet i bedömningarna och 

möta det ifrågasättande om uteblivna eller ej synliggjorda effekter som kan komma från såväl 

chefer internt som andra organ externt. I Respondent 5:s organisation har HR blivit ifrågasatt 

ifrån chefer i organisationen för att inte mäta effekten i deras utbildningar. Utvärdering av 

utbildning har här uppfattats från cheferna inte vara tillräckligt. Respondent 5:s organisation 

har att förhålla sig till ett externt organ som granskar och godkänner organisationens 

arbetsmetoder och kompetens inom sitt område. Organisationens värdeskapande är i det här 

exemplet beroende av att extern part uppfattar att organisationen har rätt kompetens för 

uppgiften. 

 

5.4 Beslutsunderlag och krav på att presentera resultat kopplat 

till kompetensutveckling 

Det som gemensamt har framkommit under intervjuerna är att det finns en stor spridning i svar 

rörande såväl beslutsunderlag, krav på resultat, vilka insatser som skall ske och varifrån 

inspirationen till dessa insatser kommer ifrån. 

 

5.4.1 Beslutsunderlag och bakomliggande syften 

Respondenterna ger uttryck för att det finns olika typer av beslutsunderlag till grund beroende 

på vilken typ av insats som genomförs. Några beskriver att när någon behöver en specifik 

utbildning för att få genomföra en viss typ av arbete, då finns en tydlig bakgrund och tydligt 

syfte varför insatsen ska genomföras. Omgivningen kring organisationen utmålas som väldigt 

viktig att ta hänsyn till rörande just beslutsunderlagen. Uppfattas branschen som organisationen 

befinner sig i på ett visst sätt beskriver även dessa HR-professionella detta som en faktor att ta 

i beaktande. Det finns formella krav inom och utom organisationen som visar på behovet av 

specifik kompetens. Det är då detta som lägger ett tydligt beslutsunderlag till varför en viss typ 

av kompetensutvecklingsinsats genomförs. Syftet är att kompetensen är nödvändig för att de 

anställda ska kunna utföra grundläggande arbetsuppgifter inom organisationen. Detta beskriver 
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flertalet respondenter också beror på att det kommer tydliga direktiv från den högre ledningen 

om att vissa insatser skall genomföras.   

 

Det är när organisationer kompetensutvecklar i mer mjuka och svårdefinierade syften som 

beslutsunderlagen ter sig mer spridda och för vissa respondenter svårförklarliga. Dessa mjuka 

syften är till exempel när kompetensutvecklingsinsatser ämnar höja motivationen, arbeta med 

sitt varumärke eller att försöka påverka personalomsättningen. Nio av elva undersökta 

organisationer, privata och offentliga, beskriver på liknande sätt att det finns en självklarhet i 

dessa insatser med syftet varför de kompetensutvecklar. 

 

Att dessa typer av bakomliggande syften kring att kompetensutvecklingsinsatser påverkar till 

exempel motivation och arbetstillfredsställelse beskriver flera respondenter, där de också 

beskriver att detta ofta tas för givet. Dock är det egentligen särskilt Respondent 1 samt 

Respondent 8 som konkret visar att deras insatser påverkar deras verksamhet positivt och att 

det är just detta som ligger till grund för olika beslut kring kompetensutvecklingsinsatser. De 

gör detta genom olika typer av mätningar och värderingar, något som tydligt kommer beskrivas 

senare i detta kapitel. 

  

HR-professionella från privata organisationer betonar särskilt att de till stor del 

kompetensutvecklar på individnivå och att det ofta är medarbetarna ihop med närmsta chef som 

ser över kompetensutvecklingsmöjligheter. Val av kompetensutvecklingsinsatser är i flera fall 

helt beroende på vad som framkommer i utvecklingssamtalen. Denna individanpassning som 

våra respondenter beskriver sker ihop med de kompetensutvecklingsinsatser som ämnar att 

påverka de mer mjuka syftena som beskrivits ovan, där de mer hårda syftena allt som oftast är 

toppstyrda och reglerade. I intervjumaterialet återfinns två respondenter som specifikt avviker 

från dessa förhållningssätt, de är Respondent 4 i den offentliga organisationen som bekräftar att 

de idag inte arbetar särskilt individanpassat men uppfattar att de måste bli bättre på det. 

Respondent 1 går ifrån synsättet och menar att organisationen inte kan låta individen stå för sin 

egen kompetensutveckling. Respondent 1 menar att om ansvaret för utveckling läggs på 

individerna själva kan detta skada företaget i längden och att kompetensutveckling är av största 

vikt för organisationens överlevnad och framgång. Detta särskiljer sig från flertalet andra 

respondenter, där individanpassad och individdriven utveckling är själva grunden till vilken typ 

av insatser som skall genomföras och varför. 
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5.4.2 Krav på att presentera resultat kopplat till kompetensutveckling 

Vad gällande om respondenterna har någon form av krav från sin organisation eller ledning att 

presentera resultat kopplat till kompetensutveckling, så beskriver de flesta respondenterna 

resultatkrav kopplat till de mer formella och hårda kompetensutvecklingsinsatserna. Dessa är 

alltså insatser som är direkt kopplade till att individen måste ha en typ av kompetens för att få 

utföra vissa typer av arbetsuppgifter, där det finns ett tydligt kompetensgap som måste fyllas.  

 

Dock är det endast Respondent 1, 8 och 11 som beskriver att de förväntas leverera någon form 

av konkreta resultat efter en kompetensutvecklingsinsats som är relaterade till de mer mjuka 

fokusområdena. Det är endast Respondent 1 och 8 som beskriver en självklar mätbarhet i de 

resultat som de presenterar där dessa resultat är helt avhängig organisationens själva existens. 

De övriga åtta respondenterna, från såväl privat som offentlig organisation, beskriver en 

frånvaro av krav på att presentera resultat vilket åskådliggörs av Respondent 5 som uppger att: 

”Det är väldigt mycket att man tar för givet att det här ska bara funka”. 

 

5.4.3 Inspiration och val av insatser 

Nio av elva av studiens respondenter från såväl privata som offentliga organisationer uppger 

att de anlitar andra företag eller organisationer för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser 

i deras organisation. De som uppger sig inte göra detta i särskilt stor omfattning är Respondent 

1 och 8. Hos övriga nio organisationer kan dessa samarbeten handla om konsulter som 

genomför ledarprogram, företag som äger och utbildar i ett visst system eller verktyg samt 

externa inspiratörer som själva ofta verkar i den bransch eller yrke som medarbetarna gör. Fyra 

av dessa nio respondenter berättar om insatser på övergripande nivå för att utveckla ledare som 

de gör i samarbete med externa konsulter.  

  

Samma nio av elva respondenter uppger att de internt och/eller via externa leverantörer även 

använder ett eller flera förbättringsverktyg som Lean, Agilt arbetssätt, Six Sigma och/eller 

vedertagna modeller inom motivation och ledarskap. Anledningen till att organisationerna 

väljer just den modellen eller det verktyget kan vara dels ett styrelsedirektiv uppifrån i 

organisationen eller utifrån en förväntan om att just den modellen eller verktyget skall leda fram 
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till den effekt som efterfrågas. Det kan handla om dels en tro på aktuell modells kraft att 

förändra dels på verktygets potential att spara pengar för organisationen.  

 

Det finns två organisationer där författarna uppfattar att de inte, eller i väldigt liten omfattning, 

arbetar övergripande med externa parter eller modeller/verktyg för att genomföra insatser och 

följa upp effekter inom organisationen. I Respondent 1 och Respondent 8: s organisationer 

agerar HR direkt som vägvisare och/eller möjliggörare för den individuella utvecklingen och 

de anställda individerna har ett stort utrymme att själva välja på vilket sätt de vill 

kompetensutveckla sig på.  

 

I Respondent 1 och 8:s respektive organisationer hämtas inspiration till 

kompetensutvecklingsinsatser från forskningen och/eller deras omgivande marknad. 

Respondent 6 beskriver att hen hämtar inspiration för insatser från forskningen, dock sker 

flertalet av dessa genom konsulter, men också av internt kunniga medarbetare.   

Att kunna säga att insatser är baserade på forskning beskrivs leda till en bättre trovärdighet när 

insatser skall presenteras för de anställda. I Respondent 6:s organisation anlitas externa 

konsulter för att i samarbete med HR genomföra såväl inspirerande som direkt 

kompetensutvecklande insatser. Inspirationen till att genomföra just den där insatsen med en 

specifik part kan också komma ifrån respondentens egen erfarenhet och erfarenheter av såväl 

specifika konsultbolag som specifika metoder eller verktyg. 

  

Fyra av respondenterna från såväl privat som offentlig organisation berättar att de i sin 

organisation har anlitat externa föreläsare för inspirerande insatser som inte nödvändigtvis ha 

behövt vara kopplad till arbetet. Samtliga dessa respondenter ifrågasätter även om insatserna 

verkligen gav någonting mer än inspiration för stunden.  

 

5.5 Hur avgör organisationen om en 

kompetensutvecklingsinsats är lyckad? 

Hur respondenterna avgör och utvärderar sina kompetensutvecklingsinsatser visar sig i denna 

studie ske på väldigt olika sätt, med flera olika typer av utgångspunkter och anledningar. 

Utvärderingen genomförs framförallt genom dialog samt olika försök att mäta utfallet av 
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insatserna. Alla respondenter i denna studie uttrycker att de inte har svårt att bedöma om en 

mer formell kompetensutvecklingsinsats har varit lyckad. Där beskriver alla respondenter att 

de ser tydligt om insatsen varit lyckad utefter uppsatta mål, då målet var till exempel att 

medarbetaren skulle genomgå kursen eller bli godkänd på ett visst moment. Därför behandlar 

nedanstående rubriker hur organisationerna avgör om en kompetensutvecklingsinsats varit 

lyckad, när den mer fokuserar på informella kompetenser som till exempel motivation, 

engagemang, personlig utveckling eller liknande faktorer. 

 

5.5.1 Dialog som utvärdering 

Dialog och samtal är det vanligaste sättet för studiens organisationer att utvärdera om en 

kompetensutvecklingsinsats varit värdeskapande. Alla respondenter uttrycker i någon mån att 

de samtalar och bedriver dialog med sina medarbetare i utvärderingssyfte. Framförallt beskriver 

alla respondenter att de ställa frågor genom medarbetarundersökningar om motivation, 

utveckling och liknande. Dock är det få som har frågor i medarbetarundersökningen som 

specifikt handlar om enskilda kompetensutvecklingsinsatser.  

 

En typ av mätning som Respondent 6 uttrycker är att medarbetarna får skatta sina egna 

prestationer i olika sammanhang, liknande beskriver Respondent 3. Dock ses denna skattning 

som lönegrundande och ställs emot chefens skattning av deras prestationer och är alltså inte 

direkt kopplad till en kompetensutvecklingsinsats. Nio av elva respondenter beskriver att de 

primärt avgör värdeskapandet genom dialog och samtal. De som dock avgör värdeskapandet 

genom mätningar av konkreta effekter är Respondent 1 och 8.  

 

Flertalet respondenter påpekar att de gärna skulle vilja mäta mer, just för att de anser att de då 

tydligare skulle kunna visa resterande organisation effekten av 

kompetensutvecklingsinsatserna. Tre respondenter  från privata organisationer påpekar särskilt 

att de är på väg att implementera olika typer av IT-system för att bättre kunna mäta och 

utvärdera kompetensutvecklingsinsatser, dock kan de inte uttrycka sig än om det kommer ge 

goda resultat eller ej, utan att det återstår att se. 
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5.5.2 Mäta och sätta siffror på kompetensutveckling 

Av alla respondenter så är det endast två som specifikt mäter och följer upp sina 

kompetensutvecklingsinsatser, Respondent 1 och 8. Andra respondenter beskriver att de 

visserligen ibland mäter olika saker i sina medarbetarundersökningar och utvärderingar av 

kurserna direkt efter de skett men att de sällan gör uppföljning. Som beskrivits ovan använder 

övriga nio respondenter sig istället av muntliga avstämningar genom dialog och 

medarbetarsamtal för att fånga upp och avgöra om kompetensutvecklingsinsatserna varit 

lyckade och därmed värdeskapande.  

  

Respondent 1 beskriver att de mäter dels för att kunna påvisa att de levererar på de uppsatta 

målen, dels för att se om de gör det. Organisationen har då innan satt upp mål och önskade 

mätvärden, där de sedan frågar sin personal olika typer av uppskattningar kopplat till sina mål, 

såsom om de fann utbildningen givande, om insatsen ökade engagemanget, motivationen eller 

om de kan använda sina nya kunskaper i arbetet. Respondent 1 menar att de som funktion kan 

påvisa effekter av sina kompetensutvecklingsinsatser, inte i finansiella termer, men genom olika 

typer av styrmått, skalor och värderingar. Detta i sin tur visar att de uppnår sina syften med 

insatserna och kan också påvisa både om de är lyckade, eller om de inte skulle vara lyckade. 

Respondent 8 beskriver liknande förhållanden och påpekar att de kan visa att deras funktion 

och deras insatser är värdeskapande, utefter olika typer av förutbestämda mål med insatserna 

som de mäter och följer upp. Både respondent 1 och 8 berättar att det också är viktigt att ha 

samtal och dialog med sina medarbetare för att komplettera mätningarna. Vidare så trycker 

båda på att uppföljningen är av stor vikt för att kunna avgöra om en kompetensutvecklingsinsats 

är lyckad eller inte. Som togs upp i avsnitt 5.4.2 är det också just Respondent 1 och 8, samt 

Respondent 11 som dessutom har krav på att leverera resultat på sina insatser. 

  

Något ytterligare som framkommit i intervjuerna är att de som inte mäter eller sätter siffror på 

förväntad effekt eller utfallet av insatsen, de är också de som uttrycker att de har svårt att visa 

om insatsen varit värdeskapande för dem. Svar liknande detta från Respondent 11 finns att 

återfinna från en majoritet av respondenterna: “Ärligt talat vet jag faktiskt inte om det 

[kompetensutvecklingsinsatsen] är framgångsrikt de här två åren”. Detta behöver inte betyda 

att insatserna inte är värdeskapande, för det är också så att några respondenter uttrycker att de 

inte behöver mäta utfallet, eftersom om medarbetarna är nöjda så behövs det inte mer “bevis”. 

De litar på att missnöjdhet och andra indikationer framkommer genom förtroende, dialog och 
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andra förordnande samtalsformer såsom medarbetarsamtal eller exit-samtal. För ett exempel så 

uttrycker sig Respondent 2 på detta sättet: “Så länge folk är nöjda och tycker att de har den 

utbildning och kompetensen de behöver för att göra sitt jobb, ja då är det väl fine? Vi kanske 

inte behöver visa mer”. Paradoxalt nog så uppger också samma respondenter att de gärna skulle 

vilja sätta siffror på dessa typer av insatser för att tydligare få gehör för värdet och effekten av 

kompetensutvecklingsinsatser för att då kunna inneha mer pålitliga och välgrundade 

beslutsunderlag. 
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6. Analys  

 
I detta avsnitt används institutionell teori för att analysera empirin och uppfylla syftet med 

studien. Syftet är att utifrån ett institutionellt perspektiv skapa fördjupad kunskap om 

värdeskapandet i kompetensutveckling genom att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom 

beslut att investera i kompetensutveckling, samt vilka kriterier för framgång som finns. Tidigare 

forskning inom HRD, HR och Humankapital används som jämförelse. 

 

6.1  Institutionaliserade kompetensutvecklingsinsatser 
Det tycks framgå i denna studies empiri att kompetensutvecklingsinsatser ter sig rationellt 

förankrade när det handlar om de mer formella kompetenserna som beskrivits tidigare, att målet 

är tydligt och där syftet är att genomföra ett moment för att sedan få den kompetens som är ett 

krav för att utföra sina arbetsuppgifter. Det finns alltså en tydlig input, resurser investeras för 

att individen ska genomgå kursen, och en tydlig output, få en specifik kompetens som är 

nödvändigt i yrkesutövandet. I dessa typer av insatser är både input och output tydlig och ter 

sig vara rationellt grundat. Inom den institutionella teorin så görs det skillnad på tekniska 

organisationer och institutionella organisationer (Morphew & Huisman, 2002). Inom de 

tekniska organisationerna så är input och output tydlig, alltså att organisationen till exempel 

arbetar med produktion, där en viss resurs förädlas och sedan bidrar till den slutgiltiga 

produkten som, på ett tydligt går att mäta och göra pålitliga kalkyler kring. Institutionella 

organisationer å andra sidan präglas av aktiviteter som är svårdefinierade utifrån värde och 

kvalitet, såsom den kunskapsutövning en advokatbyrå bidrar med i sina tjänster (Morphew & 

Huisman, 2002). Författarna ser i denna studies empiri att liknande resonemang kan appliceras 

på kompetensutvecklingsinsatser. De mer tekniskt grundade insatserna har en tydlig input och 

output som organisationen tydligt kan se utfallet av det förväntade värdet, till skillnad från de 

institutionella kompetensutvecklingsinsatserna som är svårdefinierade i relation till 

värdeskapande. Nio av elva respondenter uttrycker att de har svårt att se värdeskapandet i dessa 

typer av kompetensutvecklingsinsatser, vilket tar tanken vidare till varför de genomförs från 

första början. Det kan alltså tolkas att när input och output är mer otydliga som beslutsunderlag 

för insatsen, är också när insatserna ter sig mindre rationella. Rationellt sett borde det finnas 
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tydliga beslutsunderlag varför dessa typer av insatser genomförs, vilket det dock till viss del 

gör enligt respondenterna själva. De bakomliggande syftena beskrivs som tydliga och ter sig 

rationella, alltså att höja motivationen, öka engagemanget och få medarbetare att stanna inom 

organisationen. Dessa syften uttrycker i stort sett alla respondenter, men problematiken ligger 

i att få sedan kan påvisa att så är fallet. Det finns en otydlighet i att visa värdeskapandet i dessa 

typer av kompetensutvecklingsinsatser, vilket i sin tur skapar ifrågasättande kring varför de 

genomförs. 

  

Institutionell teori menar att organisationer inte består av rationellt grundade beslut, utan också 

påverkas i stort av omgivande institutionaliserade kontexter, invanda mönster, olika trender 

samt ett behov att uppvisa legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009; Kostova, 1999; Meyer & 

Rowan, 1977). Dessa faktorer, ihop med en strävan att uppvisa någon form av legitimitet för 

omvärlden kan ibland också ske på bekostnad av effektivitet, alltså att formella strukturer, 

invanda arbetssätt eller trendiga managementkoncept kan inkorporeras i en organisation, utan 

att de nödvändigtvis bidrar till att öka lönsamheten eller effektiviteten (DiMaggio & Powell, 

1983). Baserat på tidigare beskrivningar av svårigheten hos studiens respondenter att påvisa ett 

värdeskapande så är en tolkning att vissa typer av kompetensutvecklingsinsatser har blivit så 

pass institutionaliserade att de antas bidra till en ökad lönsamhet, men i grunden kan de ske i 

syfte att uppvisa en form av legitimitet. En tolkning vi som författare gör är att även om 

ansvariga beslutsfattare aktivt inte påstår att dessa mer mjuka eller icke-formella 

kompetensutvecklingsinsatser sker i legitimitetssyfte, så är det tydligt i vår empiri att de flesta 

respondenter tar värdeskapandet av dessa insatser för given. I och med att det finns ytterst få 

krav på respondenterna som medverkat i denna studie att leverera resultat eller ett 

värdeskapande till ledningen som ett bevis för att investeringen varit lyckad, så finns det också 

få incitament till att leverera just detta. Förklaringen respondenterna ger är att det är svårt att 

mäta och avgöra värdeskapandet i insatsen, dock har två respondenter lyckats med detta endast 

genom att fråga medarbetarna och be dem uppskatta insatserna i olika typer av skalor. Detta 

skapar inte ett säkert beslutsunderlag, inte heller skapar de en tydlig input och output av 

resurser, men respondenterna beskriver att det åtminstone blir tydligare. Dessa tillvägagångssätt 

ökar också rationaliteten i beslutsunderlagen, därför att de kan påvisa ett uppfattat 

värdeskapande även om det inte exakt beskriver verkligheten. Vi som författare till denna studie 

ställer oss frågande till om förklaringen till problemet med att påvisa värdeskapande är 

ansvariga beslutsfattares okunskap kring mätandet och skattningen, frånvarandet av krav att 
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presentera tydliga resultat av investerade resurser i det mänskliga kapitalet, eller är det att 

värdeskapandet i insatserna har tagits för given. 

  

Inom institutionell teori kallas det för myter när dessa typer av antaganden tas för givet, alltså 

att det finns en uppsättning normer som har institutionaliseras för att sedan fungera som ett yttre 

tryck för organisationer att anpassa sig (Eriksson-Zetterquist, 2009). Bates och Chen (2004) 

menar att ett exempel på myter kring kompetensutvecklingsinsatser är att de antas bidra till 

uppmuntrande beteenden från medarbetarna som sedan ska leda till förbättrade prestationer och 

produktivitet, något som denna studies empiri delvis verkar påvisa. Vidare om en organisation 

inte kan bedöma värdeskapande och däri effekten, då är det också svårt att avgöra om de är 

lyckade. Detta skapar också ytterligare en intressant analys, att om organisationer har svårt att 

veta om en kompetensutvecklingsinsats varit lyckad, vet de inte heller om den varit misslyckad. 

Paradoxalt nog verkar inte detta vara fallet, eller åtminstone är det inte så enkelt att tolka 

empirin. Flertalet respondenter i denna studie påpekar att när det framkommer i samtal och 

dialog att en insats varit misslyckad, så visar empirin att organisationerna då inte släpper detta 

utan istället sätter in åtgärder för att korrigera och försöker påverka framtida insatser. När det 

däremot framkommer i samtal och dialog att insatsen varit uppskattad, nöjer sig de flesta 

respondenterna där. Det är alltså tydligheten i värdeskapandet som saknas och som 

respondenterna påtalar att de gärna skulle vilja kunna se på bättre sätt. Både tidigare forskning 

samt vår empiri visar att siffror och mått har fördelar gentemot muntlig kommunikation. Siffror 

övertygar lättare, uppfattas som fakta samt de uppfattas dessutom som mer lättförståeliga än 

ord. Siffror möjliggör även tydliga jämförelser vilket hjälper att uppskatta minskning eller 

ökning av uppfattat värde (Brunsson Holmblad, 2005). 

  

En förklaring som institutionell teori erbjuder till varför kompetensutvecklingsinsatser 

genomförs trots brister i tydliggörandet av värdeskapandet är mimetisk isomorfism. Mimetisk 

isomorfism innebär att att en enhet försöker efterlikna andra enheter i samma miljö, detta är 

särskilt påtagligt när aktiviteterna i en organisation är svårförstådda eller om målen och 

lösningarna är otydliga (DiMaggio & Powell, 1983). Alltså om en organisation visar att deras 

kompetensutvecklingsinsatser är lyckade och bidrar till att medarbetarna stannar längre inom 

organisationen så finns det tendenser som visar att andra organisationer i samma bransch 

kommer försöka imitera dessa lyckade insatser, ibland utan att ta särskild hänsyn till att det 

eventuellt råder helt andra förutsättningar för dem. Vad gällande de bakomliggande syftena 
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som denna studies empiri påvisar så verkar detta inte stämma särskilt väl. Alla respondenter 

frågar i någon mån sina medarbetare frågor om kompetensutveckling för att säkerställa att deras 

och organisationens mål överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt. Så att 

kompetensutveckla som åtgärd verkar således inte vara grundat i mimetisk isomorfism, 

eftersom respondenterna utgår utifrån de egna förutsättningarna ihop med medarbetarnas. Dock 

är det själva valet av insats i sig som kan tolkas ske som ett resultat av mimetisk isomorfism, 

eftersom endast ett fåtal kan påvisa ett värdeskapande i efterhand. Detta underbyggs när vi tar 

i beaktande att de flesta respondenter också tar hjälp av konsulter, hittar inspiration hos sina 

nätverk samt frågar sina HR-kollegor inom andra organisationer när de ser över lösningar på 

kompetensutvecklingsinsatser. Alltså att de finner inspiration av andra enheter i samma typer 

av miljöer och efterliknar deras tillvägagångssätt, som alltså var definitionen av mimetisk 

isomorfism som inledde detta stycke. 

 

6.2 Omgivningen kräver värdeskapande i rationella termer 

Tidigare forskning för fram att organisationer bör anpassa sig till ett finansiellt synsätt och sätta 

ekonomiska mätetal på kompetensutveckling (Brunsson Holmblad, 2005; Mohan et al., 2011). 

Tidigare forskning påpekar också att organisationer inte enbart kan värdera sitt mänskliga 

kapital i ekonomiska termer eftersom de mer långsiktiga värden som humankapitalet bidrar 

med då inte återspeglas (Bloom & Kamm, 2014; Juell-Skielse & Askerfelt, 1997). I denna 

studies empiri ser författarna att humankapitalet generellt ses som en tillgång men att 

investeringarna i humankapital oftast ses som en kostnad. Investeringar i kompetensutveckling 

ses som en nödvändig kostnad för att attrahera och behålla personal men i majoriteten av 

organisationerna saknas kopplingen till förbättrade prestationer och effekter. En orsak kan vara 

svårigheten att i verkligheten påvisa mätbara och rättvisa ekonomiska begrepp på insatser inom 

kompetensutveckling. Alvesson och Lundholm (2014) påpekar att 

kompetensutvecklingsinsatser är illa lämpade för att sätta siffror på samt att siffror tenderar att 

ta bort fokus från det som insatserna bidrar med. Siffror skapar ett kostnadsfokus som gör att 

det saknas en gemensam bild över vad som borde ses som värdeskapande (Collings, 2014; Van 

de Voorde, et al., 2010). Trots dessa nackdelar ansåg merparten av organisationerna i Deloittes 

(2015) globala studie att mätning och analys av de mänskliga resurserna är mycket viktigt. I 

denna studie återspeglas det här rationella idealet om att vilja kunna mäta effekten av 

investeringar i humankapitalet, där alla undersökta organisationer skulle vilja kunna påvisa än 
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mer eller alls mätbara effekter av kompetensutvecklingsinsatser. Det är dock endast ett fåtal i 

vår studie som verkligen mäter långsiktiga effekter och kompletterar samtal som 

utvärderingsmetod med investeringskalkylen med mätetal. Studiens empiri visar att viljan att 

kunna påvisa eller presentera effekter av investeringar i humankapitalet är stor, men i 

verkligheten vet flertalet inte hur de skall gå till väga. Utifrån institutionell teori skulle den här 

viljan, att kunna visa på mätbara effekter av kompetensutvecklingsinsatser, kunna vara en 

organisatorisk myt. Omgivningen kring de undersökta organisationerna skapar ett tryck att 

efterfölja normer kring hur en organisation bör och ska vara utformad. För att te sig som 

legitima och aktuella uppger majoriteten av studiens respondenter då att de vill kunna mäta 

mer, detta då för att upprätthålla stabiliteten i organisationen genom att infria omgivningens 

förväntningar på den här typen av värdeskapande. 

  

För att synliggöra det värde investeringar i humankapital skapar föreslår tidigare forskning att 

mätningen av investeringar i det mänskliga kapitalet måste bli mer mångfacetterad (Bates et al., 

2002; Bloom & Kamm, 2014; Collings, 2014; Garavan, 1995). Fler intressenter och fler 

faktorer måste enligt den här forskningen inkluderas för att synliggöra värdeskapandet på 

organisationsnivå. Denna forskning förutsätter dock en syn på organisationer som rationellt 

fungerande och agerande vilket institutionell teori ifrågasätter (Meyer & Rowan, 1977). 

Studiens empiri visar att när det finns ett fastställt kompetensgap i organisationen, då blir även 

målet med investeringen tydligt i relation till krav oavsett om kraven kommer ifrån marknaden, 

externa organ eller samhället. Framgång i dessa insatser är lika med genomförd insats vilket 

kan tyda på att värdeskapandet här innebär legitimitet, att värdet för organisationerna och HR 

är att framstå som legitima i den kontext som de verkar i. Att ta andra organisationer i beaktning 

är också enligt institutionell teori av största betydelse för framgång, det är inte endast kunder 

och resurser som betyder något (DiMaggio & Powell, 1983). Att som tidigare forskning föreslå 

fler intressenter för att synliggöra värdeskapandet är ett förslag som indikerar ett synsätt som 

anser att det inte finns värde, i vilket fall inte tillräckligt rationellt värde, i dessa insatser redan 

idag. Att likställa värde med genomförd insats, att HR eller andra kontrollanter säkerställer att 

aktuell personal befinner sig i aktuellt rum där insatsen bedrivs, säger dock lite huruvida 

insatserna skapar några rationella mätbara effekter på längre sikt. Vad denna aktivitet säger är 

dock att själva kontrollen i de här fallen är viktig för att framstå som legitim och ansvarsfull 

gentemot omgivningen, vilka kan utgöras av marknadens uppfattade krav, politiska krav eller 

uppfattade krav från andra prestigefulla organisationer att göra rätt. 
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Bates, et al. (2002) menar att HR bör fokusera på beskrivningar och mätningar av 

organisationens och individens värderingar för att i mätbara förändringar kunna påvisa 

värdeskapandet i dessa insatser. Samma forskare menar att HR som fält och dess yrkesutövare 

hittills inte lyckats med den här uppgiften. Bloom och Kamm (2014) föreslår att utvärdering av 

humankapitalet bör inkludera en intern bedömning av framtiden utifrån dess påverkan på andra 

faktorer än de finansiella som kundtillfredsställelse, personalomsättning eller innovation. I 

denna studies empiri återfinns ett par fall där även andra faktorer än de övergripande finansiella 

inkluderas i utvärderingen huruvida en investering i humankapitalet gav avkastning eller ej, då 

handlade det främst om faktorer som kundtillfredsställelse och personalomsättning. I de allra 

flesta fall verkar det utifrån studiens empiri vara tillräckligt med en tro på investeringen i det 

mänskliga kapitalet för att rättfärdiga investeringen. Detta påminner om den normativa 

isomorfismen som DiMaggio och Powell (1983) beskriver. Empirin indikerar att HR-

professionen uppfattar att normen av HR som värdeskapande är viktigare än att verkligen 

uppvisa rationellt mätbart värde i praktiken. 

  

Att kunna påvisa avkastning med investeringen är i vår empiri underordnat det faktum att 

investeringen är en god investering i sig. Fördelarna med kompetensutveckling beskrivs som 

självklara och nackdelarna som uppenbara då frånvaro av investeringarna ofrånkomligen påstås 

leda till flera negativa effekter. Problemet med att investera i personal utan en plan för hur 

kunskaperna skall användas eller överenskommelse om vilka effekter investeringen skall leda 

till, blir att det på rationell organisationsnivå inte går att påvisa avkastningen. Tidigare 

forskning säger också att ett företag måste värdera sitt mänskliga kapital för att ha en möjlighet 

att på ett rättvist sätt uppvisa sina tillgångar (Malone, 1997). Kompetensen, definierat som en 

medarbetares kunskap, färdigheter, erfarenheter och förmågor, måste enligt forskningen alltså 

ha en värdering, en överenskommen definition kopplad till sig. Något som alltså inte är 

framträdande i denna studies empiri. 

  

Empirin i den här studien visar på att många organisationer investerar i sitt mänskliga kapital 

grundat på implicita antaganden om att investeringen bidrar till positiva effekter för 

organisation och individ. Alternativt investerar organisationen i kompetensutveckling för att 

uppfattningen är att uteblivna investeringar leder till kännbara negativa effekter för 

organisationen. Ett tillvägagångssätt som det som Bloom och Kamm (2014) beskriver, att 
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konvertera investeringen från kortsiktig kostnad till långsiktiga immateriella tillgångar, har den 

här studien inte uppfattat att någon av respondenterna använder sig av. Empirin visar tvärtom 

att endast ett fåtal har förutbestämda mätvärden och strukturerade metoder för uppföljning för 

att kunna påvisa avkastningen av investeringen i kompetensutveckling på längre sikt. Huruvida 

insatsen varit framgångsrik eller inte bedöms av majoriteten av respondenterna genom 

omdömen och utvärderingar i nära anslutning till insatsen. Empirin tyder därför på att 

organisationer generellt inte fungerar som de rationella verktyg de utåt sett vill framstå som. 

HR-professionens självbild som värdeskapande i sig utgör i författarnas tolkning en normativ 

isomorfism som av legitimitetsskäl mot professionen fortsätter driva kompetensutveckling i 

organisationer, utan att rationellt kunna påvisa faktiska värden förutom de mest omedelbara och 

uppenbara. Empirin visar också att synen på investeringar i kompetensutveckling starkt beror 

på omgivande faktorer, invanda mönster och moden. Respondenterna använder egna HR-

nätverk, erkända verktyg och metoder, trender i sin omgivning som skäl för att imitera och 

implementera dessa i den egna organisationen. Ett exempel från studiens empiri är de 

ledarskapsprogram som många organisationer planerar och genomför med hjälp såväl egna som 

externa resurser och verktyg. Ett skäl, som kan vara dolt för HR-professionen, att genomföra 

de här typerna av insatser är för att organisationens omgivning kräver det för att om 

organisationen inte hade gjort detta hade de framstått som icke-ansvarstagande och icke-

legitima. Detta fenomen har Kostova (1999) utforskat. Därav driver HR-professionen på de här 

typerna av kompetensutvecklingsinsatser för att möta omgivningens förväntningar, fast utan att 

rationellt kunna påvisa ett egentligt värdeskapande. Men ett mätbart värdeskapande är här inte 

det viktiga utan det viktiga är att framstå som ansvarstagande, modern och rationell. 

  

6.3 Fördelar och nackdelar med att mäta effekten av 

kompetensutvecklingsinsatser  

Rörande hur och i vilka syften organisationer kompetensutvecklar, så finner denna studie att 

empirin stämmer överens med vad forskningsområdet också påvisar. Forskningen visar att 

organisationer kompetensutvecklar i syfte att skapa konkurrensfördelar, mer motiverade 

medarbetare, öka effektiviteten samt få medarbetarna att stanna inom organisationen. Detta kan 

också göras på både individnivå samt på organisationsnivå (Nilsson et al., 2011; Otoo & 

Mishra, 2018). Att just behålla personalen är något som tydligt framgår i denna studies empiri 

som bakomliggande syfte, att de måste kompetensutveckla inte bara i syfte att organisationen 
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ska kunna öka sina kompetenser och därmed eventuellt kunna göra ett bättre jobb, utan 

respondenterna i denna studie upplever det också som ett krav från medarbetarnas sida. Dessa 

uppfattade krav har blivit självklara och HR arbetar hårt för att upprätthålla bilden av den 

attraktiva arbetsgivaren både utåt och inåt mot omgivningen. 

  

Jacobs (2017) påpekar tydligt i sin forskning att det är av största vikt att få de anställda att 

stanna inom organisationen, just därför att organisationen inte äger kunskapen som deras 

anställda besitter. Detta är extra värdefullt i organisationer som fokuserar på tjänster där 

individens kompetens är avgörande för framgång. Detta är något som tydligt framgått i studiens 

empiri, att det går att se likheter i vilka syften organisationer kompetensutvecklar ihop med vad 

forskning påpekar är viktigt. Det råder således inte någon diskrepans mellan teori och praktik i 

just denna fråga. Syften och fördelar som beskrivs av respondenterna i studien är bland annat 

ökad motivation, vilja att stanna inom organisationen, ökad kompetens för både medarbetarna 

och i förlängningen organisationen, att kompetensutveckling är en förutsättning att kunna 

leverera bra resultat. Flera respondenter uttrycker också att kompetensutveckling många gånger 

ger fördelar som är svåra att förutse, hur mycket man än följer upp och mäter, där följande citat 

av Respondent 10 beskriver på ett bra sätt dessa positiva, men ofta oförutsedda fördelar: “Att 

människan klarar av att leverera ett annat resultat till bolaget, alltså att någon har en insikt 

som räddar oss från vansinniga utgifter eller begår lagbrott eller vi får in gifter i en produkt 

som potentiellt kan skada människor”. Fördelarna med att kompetensutveckla beskrivs som 

tydliga och nödvändiga, både inom forskningsfältet och i denna studies empiri. Fördelarna kan 

därför anses vara normativa i sin karaktär och organisationerna måste därför anpassa sig, 

imitera omgivningen och skapa aktiviteter som tillgodoser dessa värderingar, vilket går i linje 

med vad Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver kring hur organisationer anpassar sig. Själva 

kompetensutvecklingsinsatserna i sig är dock olika från organisation till organisation, vilket är 

något denna studie inte närmare kommer att analysera då detta inte är studiens fokus och syfte.  

 

Något som beskrivs som en fördel i denna studies empiri och som respondenterna inte upplever 

som en svårighet kring att avgöra effekten av, är det så kallade mer formella kompetensgapet 

som en organisation ämnar fylla med en insats. Alltså den typ av kompetensutveckling som 

tydligt behövs för att utföra olika typer av uppgifter, såsom olika typer av diplomering, körkort 

eller andra intyg som medför en formell kompetens som sedan krävs för en viss typ av uppgift. 

Genomgående i alla intervjuer, som påpekats i denna studiens empiriavsnitt, är att dessa typer 
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av insatser sällan medför problem att avgöra värdeskapandet i insatsen, därför att syftet och det 

förutbestämda målet är att den genomförs. Kompetensutveckling i det här fallet syftar alltså 

inte till att öka motivationen, engagemanget eller viljan att stanna inom organisationen, utan 

den sker i det konkreta syftet att den behövs för att en medarbetare ska kunna utföra sina dagliga 

arbetsuppgifter. Författarna uppfattar att här finns rationella mätetal som är enkla att förhålla 

sig till och mätetalen kan därför heller inte ifrågasättas utan risk för anklaganden om 

oansvarighet och irrationalitet. Detta fenomen har utforskats av Meyer och Rowan (1977). 

Kompetensutvecklingsinsatser som istället syftar till att öka motivation eller förmåga kan i 

jämförelse inte enkelt beskrivas eller följas upp med rationella mätetal, och då ligger ett 

ifrågasättande av dessa insatsers värdeskapande närmare jämfört med de insatser som har 

tydliga rationella mål. 

  

Kompetensutveckling kommer inte heller utan nackdelar eller svårigheter, något som 

framkommit både i empirin samt tidigare forskning. Lee, et al. (2017) menar att även om 

positiva effekter kan påvisas, så är dessa svåra att direkt koppla till just kompetensutveckling 

eftersom det kan vara andra faktorer som ger effekt, såsom mer resurser, bättre fördelning av 

dem eller att företagskulturen kan ha påverkats av andra faktorer. Även denna studies empiri 

visar detta, som diskuterats ovan i och med svårigheterna att mäta effekten av 

kompetensutveckling. Denna svårighet öppnar upp för liknande kritik som Lee, et al. (2017) 

påpekar. Dock betyder det inte att insatserna inte är värdeskapande, utan det ter sig snarare bero 

på en brist hur de avgör värdeskapandet, något som några respondenter har funnit sätt att påvisa. 

Denna studies empiri, tillika tidigare forskning, visar också att uppföljningen av 

kompetensutvecklingen är bristfällig. Sanders, et al. (2008) menar att HR borde sluta leta efter 

en “best practice” och istället utgå ifrån den specifika situation som just den specifika 

organisationen befinner sig i, alltså sluta med generella lösningar. Även denna studies empiri 

visar att praktikerna idag beskriver liknande resonemang när det kommer till 

kompetensutveckling, att mer generella lösningar sällan hjälper organisationen att nå de 

uppsatta målen. Som tidigare påpekat fungerar generella lösningar snarare som en sorts 

legitimitetsstämpel där ansedda konsultbolag och erkända verktyg används som ett sätt att visa 

omgivningen att organisationen är ansvarstagande och rationell (DiMaggio & Powell, 1983). 

Liknande resonemang bedriver Poell och van der Krogt (2017) samt Sung och Choi (2014), där 

de förespråkar en mer individanpassad kompetensutvecklingsstrategi. Kompetensutveckling 

bör enligt dessa forskare vara nära förankrat för varje individs vardagsarbete, samt att 
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organisationer borde ta vara på de motivationsfaktorer medarbetarna uttrycker. Tidigare 

forskning här poängterar att det handlar om att försöka hitta en väg där både medarbetarna och 

organisationen vinner på kompetensutvecklingen. Att individanpassa kompetensutvecklingen 

är något som alla respondenter i denna studie på ett eller annat sätt påpekar att de gör, där de 

beskriver liknande syften som ovan, att det handlar om en win-win situation där organisationen 

är i ett behov av utveckling men också att medarbetaren drivs av ett behov att utvecklas i sin 

yrkesroll. För att individanpassa använder sig våra respondenter av diverse olika verktyg, där 

frågeformulär och dialog under medarbetar- och utvecklingssamtal är det vanligaste forumet 

för detta. 

  

Något som är påpekats av flertalet respondenter i denna studie är just svårigheten att mäta. 

Endast två respondenter är tydliga och känner sig säkra på hur de levereras och bedömer 

värdeskapande i kompetensutvecklingsinsatserna. Andra respondenter uttrycker att de mäter 

vissa saker, men inte direkt kopplat till kompetensutvecklingsinsatser, där flertalet också 

påpekar att de inte alls har verktyg för att tydliggöra värdeskapandet efter genomförda insatser. 

Vidare så uttrycks också en vilja att kunna mäta mer, just i syfte att tydligare kunna påvisa 

effekt. Som Bloom och Kamm (2014) påpekar så behöver inte finansiella termer på 

investeringar i det mänskliga kapitalet vara en exakt verklighetsbeskrivning, då detta är ett 

försök att monetarisera långt mer komplexa faktorer som är svåra att påvisa utifrån input och 

output. Detta till trots så påvisar ändå två respondenter ett tydligt värdeskapande i sina insatser 

och huruvida de är 100% exakta eller inte så visar de ändå värdeskapande, både för sin funktion 

men också för organisationen i stort. Något som resterande respondenter har uttryckt en vilja 

att kunna göra, men inte riktigt lyckats med. Med stöd i Eriksson-Zetterquist  (2009) kan en 

förklaring vara att förväntningarna på HR i organisationen att påvisa värdeskapande har 

institutionaliseras så pass mycket att HR skulle framstå som icke-legitim eller icke-

ansvarsmässig om HR sagt sig inte vilja mäta effekten mer. 

  

Tidigare forskning föreslår även att kompetensutvecklingsinsatser är illa lämpade för monetära 

mätningar (Alvesson & Lundholm, 2014; Nilsson et al., 2011), att mätningen skapar fokus på 

kostnader istället för utvecklingsmöjligheter (Van De Voorde, et al., 2010), samt att mätning 

också bidrar till ett fokus kring att maximera aktieägarvärdet istället för att inkludera flera 

väsentliga intressenter som är av vikt för organisationen (Collings, 2014). Andra forskare menar 

att detta inte borde förhindra organisationer att ändå mäta, men att istället inkludera icke-
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monetära termer såsom upplevd service, kundnöjdhet eller ökad kvalitet, och att det snarare bör 

anses vara nödvändigt att mäta dessa faktorer (Atkinson & Brander-Brown, 2001; Harris & 

Mongiello, 2001). Intressant här är att ingen respondent uttrycker att de med säkerhet kan se 

insatser kontra effekt av kompetensutveckling i monetära termer, utan istället så verkar det 

räcka att endast mäta och sätta siffror på saker och ting för att sedan tydliggöra sitt 

värdeskapande, något som går i linje med det som Atkinson och Brander-Brown (2001) samt 

Harris och Mongiello (2001) förespråkar. Alltså genom att mäta och värdera olika upplevelser 

i skalor så får organisationen också vissa mätvärden att sätta saker i relation till och som också 

skapar en möjlighet att se förändring över tid. Viktigt att ta i beaktning här är att genom samtal 

och dialog så skapas en uppskattning av värdeskapande, där ansvariga beslutsfattare får höra 

om insatsen varit uppskattad eller inte, men tydligheten rörande värdeskapandet i 

organisationen verkar utebli.  

  

6.4 Värdeskapande kompetensutvecklingsinsatser 

Tidigare forskning påpekar att värdeskapande kräver överenskomna syften, förståelse och 

kunskap om det bidrag som varje aktör ger (Freudenreich et al, 2019). Institutionell teori 

påpekar att sociala normer institutionaliseras av omgivningen och skapar ett tryck på 

organisationer att efterfölja normer kring hur en organisation bör och ska vara utformad 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). I vår empiri varierar berättelserna om värdeskapandet i 

kompetensutveckling beroende på såväl respondenten själv som organisationen de verkar i. 

HR-professionen uppfattar krav på sig att vara värdeskapande för kunder och intressenter, men 

HR har inte alltid uppfattat sig själv som en strategisk partner utan var tidigare en administrativ 

stödfunktion i organisationen (Freudenreich et al., 2019). Den här historiken tyder på att det i 

organisationer kan finnas bristande kunskap om dels HR-professionens syfte, men även det 

värdeskapande som HR-aktiviteter förväntas bidra till. Bilden av kompetensutveckling och 

vilket värde som den ger, beror i ljuset av vår empiri på vem eller vilka som i eller utanför 

organisationen äger rätten att bedöma det här värdet. Empirin säger att värdeskapande bedöms 

såväl i relation till såväl den enskilde anställde medarbetaren som den enskilde chefen, gruppen 

chefer eller ledningsgruppen, externa organ, konkreta effekter i mätbara siffror och/eller 

exempel. Institutionell teori ger oss att även om aktiviteter inte framstår som rationella kan de 

anses tillgodose rådande värderingar vilket gör att legitimiteten bibehålls och återskapas (Meyer 

& Rowan, 1977). Empirin i studien stärker den här bilden att även om konkreta rationella 
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mätvärden inte kan påvisas i kompetensutveckling, kan aktiviteterna anses fylla ett värde av 

legitimitet.  

  

Vi ser i empirin att där kompetensutveckling i sig anses helt avgörande för kärnverksamheten, 

där prioriteras även insatserna och effekten kontrolleras, presenteras och följs upp. Dessa 

organisationer betecknas i institutionell teori som institutionella organisationer (Morphew & 

Huisman, 2002). I andra, av institutionell teori beskrivna, tekniska organisationer pågår snarare 

en ständig förhandling rörande definitionen av värdeskapande. Kopplingen mellan kompetens, 

kompetensutveckling och organisationens kärnverksamhet är i dessa tekniska organisationer 

inte lika direkt. Kärnverksamheten fokuserar på produktion av vissa produkter och/eller av 

tjänster som kretsar kring produkterna i sig eller är samhällsnyttiga på något sätt. Frågan om 

vad som är värdeskapande, vad som är den önskvärda effekten i kompetensutveckling kopplas 

i dessa organisationer inte enkelt från den individuella upplevelsen och förändringen till 

organisationens övergripande mål. Det faktum att alla respondenter accepterar och välkomnar 

den förväntan på att påvisa mer mätbara, rationella resultat i kompetensutveckling säger att den 

här bilden har institutionaliseras. Fördelen med att upprätthålla legitimiteten rörande bilden av 

rationella effekter i kompetensutveckling är att kärnverksamheten inte ifrågasätts och 

organisationen framstår som ansvarsfull och livskraftig (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

O´Brien och Linehan (2014) påstår att för att HR skall anses vara värdeskapande behöver HR 

balansera mellan ledningens målbild och de anställdas önskningar. Dessa forskare belyser 

utifrån detta vikten av emotionell kompetens hos HR-professionella för att kunna möta de olika 

krav som ställs på dem. När vi granskar empirin blir det tydligt att i de organisationer där 

ledningen och HR är överens om vad de menar med värde i kompetensutveckling, där är det 

också självklart att mäta effekten av insatserna. Dessa organisationer är dock i minoritet och de 

flesta organisationer i den här studien avgör värde utifrån subjektiva omdömen. Enligt tidigare 

forskning har HR-professionen krav på sig att skapa mervärden åt chefer, medarbetare och 

andra intressenter. 

 

Våra respondenter har olika bild av hur aktiv HR skall vara i den värdeskapande 

kompetensutvecklingsprocessen. Tidigare forskning föreslår att HR-professionen återfinns i 

skärningspunkten mellan olika organisatoriska intressen och att den här dualiteten mellan att se 

till de anställda och samtidigt öka organisationens effektivitet är en realitet (O´Brien & Linehan, 
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2014; Ulrich, 1995). En vanligt förekommande bild i vår empiri är den av HR som möjliggörare 

för värdeskapande, vilket ligger i linje med tidigare forskning där HR har krav på sig att vara 

just värdeskapande (Boglind et al., 2013; Ulrich, 1995). Om HR:s roll i kompetensutveckling 

är värdeskapande eller inte, beror delvis på hur tydlig kopplingen mellan kompetens och själva 

kärnverksamhetens mål och syfte är, men också utifrån hur definitionen av värde ser ut i 

organisationen. Studiens empiri visar att individanpassad och individdriven utveckling oftast är 

själva grunden till vilken typ av insatser som skall genomföras och varför. Det värdeskapande 

utfallet bedöms oftast av chef i dialog med medarbetaren och/eller andra chefer, som en del av 

chefens roll. En förklaring till detta kan vara bristen på krav från ledningen vars frånvarande 

uppföljning skapar utrymme för individuella bedömningar.  I dessa organisationer agerar HR 

möjliggörare för cheferna, som i sin tur skall leverera värdet som efterfrågas. Utifrån perspektiv 

om värdet i kompetensutveckling kan därför bilden av HR:s värdeskapande roll ifrågasättas, då 

det i praktiken snarare är chefens roll som kompetensutvecklare som har betydelse för huruvida 

insatser är värdeskapande eller inte. Avgörandet om en kompetensutvecklingsinsats är 

värdeskapande eller inte kan enligt Sung och Choi (2014) bero på vilket organisatoriskt 

perspektiv vi utgår ifrån. När ledningen inte ställer krav på resultat möjliggörs ett fokus på att 

bedöma värde utifrån de anställdas perspektiv, vilket också befäster flera av de i empirin 

angivna skälen med att kompetensutveckla, alltså att höja motivationen, minska 

personalomsättningen och skapa konkurrensfördelar. 

 

I empirin finns en vid flora av olika syften med att kompetensutveckla, men det är långt ifrån 

alla dessa organisationer som har en tydlig överenskommen målbild av vad det är för resultat 

de skall presentera. Vid mer formella kompetensutvecklingsinsatser, där det finns ett tydligt 

kompetensgap, där kommer värdet när gapet är fyllt, men rörande de mer mjuka insatserna finns 

mer sällan en tydlig målbild eller krav på att presentera resultat. Orsaken till den här 

otydligheten i målbild kan vara ett implicit antagande om att insatser förknippade med HR-

funktionen leder till förbättrade prestationer och förbättrad produktivitet (Bates & Chen, 2004). 

Vilket även institutionell teori föreslår, att de här sociala normerna om att kompetensutveckling 

som organisationskoncept leder till förbättrade prestationer, har blivit så pass självklart att det 

är en sanning som inte får ifrågasättas. Även om HR inte kan påvisa direkta effekter av 

kompetensutvecklingsinsatser så kan det här antagandet vara ett passande tillstånd för HR att 

inte ifrågasätta. Antagandet eller normen om att kompetensutvecklingsinsatser är 

värdeskapande kan vara viktigt för HR som funktion att upprätthålla, eftersom ett ifrågasättande 
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av HR:s förmåga att skapa värde skulle kunna leda till ett försämrat eller förlorat förtroende 

från ledningen (O´Brien & Linehan, 2014) Skapas ett tvivel i organisationen kring HR:s 

värdeskapande roll, då finns även risk för att resurserna som krävs försvinner (Freudenreich et 

al., 2019). Finns det inte krav från ledningen på HR att presentera resultat av 

kompetensutvecklingsinsatser, då finns det heller inte skäl för HR att påvisa brister i form av 

osäkra resultat. Konsekvenserna av den här redovisade osäkerheten skulle nämligen kunna leda 

till minskade eller helt borttagna resurser för ändamålet, vilket studiens empiri ger exempel på. 

Detta betyder vidare att HR står som främsta representant för att försvara, bibehålla och 

återskapa organisationens legitimitet till omvärlden, i synnerhet vad det gäller aktiviteter som 

kompetensutveckling som anses vara en av huvuduppgifterna för HR. 

 

Sung och Choi (2014) påvisar att deltagare i kompetensutvecklingsinsatser själva behöver 

uppfatta fördelar med sitt deltagande. Deltagare i insatser måste också ha en genuin uppfattning 

om ledningens empati för dem som anställda för att insatsen skall ha verklig effekt. 

Värdeskapande utifrån individens perspektiv kan vara någonting annat än ledningens 

perspektiv på samma kompetensutvecklingsinsats. Beroende på hur viktig individerna uppfattat 

att deras kurs är, så blir också utfallet därefter vilket kan innebära att insatsen får stå tillbaka 

till förmån för någonting annat som av individen uppfattas som viktigare. Här visar tidigare 

forskning att HR som funktion har en viktig uppgift att påvisa insatsernas betydelse för och till 

de anställda och även kunna översätta individuella upplevelser till presenterbara berättelser eller 

data för ledningen. För att lyckas med den här uppgiften behöver HR reflektera över värde som 

sådant och försöka undvika låsningar rörande det eventuella tryck på finansiella eller konkreta 

effekter som ofta är det språk som ledningsgrupper pratar under tryck från omgivningen. 

Tidigare forskning föreslår också att kompetensutvecklingsinsatser inte enbart kan ge ett 

bestämt värde, utan snarare en uppsjö av såväl finansiella, samhällsnyttiga eller miljömässiga 

värden (Freudenreich et al., 2019).  

 

Just när det gäller insatser som syftar till att höja en viss förmåga hos individen, där visar 

studiens empiri att skälen för insatserna grundade sig i HR-professionens tro på att 

kompetensutveckling är värdeskapande för organisationen. Det finns i de undersökta 

organisationerna överordnade och strategiskt beslutade mål och utifrån dessa sker, helt 

rationellt, aktiviteter för att försöka infria de här målen. Dock många gånger utan att veta om 

aktiviteterna leder till ett ökat värdeskapande då målen i sig kan vara grundade i värderingar 
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och ideal, som förvisso kan vara beundransvärda i sig, men i verkligheten svåra att påvisa då 

personerna som avgör värdet kan befinna sig långt ifrån beslutsfattarna. Existensen av rationella 

värderingar som mätbara effekter i kompetensutveckling skulle kunna beskrivas som liknande 

vad Meyer och Rowan (1977) beskriver i sin forskning som en kraftfull myt. Detta kan tolkas 

som omedvetet påtvingade av förespråkarna och förstärkta av utbildningsinstitut, prestigefulla 

organisationer och ibland av lagkrav. Omgivningen kring organisationen har därför en enorm 

påverkan på de normer som organisationen strävar efter att upprätthålla och förstärka (Meyer 

& Rowan, 1977). I empirin återfinns organisationer som skulle kunna beskrivas som 

institutionella eftersom de arbetar med, i linje med vad Morphew och Huisman (2002) 

beskriver, svårfångade procedurer sett till input och output som kunskapsutövning och lärande. 

I dessa organisationer kan starka normer kring mätbarhet av kompetensutvecklingsinsatser 

uppfattas. De organisationer som författarna syftar på här är dels de organisationer som i 

empirin har en politisk kontext samt i de organisationer där de arbetar med försäljning av 

kompetens eller kompetensutveckling, där organisationen saknar tydliga produkter och 

producerar enbart det värde mottagarna av deras tjänster uppfattar.  I dessa är det självklart att 

påvisa värdeskapande och/eller i vilket fall sträva efter mätbarhet av 

kompetensutvecklingsinsatser syftande till ökad motivation eller förbättrad förmåga inom 

någonting, eftersom kärnverksamheten hade ifrågasatts om de inte hade gjort detta eller strävat 

emot detta. Omgivningens påverkan på synen på värdeskapande i kompetensutveckling syns 

även i de sex organisationer i studien som kan betecknas som tekniska i sin karaktär, eftersom 

de i sin kärnverksamhet använder sig av välutvecklade teknologiska lösningar och producerar 

enkla mätvärden i både input och output (Morphew & Huisman, 2002). Samtliga HR-

professionella i dessa organisationer söker fler och mer rationellt mätbara kriterier för att kunna 

uppvisa mätbara och därför legitima effekter. Om den dominerande synsättet på värde inom 

och i organisationens kontext ytterst avgörs av dess finansiella prestationer som vinst eller 

kostnadseffektivitet, då avgörs också värdeskapandet ytterst genom nivån på bidraget till 

vinsten eller den mindre kostnaden. Har organisationen någon typ av externt organ som de är 

beroende av för sin existens, då avgörs värdeskapandet av det här organet och detta organ skapar 

starka normer som måste efterföljas. Sammantaget tyder analysen på att det skulle kunna finnas 

beröringspunkter mellan de normer om värdeskapande i kompetensutveckling som råder i 

organisationens kontext och i relation till de regler och synsätt som HR-professionella försvarar, 

bibehåller och utkräver. 

  



 

 

 

63 

7. Slutsats 

 
Detta avslutande kapitel redovisar de lärdomar och insikter som studien kommit fram till och 

diskuterar dessa slutsatser utifrån studiens frågeställning. Studiens praktiska och teoretiska 

bidrag framförs samt förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Studiens resultat 
Författarna till den här studien kan bekräfta att de undersökta organisationerna har som 

utgångspunkt att investeringar i humankapitalet leder till avkastning på samma sätt som 

investeringar i maskiner och verktyg kan ge. Investeringen sker utifrån en övertygelse att denna 

leder till avkastning i form av exempelvis ökad motivation, engagemang och minskad 

personalomsättning. Dock kan vi konstatera att de här föreställda effekterna sällan följs upp 

över tid. Investeringar i kompetensutveckling sker oftast utan att HR-professionen ställer krav 

på hur investeringen specifikt skall bidra till att nå organisationens mål. Investeringarna i 

humankapital beslutas i de allra flesta fall på grundval av icke-rationella faktorer, vilket leder 

till att organisationen på längre sikt faktiskt inte vet om investeringen gav någon som helst 

avkastning. Detta är en upptäckt som går emot de rekommendationer som många forskare för 

fram, alltså att organisationer måste värdera sitt mänskliga kapital för att möjliggöra jämförelse 

och förbättringar över tid. Upptäckten bekräftar diskrepansen mellan ideal och verklighet där 

organisationers vilja att påvisa effekter är påtaglig men där verkligheten anses för komplex för 

att benämna i mätbara termer. Utifrån institutionell teori kan vi dra slutsatsen att den här starka 

viljan att påvisa mätbara effekter har blivit till den grad given att studiens HR-professionella 

anpassar sig till normen för att uppfattas som legitim, under ständig granskning från 

organisationens omgivning. 

  

Detta är en förklaring till att majoriteten av organisationerna i den här studien undviker 

effektfrågan och nöjer sig med att utvärdera insatser genom individuella samtal och dialog. 

Trots att det oftast inte finns planer och strukturerade metoder för att påvisa avkastningen av 

investeringen fortsätter organisationerna att investera i sitt humankapital. Investeringar i 

humankapitalet kan därför i ljuset av empirin många gånger anses som irrationella, just för att 
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det saknas kriterier för att påvisa vad investeringen skapat för effekter och därför avkastning. 

Dessa aktiviteter är inte för den sakens skull utan värde, eftersom de bidrar till att upprätthålla 

organisationens och HR-professionens legitimitet. Om HR-professionen valt att enbart 

genomföra rationellt mätbara kompetensutvecklingsinsatser, hade organisationen fått 

ifrågasättanden såväl internt som externt om sin verksamhet vilket skulle kunna ha lett till 

anklagelser om ansvarslöshet och paradoxalt nog irrationalitet. Detta eftersom den sociala 

strukturen kring rationalitet inom organisationer är institutionaliserade att uppfattas som riktiga, 

tillräckliga och nödvändiga och då blir det irrationellt att inte upprätthålla dessa. 

  

Varför organisationer kompetensutvecklar är enligt tidigare forskning för att kunna dra nytta 

av de fördelar som tillkommer med detta arbete. Detta är särskilt viktigt i dagens organisationer 

som inte äger medarbetarnas kompetenser och kunskap, vilket beskrivs som avgörande för 

organisationens framgång och konkurrenskraft. Denna studie bekräftar att dessa 

bakomliggande syften till varför organisationer kompetensutvecklar sina medarbetare här 

beskrivs på liknande sätt som i tidigare forskning, alltså mer motiverade medarbetare, ökat 

engagemang samt att få medarbetarna att stanna inom organisationen. Vad tidigare forskning 

beskriver som svårigheterna med att kompetensutveckla är något denna studie också bekräftar. 

Svårigheterna med att kompetensutveckla ter sig vara att dels koppla positiva effekter till 

kompetensutveckling, dels att avgöra om kompetensutvecklingsinsatsen varit värdeskapande. 

Något som framkommit i denna studie är att det är fullt möjligt att avgöra om 

kompetensutvecklingen varit värdeskapande, nämligen genom att utvärdera och mäta 

deltagarens upplevelser över tid. Detta skapar en tydlighet kring värdeskapandet och något att 

följa upp. Det skapar också möjligheten att över tid se trender, vilket också skapar tydligare 

beslutsunderlag. Som tidigare forskning påpekat så finns det få möjligheter att översätta 

kompetensutveckling som investering till finansiella termer, något som denna studie också 

bekräftar. Dock så skapar mätandet ett typ av underlag som bidrar med ett tydliggörande av 

värdeskapandet, även om det inte är en helt korrekt verklighetsbeskrivning. Detta är viktigt 

därför att det från såväl praktiker som forskare finns en tydlig efterfrågan att just ha möjligheten 

att tydliggöra värdeskapandet i kompetensutvecklingsinsatser. Denna slutsats bevisar inte att 

bedömningen av värdeskapandet genom dialog och samtal är fel, utan snarare att mäta kan ses 

som ett komplement. Dels för att skapa en mer mångfacetterad uppfattning av 

kompetensutvecklingen, dels för att det tydliggör värdeskapandet på ett sätt som dialog inte 

verkar göra tillräckligt tillfredsställande. 
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Det är en utmanande uppgift för HR att påvisa värdeskapandet därför att effekterna inte syns 

direkt, eller inte alls, i det finansiella resultatet och är därför svåra att motivera. För att komma 

vidare i den här frågan är en slutsats att HR-professionen kan visa på kopplingen och översätta 

förbättrad förmåga hos organisationens medarbetare till de mått och mål som styrelse och 

ledning bedömer är värdefullt. Det är enkelt att jämföra siffror med siffror, men desto mer 

utmanande att jämföra förmåga och värderingar hos människor i organisationen över tid. 

Empirin i den här studien visar också att det finns organisationer där den här kopplingen mellan 

prestation och lönsamhet är självklar, och de är de organisationer där definitionen av värde 

direkt hänger ihop med själva organisationens existens. Kompetensutveckling är 

värdeskapande om ansvarig chef och ledning anser att insatserna direkt har betydelse för de mål 

som de som ledare uppfattar och agerar utifrån. 

  

Baserat på denna studies empiri så är en slutsats att det finns två olika typer av 

kompetensutvecklingsinsatser, där vi kallar de mer formella kompetensutvecklingsinsatserna 

för tekniska. För dessa tekniska kompetensutvecklingsinsatser verkar det inte finnas några 

problem med att tydligt avgöra värdet i insatsen, nämligen att deltagarna har blivit godkända 

eller genomgått utbildning. Det är i vad vi väljer att kalla institutionaliserade 

kompetensutvecklingsinsatser som värdeskapandet upplevs som svårbedömt, alltså när 

insatserna har i syfte att påverka mer mjuka delar såsom en medarbetares motivation och vilja 

att stanna inom organisationen. Trots att dessa bakomliggande syften ter sig vara rationella så 

verkar själva valet av insats, samt hur de avgör värdet, vara mindre grundat i rationalitet. Att 

denna studies respondenter har svårigheter att vissa på effektiviteten och värdeskapandet i dessa 

typer av insatser tyder på att det förväntade värdet har institutionaliseras till att uppfattas som 

sanningar, alltså att en kompetensutveckling förväntas påverka en medarbetares motivation, 

men få säkerställer att insatsen sedan gjort detta i efterhand. En förklaring skulle kunna vara 

bristen på krav från ledning/chefer att leverera tydligare bevis på att insatserna är effektfulla 

eller värdeskapande. En annan förklaring som vi som författare ser är att i denna osäkerhet i 

hur de ska påvisa värdeskapandet så har det skett en imitering av omvärlden, där influenser från 

konsulter och HR-kollegor från andra organisationer har resulterat i någon form av krav att 

uppvisa legitimitet för omvärlden. Genom att tydligare visa sitt värdeskapande genom siffror 

kan HR som funktion också tydliggöra sitt eget värdeskapande, något som forskningsområdet 

hittills har delade meningar om på vilket sätt det bör ske. 
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Studien kan även dra slutsatsen att omgivningen kring de undersökta organisationerna uppfattas 

utöva ett starkt tryck på att rationellt kontrollera och riskminimera sina anställda, vilket innebär 

att mätning välkomnas för att dels kunna uppvisa legitimitet till omvärlden. De HR-

professionella har samtidigt som sin uppgift att förbättra och utveckla personalen och en ökad 

mätning kan inte uteslutas som en framkomlig väg, särskilt eftersom samhället, omgivningen 

kring organisationen och en stor del av tidigare forskning förespråkar en rationell syn på 

människan. Tidigare forskning bekräftar till viss del respondenternas vilja att kunna mäta mer. 

HR-professionen som processägare för kompetensutveckling i organisationen har i ljuset av 

detta yttre tryck en svår uppgift eftersom syftet med HR och HRD är att utveckla, men HR 

behöver även hantera anställda som inte agerar rationellt. Detta är ett etiskt dilemma som 

studiens respondenter löser genom att uppge sig positiva till mer mätning, men där 

värdeskapandet i praktiken infrias om HR får uppskattande och empatiska omdömen som en 

följd av dess insatser. HR-professionen i organisationer kan beskrivas som en garant för de 

anställdas rättigheter att vara människa på arbetet. Slutsatsen är att det tryck som samhället 

utövar på HR-professionens organisationer att vara rationellt värdeskapande är verkligt och 

påtagligt. HR-professionen fungerar även som en brobyggare mellan rationalitet och empati, 

mellan humankapitalet och människan. Mellan dessa styrlogiker återfinns de HR-

professionellas värdeskapande som inte enbart varken är det rationellt mätbara resultatet och 

heller de anställdas berättelser och känslor, utan värdet återfinns i strävan efter balans och den 

aldrig sinande viljan att förbättra och förändra till det bättre. 

 

Om HR-professionella i alla organisationer i samhället skulle tillskriva mätningsrationaliteten 

ännu högre legitimitet än respondenterna i den här studien gör, då skulle det kunna leda till att 

legitimiteten att genomföra institutionaliserade kompetensutvecklingsinsatser skulle urholkas.  

 

7.2 Studiens bidrag 

HR-professionella i de undersökta institutionella organisationerna beskrev i studien 

strukturerade sätt som de använder för att påvisa effekter av kompetensutveckling. I deras 

omgivning framstår mätbarhet i institutionella insatser som helt rationellt och helt nödvändigt 

för själva kärnverksamheten. Även om studien även visar att organisationens omgivning starkt 

påverkar de möjliga val som organisationen kan göra, ser studiens författare ser ändå en 

möjlighet att sprida den här kunskapen om mätbarhet till andra HR-professionella. Vår 
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förhoppning är att studiens slutsatser kan bidra till en ökad kunskap för att tydliggöra 

värdeskapandet HR-professionella emellan och öka förståelsen kring varför investeringar i 

kompetensutveckling även sker utan krav på mätbara resultat. 

 

Studien bidrar vidare till insikten om att kompetensutvecklingsinsatser går att kategorisera efter 

tekniska eller institutionella insatser, där det är i de institutionella 

kompetensutvecklingsinsatserna som värdeskapandet är särskilt svårfångat. Studien skapar 

även ökad insikt och förståelse kring värdeskapande i kompetensutveckling där HR-

professionella utifrån omgivningens påverkan söker upprätthålla de förväntningar om rationell 

effektivitet som råder, genom att driva insatser som ett slags externt och internt bevis på 

organisationens legitimitet. Studien visar också att val av kompetensutvecklingsinsatser inte ter 

sig vara rationellt grundade, utan bristen på krav från ledningen att presentera resultat kan ha 

lett till en institutionalisering att det förväntade värdet av kompetensutveckling uppfattas som 

en sanning. 

 

7.3 Förslag för framtida forskning 

Den här studien har sökt svar på frågan om svårigheten att i praktiken påvisa konkreta legitima 

och reella effekter av kompetensutvecklingsinsatser för organisationen. Ambitionen har varit 

att påvisa problematiken och ta reda på om legitimitet fungerar som ett tillräckligt skäl för 

investering i humankapitalet. Studien kan därmed beskrivas som ett tvärsnitt, en ögonblicksbild 

där de elva professionella HR-personernas erfarenhet har fungerat som empiribas för analys 

och slutsats. Som ett förslag till framtida forskning föreslår vi en longitudinell studie som skulle 

syfta till att ta reda på värdeskapandet i kompetensutveckling i en viss organisation med en 

bestämd utvald grupp av medarbetare eller chefer. Hur ter sig effekterna av exempelvis en 

specifik ledarskapsutbildning på längre sikt? Får insatsen de effekter man strävade att påvisa 

och/eller är kompetensutveckling en metod som främst kortsiktigt fyller vissa behov som då 

skulle kunna beskrivas som personalvård? Vilken betydelse har och hade insatsen för 

organisationen och individen, förutsägbara eller inte? 

  

Vi har i den här studien även haft som ambition att inte direkt skilja på offentliga och privata 

organisationer. De olika förutsättningar som råder mellan sektorerna väcker dock frågor om 

vilka skillnader och likheter som finns rörande synen på investeringar i det mänskliga kapitalet. 
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Vi föreslår en komparativ studie mellan offentlig och privat sektor där skillnader och likheter 

belyses och analyseras, med målbilden att ge generella insikter om de omgivande 

förutsättningar för investeringar i kompetensutveckling som råder inom offentlig och privat 

sektor. En sådan framtida forskning skulle kunna ge mer ingående kunskap om vilka 

investeringar som offentlig respektive privat sektor kan satsa och inte satsa på, för att 

medvetandegöra värdeskapandet utifrån sina förutsättningar. 
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8. Kritik till studien 

Dels är den kritik som tagits upp under studiens metodkritik fortfarande gällande. Förutom 

kritik kring just val av metod så finns det ytterligare faktorer att påpeka som kan ses som brister 

i denna studie. Eftersom studien bygger på intervjuer med ansvariga beslutfattare, hade det varit 

ett intressant tillägg att fördjupa sig i dessa organisationer och fråga medarbetarna hur de 

uppfattar kompetensutveckling, samt att intervjuerna också hade kunnat kompletteras med 

observationer. Detta kan till viss del ge mer trovärdig empiri eftersom de ansvariga 

beslutsfattarna besvarar intervjufrågorna utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter, vilket 

kan vara begränsade, samt att det också bidrar till att säkerställa att de svar respondenterna ger 

stämmer överens med resterande bild av organisationen. 

  

Utöver detta så kan också kritik riktas till antalet respondenter, som då är elva till antalet. Som 

påpekats innan är dock inte antalet respondenter det viktigaste vid en kvalitativ studie utan 

fokus bör ligga på att få ut fylliga svar (Bryman & Bell, 2013), något som vi som författare 

anser att vi uppfyllt. Likväl hade ett urval på till exempel 20 stycken respondenter eventuellt 

belyst ytterligare intressanta möjligheter och problem med kompetensutveckling. Vi ser inte att 

bekvämlighetsurvalet har haft en negativ påverkan på urvalet. Något som dock är viktigt att 

beakta är att det bör finnas en medvetenhet av läsare såväl av oss författare att respondenterna 

som medverkat i studien har gjort detta utan kompensation annat än att de kommer för ta del av 

studien när den är genomförd, samt att de uttryckt att de är väldigt intresserade av ämnet. Detta 

intresse har troligtvis påverkat deras vilja att medverka, vilket skapar en tankebana att det finns 

en viss typ av heterogenitet i urvalet, eftersom alla respondenter arbetar och brinner för 

kompetensutveckling. Det hade varit intressant att få med ansvariga beslutsfattare som är 

mindre positivt inställda till ämnet för att på så sätt få en mer mångfacetterad bild av hur 

problemområdet ser ut i praktiken. Till sist så bör det också påpekas att vidare forskning bör 

bedrivas för att bekräfta de slutsatser som framkommit av denna studie. 
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Bilaga 1 - Individuell reflektion Henrik Olsson 

Valet att ha Fredrik som min skrivpartner har visat sig vara helt rätt. Vi har fungerat bra ihop i 

tidigare arbeten och har liknande synsätt på flera saker kring aspekter om livet generellt. 

Dessutom har vi båda höga krav på oss själva att prestera så gott vi kan. När det kommer till 

valet kring vilket ämne vi skulle skriva om hade vi först tänk fokusera på rekrytering, dock 

skiftade fokus ganska så direkt efter vi bollat idéer kring vad som är intressant med 

kompetensutveckling. Nu i efterhand är jag väldigt nöjd med ämnet vi valt och hur vi valt att 

undersöka det. Hela processen har lärt mig mycket om kompetensutveckling i sig, men 

framförallt hur man ute i praktiken också kan visa att det är en värdefull och viktig investering. 

Detta har bidragit med en god insikt kring hur jag i min framtida HR-roll kan arbeta med 

kompetensutveckling. Jag har också lärt mig om hur underliggande faktorer i organisationer 

som kan påverka beslut och strukturer. 

  

Själva samarbetet med Fredrik har under processens gång fungerat utmärkt. Vi har både tagit 

för oss och inte låtit den andra bära för mycket av arbetsbördan. Det har funnits en tydlig 

konsensus kring att vi båda litar på att den andra vill göra ett bra jobb, vilket har visat sig i hur 

enkelt vi löst problem på vägen, men också hur enkelt det varit att möblera om i schema och 

liknande när andra delar av våra liv knackat på med andra typer av problem. Personligen har 

jag lärt mig hur ett väl fungerande samarbete kan flyta på om jag försöker vara så öppen som 

möjligt kring mina intentioner med min skrivpartner då vi tidigt i vårt samarbete uttryckte vilka 

förväntningar vi har på oss själva och våra kollegor. Jag upplever att båda har varit noga med 

att framföra konstruktiv kritik till oss själva och varandra under arbetets gång och att denna 

kritik alltid har präglats av en välvilja att göra gott, både för varandra men också för arbetet. 

  

En av mina egna brister är planering, något jag faktiskt fått vara drivande kring i detta arbete. 

Detta har nog skett naturligt eftersom jag för ett år sedan skrev min kandidatuppsats, vilket gör 

att jag har många av de formella krav kring en examensuppsats tydligt kvar i mitt arbetssätt. 

Fredrik å andra sidan skrev sitt examensarbete för drygt 10 år sedan, vilket gjorde att vissa delar 

kring struktur och planering naturligt föll på mig, något jag inte alls har haft något emot. Mest 

utmanande under denna process har varit tidspressen, som varit helt annorlunda från förra årets 

kandidatuppsats. Det har varit betryggande att formalia och hur processen fungerar kring ett 

examensarbete har varit tydligt sedan förra året, vilket har hjälpt att bättre kunna planera utifrån 



 

 

 

76 

en pressad tidsplan. Mest lärorikt skulle jag säga analysdelen har varit, eftersom det då krävdes 

av oss att vi faktiskt ska tillämpa de teorier och den forskning vi valt på studiens empiri samt 

att det är också där vi bollat och diskuterat intressanta slutsatser och resonemang som givit 

lärorika insikter. 

  

Tack till Christian Gadolin för nödvändig och välvillig kritik och vägledning under arbetets 

gång, detta har hjälpt oss avsevärt att få ett bättre arbete. Tills sist skulle jag vilja tacka min 

skrivpartner Fredrik, som är en stor faktor till att ha gjort detta krävande arbete till något väldigt 

utvecklande och lärorikt.  
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Bilaga 2 - Individuell reflektion Fredrik Hillberg Jarl 

Under hösten 2018 lärde jag känna Henrik Olsson som en engagerad, motiverad och 

kommunikativ student. I vad jag uppfattar som en uppfattad ömsesidig vilja att skapa lärande 

och utveckling ledde den här kontakten till att vi i slutet på 2018 bestämde oss för att skriva 

detta arbete tillsammans. Då inramningen för magisterutbildningen vid den här tidpunkten var 

ledarskap och verksamhetsutveckling var vi från början inriktade på att fördjupa oss genom att 

kombinera lärdomar från de olika fälten. Processen som ledde fram till det färdiga 

fokusområdet och problemområdet som den här studien tar upp var kreativ utifrån individuell 

förförståelse och intresse för HR och värdeskapande i praktiken. Med mina personliga 

erfarenheter inom kompetensutveckling och Henriks intresse för att undersöka värde i samband 

med den här typen av insatser blev resultatet där till slut det fokusområde som vi döpt studien 

till. Under hela processen uppfattar jag att våra individuella ambitionsnivåer har sammanfallit 

väl och vi har utifrån vår gemensamma målbild försökt att planera och genomföra arbetet så 

väl vi bara kunnat. Det har varit ett mycket bra samarbete där jag uppfattar att nyckeln har varit 

dels att vi delat intresse för studiens ämnen men också att vi verkligen velat skapa en studie 

med kvalitet och användbarhet för såväl praktiker som forskningsområdet. Det har varit en 

förmån att få genomföra magisteråret vid Högskolan i Skövde och det känns meningsfullt att 

få avsluta med den här studien, som jag själv lärt mig mycket genom att själv varit med att 

skapa. Konkret har jag fått en ökad förståelse och kunskap om hur kompetensutveckling som 

fenomen hanteras i praktiken och vilka skäl som kan ligga bakom varför en agerar på ett visst 

sätt. Jag har lärt mig att kvalitativ text kräver upprepad bearbetning och att synpunkter och 

kommentarer i samarbete ger inspel som verkligen skapar nya infallsvinklar och gör arbetet 

både mer givande och kvalitativt. Under slutfasen på det här arbetet är jag även särskilt nöjd 

med att ytterligare kraft kunde uppbådas för att komplettera och förbättra studien ytterligare 

efter opponeringen. Slutresultatet är ett arbete som jag är stolt över att ha medverkat till.  

  

Jag vill tacka vår handledare Christian Gadolin vars tydliga synpunkter på ett för oss tydligt 

sätt bidragit till att göra vår studie bättre. Till sist vill jag även särskilt tacka min skrivpartner 

Henrik Olsson, utan vars samarbete den här studien och det här utbildningsåret inte hade blivit 

så framgångsrikt som jag nu uppfattar att det blev. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Inledande information till alla respondenter innan intervjun börjar: 

•   Vi som intervjuare presenterar oss och berättar om studiens syfte, konfidentialitet, 

anonymitet samt godkännande för inspelning. 

•   Du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Börja med frågor kring hens yrke, vad de gör och arbetar med, deras erfarenheter och 

utbildning etc, kort för att få en bakgrund, antal års erfarenhet kring området 

  

Vilka typer av insatser gör ni för att kompetensutveckla er personal? 

  

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med ert sätt att arbeta med kompetensutveckling? 

  

Har ni som organisation beslutat i vilket syfte ni gör detta samt vilka effekter ni förväntas 

få? 

  

Vilka typer av beslutsunderlag ligger till grund för dessa typer av insatser? 

  

Hur avgör ni om en insats varit värdeskapande? 

  

Följer ni upp arbetet? Och på vilket sätt? Kort/Lång sikt? 

  

Har ni krav på er att presentera finansiella resultat av kompetensutveckling? 

  

Har ni på organisationsnivå diskuterat vilka komponenter inom kompetensutveckling 

som ni anser vara värdeskapande för just er organisation? 

  

Har era kompetensutvecklingsinsatser varit lyckade? Varför, varför inte? På vilket sätt? 

Ge gärna exempel 

  

Vad anser ni krävs för att insatserna ska vara lyckade? 
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Rådfrågar ni forskningen något i samband med insatser, eller hur får ni inspiration till 

vilka insatser ni ska göra och varför ni gör dessa? 

  

(Extra fråga) Hur ser ni på att vissa värden i kompetensutveckling är svåra att sätta 

siffror på, hur hanterar ni detta i en diskussion kring hur värdefull kompetensutveckling 

är?       

  

    

   

 

 


