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Idag investerar företag mycket i kompetensutveckling eftersom det 
anses viktigt för att hantera den föränderliga omvärlden. Syftet är att 
undersöka kompetensutvecklingens konsekvenser på Ericsson Test 
Environment. Den grundläggande frågeställningen är om kompetenser 
tillvaratas, i bemärkelse att de anställda får förändrade arbetsuppgifter, 
och om företaget tjänar på kompetensutvecklingen, i bemärkelse att 
det leder till arbetstrivsel. Detta har undersökts genom en 
enkätundersökning till alla anställda. Korrelationsberäkningar utfördes 
samt regressionsanalyser för att studera hur mycket faktorerna som 
antogs påverka predicerade dessa konsekvenser. Resultat visade att 
kompetensutveckling och lärande i arbetet som anses vara informell 
kompetensutveckling var signifikant relaterat med och predicerade 
båda konsekvenserna. Detta tyder på att företaget tillvaratar nya 
kompetenser genom att de anställda får förändrade arbetsuppgifter 
samt att företaget tjänar på kompetensutvecklingen genom att det 
leder till arbetstrivsel. Eftersom dessa samband bara gäller informell 
kompetensutveckling anses det viktigt för företag att satsa på 
kompetensutveckling i arbetet snarare än kurser och liknande.   

 
 

Begreppen kompetens och kompetensutveckling är ett mycket aktuellt ämne i dagens 
arbetsliv och företag stoltserar ofta med att de har en väl utvecklad 
kompetensutveckling. Enligt Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) är att utveckla nya 
kompetenser och färdigheter ett viktigt verktyg i den globala konkurrensen och den 
snabba teknologiska förändringstakten för att kunna hantera förändringar i dagens 
arbetsliv vilket även stöds av Quiñones (1997). De olika förändringarna ställer därmed 
krav på både lärande och utvecklande av kompetenser bland anställda idag. Betydelsen 
av kompetens får därmed allt större plats i arbetslivet vilket gör att kompetens ses som 
en av de viktigaste resurserna hos företagen (Paloniemi, 2006). Birdi, Patterson och 
Wood (2007) menar att utvecklandet av anställdas kompetenser är ett tillvägagångssätt 
för att gynna det organisatoriska utförandet i denna turbulenta omvärld. Tidigare 
forskning har visat att företag med vinstsyfte kan gynna den ekonomiska prestationen 
genom mer insatser i de anställdas utveckling (Huselid, 1995; Russel, Terborg & 
Powers, 1985). Det är därför inte konstigt att investeringar i kompetensutvecklande 
åtgärder har ökat överallt i världen på senare år (Velada, Caetano, Michel, Lyons & 
Kavanagh, 2007). Enligt Training Magazine spenderar bara de amerikanska företagen 
mer än 50 biljoner dollar per år på kompetensutvecklande åtgärder (Dolezalek, refererat 
i Velada et al., 2007). De ökade investeringarna medför även att det är av ökad betydelse 
för organisationer idag att rättfärdiga sina investeringar i kompetensutvecklande 
åtgärder genom förbättrat organisatoriskt utförande (Salas & Cannon-Bowers, 2001). 
För att undersöka om man verkligen tjänar något på det man investerar i 
kompetensutvecklingen är syftet i denna studie att studera om kompetenserna som 
kompetensutveckling ger tillvaratas samt om företaget tjänar på kompetensutvecklingen. 
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Detta görs genom att studera konsekvenserna av kompetensutveckling. 
 
Quiñones (1997) menar att kompetensutvecklande åtgärder sker i en större 
organisatorisk kontext vilket innebär att det finns många faktorer som kan inverka och 
påverka resultatet av kompetensutvecklingen. Han menar vidare att 
kompetensutvecklande åtgärder kan misslyckas på grund av felaktigt genomförande. 
Tidigare forskning har även visat att kompetensutvecklande åtgärder inte säkert leder till 
positiva förändringar i arbetsprestationer om inte de nyinlärda kompetenserna överförs 
till arbetet och används i det (Baldwin & Ford 1988). För att en överföring ska ske bör 
det inlärda beteendet generaliseras till arbetsmiljön och finnas kvar i arbetet inom en 
viss tidsperiod (Baldwin & Ford, 1988). De sistnämnda författarna har dock kommit 
fram till att endast 10 procent av allt som lärs ut i kompetensutvecklande åtgärder 
överförs från inlärningsmiljön till arbetet. Detta pekar på att mycket av tiden och 
pengarna som spenderas på kompetensutveckling inte kommer till nytta och 
förverkligas (Velada et al., 2007).  
 
Kompetensutveckling kostar följaktligen en hel del och frågan är om dessa pengar 
återvinns i företaget genom att man utnyttjar den nyvunna kompetensen (t.ex. utökat 
ansvarsområde eller förändrade arbetsuppgifter) eller genom att det leder till större 
arbetstrivsel. Eftersom så många faktorer kan påverka resultatet av 
kompetensutvecklingen är det inte säkert att det blir som man tänkt sig vilket medför att 
det är intressant att studera konsekvenserna av kompetensutvecklingen. De 
konsekvenser av kompetensutveckling som är mest intressanta i denna studie är 
förändrat efterföljande arbetsbeteende i form av förändrade arbetsuppgifter samt 
arbetstrivsel hos de anställda. För att studera dessa konsekvenser av 
kompetensutveckling krävs först en genomgång av vad kompetens och 
kompetensutveckling är, följt av en genomgång av kompetensutvecklingens 
konsekvenser samt de faktorer som kan påverka kompetensutvecklingen och dess 
konsekvenser. 
 
Kompetens och kompetensutveckling 
Det är inte alltid klart hur man ska definiera och förstå begreppet kompetens (Paloniemi, 
2006). I den brittiska litteraturen ses kompetens som en individs förmåga att utföra den 
uppgift den har blivit tilldelad medan begreppet i den tyska litteraturen är mer brett än 
bara kunskap och färdigheter och inkluderar även professionell identitet (Streumer & 
Bjorkquist, 1998, refererat i Paloniemi, 2006).  Paloniemi (2006) använder i sin studie 
en definition som ofta används i Skandinavien och Australien vilken innebär att 
kunskap, färdigheter, attityder och begåvning ingår i den professionella kompetensen. 
Erfarenheter i arbetet ses i studien av Paloniemi (2006) som en viktig del i kompetens 
och utveckling samt att erfarenhet och lärande genom erfarenhet ses som bland de 
viktigaste lärandesätten på arbetsplatser. I studien av Paloniemi (2006) framgår även att 
de anställda såg kompetensutveckling som en nödvändig del för kompetensen som 
helhet. De anställda kände ett behov av att uppdatera sina kompetenser i arbetslivet i 
linje med de förändringar som sker i arbetsmiljön. Speciellt förändringar i informations- 
och kommunikationsteknologi och dess användande sågs av de anställda som skapande 
för ett behov av lärande och utveckling.  
 
Förutom de ovannämnda finns det mängder av olika definitioner på kompetens och 
kompetensutveckling. Enligt Hung och Wong (2007) är kunskaper och färdigheter som 
fås genom continuing education and training (CET) viktigt för både lågutbildade och 
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högt utbildade anställda i dagens arbetsliv för att kunna hantera utmaningar som ställs 
av en snabb ekonomisk och teknologisk förändring. UNESCO har definierat CET som 
strukturerade utbildnings- och träningsprogram som är anpassade till yrkesmässiga och 
utvecklingsmässiga behov hos personer som är över 15 år och som inte befinner sig i 
grundskola eller universitetsutbildning (UNESCO, 1997, refererat i Hung & Wong, 
2007). Denna definition exkluderar alla som fortfarande befinner sig i sin initiala 
utbildning vilket medför att denna definition stämmer överens och representerar 
kompetensutveckling.  Denna definition anses i denna studie dock inrikta sig på den 
formella delen av kompetensutveckling som handlar om kompetensutvecklande åtgärder 
och utbildning. 
 
Enligt Statt (2004) kan och borde kompetensutveckling vara ett tillvägagångssätt för att 
få de anställda att sympatisera med företagets strategier, se till att personalens 
kompetens håller nationell standard, vara en stark individuell motivationskälla, en bra 
katalysator för förändring samt ge en koppling mellan individens och företagets 
värderingar. Han menar att kompetensutveckling leder till flexibel och anpassningsbar 
personal. Granberg (2003) menar att personalutveckling används synonymt med 
kompetensutveckling och att det ska ge nödvändiga eller önskvärda kvalifikationer för 
nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
 
 Garofano och Salas (2005) skiljer på informellt och formellt lärande och menar att 
individer kan delta i tre olika typer av utveckling relaterat till anställning. Dessa är 
formellt arbetsplatslärande, informellt arbetsplatslärande och annat arbetsrelaterat 
lärande. De menar att formellt arbetsplatslärande inkluderar strukturerade 
inlärningsaktiviteter som är direkt relaterade till färdigheter i det nuvarande arbetet. 
Informellt arbetsplatslärande kan bland annat innebära mentorskap, jobbrotation eller att 
söka utmanande arbetsuppgifter. Hit räknas varje ostrukturerad inlärningsmöjlighet som 
främjar kompetenser relaterade till det nuvarande arbetet. Annat arbetsrelaterat lärande 
kan vara mer eller mindre formellt. Garofano och Salas (2005) menar vidare att alla 
dessa typer av utveckling förbättrar kunskaper, färdigheter och anpassningsbarheten hos 
de anställda. Individer som deltar i dessa ökar dess värde för organisationen samt sin 
egen anställningsbarhet mer än de individer som inte deltar. På samma sätt som tidigare 
nämnda Garofano och Salas (2005) menar att lärande kan vara både informellt och 
formellt ses kompetensutveckling i denna studie både kunna innehålla en informell del 
som gäller kompetensutveckling som sker i och genom arbetet i sig samt en formell del 
som innehåller kompetensutvecklande åtgärder och utbildning. Även Ellström och Kock 
(1999, refererat i Paulsson et al., 2005) delar in lärande i informellt och formellt där 
formellt lärande bland annat sker genom kurser ordnade av företaget medan informellt 
lärande sker i vardagslivet i arbetet. 
 
Enligt Paloniemi (2006) utvecklas kompetens främst genom lärande i arbetet där de 
mest använda sätten är; att kompetenser delas inom arbetsplatsen, lärande i arbetet som 
sådant t.ex. problemlösning, deltagande i kompetensutvecklande åtgärder, hålla sig 
uppdaterad i professionell litteratur och andra källor av information samt färdigheter 
som lärs in andra delar av livet. De flesta av dessa tillvägagångssätt för att utveckla 
kompetens anses i denna studie ingå i den informella delen av kompetensutveckling, 
förutom deltagande i kompetensutvecklande åtgärder som ingår i den formella delen av 
kompetensutveckling.  
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Förändrade arbetsuppgifter 
I denna studie är förändrat efterföljande arbetsbeteende och arbetsprestation i form av 
förändrade arbetsuppgifter efter kompetensutveckling en konsekvens av 
kompetensutveckling som är intressant att undersöka. Arbetsprestation efter 
kompetensutvecklande åtgärd kallas av Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver och 
Shotland (1997) för överföring. Enligt Warr, Allan och Birdi (1999) finns det ett behov 
av att förbättra utvärderingar av kompetensutvecklande åtgärder för att man ska kunna 
få tillbaka mer på de investeringar som organisationerna gör. Kirkpatrick och 
Kirkpatrick (2006) menade att det fanns fyra nivåer som man bör titta på när man 
utvärderar kompetensutvecklande åtgärder. Första nivån är reaktioner på den 
kompetensutvecklande åtgärd personen genomgått och den andra är lärande som 
innebär hur mycket personen förändrar attityder och förbättrar kunskap och färdigheter. 
Den tredje nivån är hur mycket av det efterföljande arbetsbeteendet som förändras efter 
den kompetensutvecklande åtgärden och den sista och fjärde nivån är resultatet som 
uppkommer från den kompetensutvecklande åtgärden t.ex. ökad produktion, ökad 
kvalitet osv. I denna studie riktas intresset därmed på Kirkpatrick´s tredje nivå, förändrat 
efterföljande arbetsbeteende i termer av förändrade arbetsuppgifter samt den fjärde 
nivån där arbetstrivsel ses om ett resultat. Det anses viktigt att veta mer om hur 
variablerna i de olika nivåerna är korrelerade samt att lära sig mer om faktorerna som 
predicerar resultat på olika nivåer (Warr et al., 1999). Med denna kunskap kan enligt de 
sistnämnda författarna effektiviteten med kompetensutvecklande åtgärder förbättras 
vilket borde leda till mer fördelaktiga konsekvenser.  
 
Kompetensutvecklande åtgärder förbättrar anställdas uppgiftsbaserade kunskaper och 
färdigheter vilket resulterar i ökad prestation hos anställda (Colquitt, LePine, & Noe, 
2000; Salas & Cannon-Bowers, 2001). Tidigare forskning har visat att efterföljande 
arbetsbeteende och arbetsprestation har att göra med hur mycket av de inlärda 
kompetenserna som överförs från lärandemiljön till arbetsmiljön (Baldwin & Ford 
1988). Baldwin och Ford (1988) definierar överföring av kompetensutvecklande 
åtgärder som graden av hur effektivt inlärd kunskap, färdigheter och attityder används i 
arbetet. Gumuseli och Ergin (2002) menar liknande att överföring av 
kompetensutvecklande åtgärder innebär en process där kunskap, färdigheter, attityder 
och andra kvaliteter man lärt sig implementeras i arbetet. Det krävs därmed att man först 
lär sig nya arbetsrelaterade kompetenser (Velada et al., 2007). Gumuseli och Ergin 
(2002) menar att överföring kan leda till positiva resultat såsom ökad produktivitet, 
effektivitet och arbetstrivsel men att det även kan ge negativa konsekvenser såsom 
minskning i prestation och motivation eller att det inte blir någon förändring alls. För att 
undvika de negativa konsekvenserna är det viktigt att lära sig mer om 
överföringsprocessen.  
 
Existerande litteratur har hittat tre grundfaktorer som är viktiga för överföring; design 
av kompetensutvecklande åtgärder, de lärandes egenskaper och egenskaper i 
arbetsmiljön (Baldwin & Ford, 1988). Sistnämnda författare pekar på överföringsklimat 
som egenskap i arbetsmiljön, där stöd från chef och kollegor samt begränsningar och 
möjligheter för att utföra inlärda beteenden i arbetet ingår. Chiaburu och Marinova 
(2005) tar upp det faktum att tidigare forskning visat att överföring av kompetenser är 
en funktion både av individuella och kontextuella faktorer vilket stöder tanken om att 
även faktorer i omgivningen är viktiga för överföringen. Tracey, Tannenbaum och 
Kavanagh (1995) är en av tidigare gjorda studier som kommit fram till att 
överföringsklimatet har betydelse för överföringen och efterföljande arbetsbeteende.  
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I denna studie förväntas det att om de faktorer som sägs påverka överföring av 
kompetenser finns så borde kompetensutveckling leda till förändrat efterföljande 
arbetsbeteende genom att de anställda får förändrade arbetsuppgifter.  Detta gör att de 
anställda får utnyttja de nyinlärda kompetenserna som då tillvaratas. I denna studie mäts 
efterföljande prestation på arbetet i termer av förändrade arbetsuppgifter vilket verkar 
vara relativt ovanligt i tidigare forskning. Det handlar i denna studie inte om att man 
utför gamla arbetsuppgifter bättre efter kompetensutveckling utan om man får 
förändrade arbetsuppgifter. I denna studie inriktas även intresset på de kontextuella 
faktorer i arbetsmiljön som påverkar överföringen, speciellt stöd från chef eftersom det 
anses att det till stor del är chefen som ser till att dessa förändrade arbetsuppgifter ges.  
 
Uppmuntran/stöd från chef 
Överföring av kompetenser vilket påverkar hur effektiv kompetensutvecklingen är 
påverkas av faktorer i arbetsmiljön. Tidigare forskning har visat att när anställda 
upplever stöd från organisationen och dess klimat är det mer troligt att de använder 
nyinlärd kunskap i arbetet (Baldwin & Ford, 1988; Tracey et al., 1995; Warr et al., 
1999). En faktor som har visats sig finnas i ett sådant klimat som främjar överföring är 
stöd från chefer (Tracey & Tews, 2005).  
 
Tidigare forskning verkar ha kommit fram till olika resultat angående hur mycket stöd 
från chef påverkar överföring av kompetenser. En del tidigare forskning stöder 
sambandet mellan stöd från chef och överföring (t.ex. Birdi, Allan & Warr, 1997; 
Gumuseli & Ergin, 2002; Pidd, 2004; Warr et al., 1999) medan annan forskning inte 
funnit något samband mellan stöd från chef och kompetensutvecklingens effektivitet 
dvs. överföring (t.ex. Chiaburu & Marinova, 2005). Annan forskning ger delvis stöd för 
chefs relation till överföring men inte fullt ut (t.ex. Facteau, Dobbins, Russel, Ladd & 
Kudisch, 1995; Velada et al., 2007). Eftersom det empiriska stödet för hur mycket stöd 
från chef påverkar överföring, vilket i denna studie därmed även anses påverka i vilken 
grad anställda får förändrade arbetsuppgifter, är oklart behövs detta undersökas vidare.  
 
Förutom att stöd från chef kan främja överföring vilket påverkar förändrat 
arbetsbeteende, kan uppmuntran/stöd från chef även påverka arbetstrivsel (Hung & 
Wong, 2007) som i denna studie förväntas vara en konsekvens av kompetensutveckling. 
Chefen och ledningens betydelse tas upp av Hung och Wong (2007) som kommit fram 
till att chefens uppmuntran till kompetensutveckling har signifikant betydelse för både 
de anställdas lärande och arbete. Till lärandet räknar de resultat, motivation och 
belåtenhet med utbildningen. I arbetet ingår variablerna upplevt stöd från 
organisationen, arbetstrivsel och upplevd arbetsprestation. De menar att chefens 
uppmuntran till kompetensutveckling inte bara kan påverka lärandet utan även de 
anställdas arbetsliv vilket innebär att kompetensutvecklingen förutom att förbättra de 
färdigheter som krävs för arbetet likaså skapar bättre relationer mellan anställd och chef. 
Detta medför att medarbetarna blir mer motiverade att arbeta och arbetar mer effektivt. 
Studien av Hung och Wong (2007) visar även att effekten från chefens uppmuntran till 
kompetensutveckling på arbetstrivsel och arbetsprestation är mer signifikant om det är 
en lägre nivå av uppfattat stöd från organisationen. De sistnämnda författarna menar 
vidare att arbetstrivsel påverkas av hur kompatibla kraven från arbetet är med andra 
roller, såsom familjeroller. (Gibb, 2003; Mortimer, Lorence & Kumka, 1986, refererat i 
Hung & Wong, 2007). När det finns konflikter mellan dessa roller kan det skapa en 
konflikt vilket kan leda till sämre arbetstrivsel. (Lazarus, 1991, refererat i Hung & 
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Wong, 2007). Att arbetsgivare stöder deras anställdas kompetensutveckling menar Hung 
och Wong (2007) leder till att konflikten mellan rollerna i olika liv blir mindre. Eftersom 
rollkonflikt och otydlighet i roller är faktorer som är relaterade till arbetstrivsel (Lu, 
While & Barribal, 2007) påverkar den mindre rollkonflikten även arbetstrivseln.  
 
Arbetstrivsel 
Arbetstrivsel definieras av Spector (1997) som alla de känslor en individ har om dennes 
arbete och graden av hur mycket individer tycker om sina arbeten medan Locke´s 
(1976) klassiska definition på arbetstrivsel är att det refererar till ett angenämt eller 
positivt emotionellt tillstånd som kommer ifrån uppskattning av ett arbete eller 
arbetserfarenheter. Arbetstrivsel ses av Hung och Wong (2007) som ett inre tillstånd hos 
en anställd som utrycks i affektiva, ibland kognitiva, utvärderingar av ett jobb med en 
speciell grad av gillande eller ogillande (Brief, 1998; Floyd & Wooldridge, 1997, 
refererat i Hung & Wong, 2007). Lu et al. (2007) tar upp att arbetstrivsel är relaterat till 
en rad olika organisatoriska, professionella och personliga faktorer. Att både yttre och 
inre faktorer kan förändra och påverka en persons välmående tas upp av Lent och 
Brown (2008) enligt den rådgivande psykologins perspektiv. De sistnämnda författarna 
menar vidare att arbetstrivsel är viktigt för hela välbefinnandet i en individs liv. Tidigare 
forskning har visat att det finns stöd för både arbetstrivsels påverkan på hela en individs 
livstrivsel samt livstrivsels påverkan på en individs arbetstrivsel (Heller, Watson & Heis, 
2004). Arbetstrivsel och livstrivsel påverkar därmed varandra vilket enligt denna studie 
medför att arbetstrivsel är en viktig konsekvens att undersöka eftersom det kan påverka 
en stor del av hur en individ mår. Arbetstrivsel kan även ge bättre organisatorisk 
prestation (Patterson, Warr & West, 2004; Schneider, Hanges, Smith & Salvaggio, 2003) 
vilket även kan ses som en viktig anledning för att studera kring arbetstrivsel. Faktorer 
som tidigare forskning visat påverka arbetstrivsel är yrkesmässig stress, rollkonflikt och 
otydlighet i roller, (Lu et al., 2007) ålder och utbildningsnivå (Clark, 1996; Clark & 
Oswald, 1996, refererat i Hung & Wong, 2007) samt kompetensutveckling som behövs 
för arbetet (Hung & Wong, 2007).  
 
Tidigare forskning har visat att kompetensutveckling är signifikant korrelerat med 
arbetstrivsel. (t.ex. Birdi et al., 1997; Hasson & Arnetz, 2008a). Nuvarande arbetstrivsel 
är större hos dem som nyligen deltagit i kompetensutvecklande åtgärder och 
arbetsbaserade utvecklingsaktiviteter (Birdi et al., 1997) Detta gäller enligt sistnämnda 
författare dock inte frivilligt lärande som sker på egen tid vilket enligt dem inte har visat 
sig vara relaterat till arbetstrivsel. Även här nämns uppmuntran/stöd från chef som kan 
påverka deltagandet i kompetensutvecklande åtgärder vilket sedan i sin tur påverkar 
arbetstrivsel (Birdi et al., 1997; Lent & Brown, 2008). Detta pekar på en indirekt effekt 
av stöd/uppmuntran till kompetensutveckling från chef på arbetstrivsel. Tidigare 
forskning gällande sjuksköterskor har även visat att det finns en signifikant korrelation 
mellan arbetstrivsel och kompetensutveckling (Hasson & Arnetz, 2008a).  
 
Lu et al. (2007) menar att samma faktorer påverkar arbetstrivsel världen över men att 
olika faktorer kan ha olika betydelse i olika länder beroende på den sociala omgivning 
samt den arbetsmarknad som råder i landet. Eftersom det verkar som mycket forskning 
kring sambandet mellan arbetstrivsel och kompetensutveckling gjorts i sjukvården kan 
det vara intressant att undersöka detta i andra branscher. Det har även ansetts att det 
finns mindre möjligheter för kompetensutveckling i sjukvåden (Laamanen, Broms, 
Happola & Brommels, 1999) samt låg arbetstrivsel (Haggstrom, Skovdahl, Kihlgren & 
Kihlgren, 2004; Redfern, Hannan, Norman & Finbarr, 2002, refererat i Hasson & 
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Arnetz, 2008b). Att undersöka detta samband i en bransch där möjligheterna för 
kompetensutvecklande möjligheter är stora borde därmed vara av intresse.  
 
En av faktorerna som påverkar arbetstrivsel är som tidigare nämnt stress vilket i sin tur 
upplevs påverkas av hur mycket tidspress individen har i sitt arbete (Lu et al., 2007). 
Birdi et al. (1997) menar att stöd från chef som kan påverka kompetensutveckling och 
dess konsekvenser kan ges genom konkreta handlingar såsom att bland annat ge just 
mer tid för lärande. Detta leder oss in på att hur mycket tid individer har för 
kompetensutveckling i sitt arbete förväntas påverka kompetensutvecklingen och dess 
konsekvenser.    
 
Tid för kompetensutveckling 
I denna studie koncentreras det mest på de positiva konsekvenserna av 
kompetensutveckling. Paulsson et al. (2005) menar dock att det ökade behovet av 
kompetensutveckling som finns idag samtidigt kan ge hög arbetsbelastning och stress 
vilket medför att detta ökade behov blir en stressfaktor i sig. Om 
kompetensutvecklingen blir stressande eller inte har att göra med hur mycket tid 
individer har för kompetensutveckling i sitt arbete. Även de sistnämnda författarna 
menar att framgångsrik kompetensutveckling kan leda till ökad effektivitet och större 
arbetstrivsel. Sistnämna författares studie bygger på Karasek och Theorell´s krav och 
kontroll modell (1990) där hög kontroll i arbetet anses vara viktigt för anställdas 
utveckling och motivation. Hög kontroll i arbetet kombinerat med hög arbetsbelastning 
ger enligt denna modell hög motivation att lära och bästa utfallet av lärande. Paulsson et 
al. (2005) menar dock att när det inte finns tid att avsätta för kompetensutveckling i 
företagen, vilket ofta är fallet i dagens konkurrenssituation, är det inte säkert att Karasek 
och Theorells modell fungerar även om motivation att lära är hög. Kraven på ny 
kompetens kan då istället ses som ännu ett krav som ökar arbetsbelastningen. Risken för 
detta är speciellt stor om lärandet sker på arbetstid.  I arbetskraven ingår även 
tidaspekten då de menar att den ökade tid som anställda lägger ner på utveckling och 
lärande kan ge högre arbetskrav. Hasson och Arnetz (2008a) tar upp det faktum att brist 
på tid ses både som emotionellt och psykologiskt krävande och stöder därmed tanken 
om att brist på tid kan bli ett krav. Paulsson et al. (2005) menar att det är viktigt att 
anställda får kontrollera deras lärande samt att det ges tid för lärande och reflektion. Att 
se till att det finns tid för kompetensutveckling är något som i denna studie anses ligga 
under chefens ansvar och visar att faktorerna som påverkar kompetensutveckling hör 
ihop och bör ses i samma sammanhang.  
 
Ökad tidpress i arbetet har visat sig leda till högre arbetsbelastning vilket ger högre 
stressnivåer (t.ex. Jansen, Kerkstra, Huijer Abu-Saad & Van der Zee, 1996; Laamanen et 
al., 1999). Arbetstress och högre arbetsbelastningar har visat sig vara negativt 
korrelerade till arbetstrivsel vilket innebär ju mer stress och större arbetsbelastning man 
har desto mindre arbetstrivsel finns (Hasson & Arnetz, 2008a). Ökade möjligheter för 
kompetensutveckling kan förbättra arbetstrivsel enligt sistnämnda författare. De menar 
att brist på kompetens kan skapa frustration hos de anställda. Utvecklande av de 
anställdas kompetenser kan höja de anställdas självförtroende i arbetet och reducerar 
deras stressnivåer vilket då ökar arbetstrivsel (Hasson & Arnetz, 2008a). Stress kan även 
bli påverkat av en misslyckad matchning mellan kompetens hos anställda och den 
kompetens som behövs för en arbetsuppgift (Arnetz, 1996, refererat i Paulsson et al., 
2004) vilket kan visa att rätt kompetens är viktigt för att minska stress som i sin tur 
påverkar arbetstrivsel. I föreliggande studie anses tid för kompetensutveckling vara 
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viktigt eftersom det om det inte finns tillräckligt med tid kan leda till tidsbrist som 
skapar stress och därmed påverkar arbetstrivsel. Att Paulsson et al. (2005) tagit med 
variabeln stress visar att det kanske inte alltid finns tid för kompetensutveckling och 
detta är ett problem som verkar vara utbrett hos många företag.  
 
Brist på kompetensutveckling och arbetsstress har visat sig påverka kvaliteten i arbetet 
(Chou, Boldy & Lee, 2003; Hannan, Norman & Redfern, 2001, refererat i Hasson & 
Arnetz, 2008b). Ökad arbetstrivsel och mindre stress bör leda till bättre kvalitet i arbetet 
men det påpekas även att det är en komplex relation där flera faktorer kan påverka 
(Hannan et al., 2001, refererat i Hasson & Arnetz, 2008b).  Att stress även kan påverka 
kvaliteten i arbetet kan betyda att tid för kompetensutveckling möjligtvis kan påverka 
även det efterföljande arbetsbeteendet i termer av förändrade arbetsuppgifter. Tidigare 
verkar det mest studerats kring att kompetensutveckling leder till nya eller förbättrade 
kompetenser, högre arbetstrivsel samt mindre stress. Därför anses det intressant att 
undersöka om tid för kompetensutveckling även kan påverka förändrade 
arbetsuppgifter. 
 
En annan tanke angående kompetensutveckling är att ansvaret för att lära har skiftat från 
att ligga hos organisationen till de anställda (Robinson & Rousseau, 1994, refererat i 
Garofano & Salas, 2005) och det förslås allt oftare att anställda ska ta mer eget ansvar 
för deras egen utveckling (Roslow & Zager, 1988, refererat i Birdi et al., 1997). Detta 
leder till att anställda måste ta mer ansvar för att se till att deras kompetenser är 
uppdaterade (Arnold, 2001, refererat i Garofano & Salas, 2005). Denna tanke finns även 
på företaget Ericsson Test Environment där man idag enligt Peder Möller (personlig 
kommunikation, 14 april 2008) fokuserar på anställningsbarhet och menar att det ligger 
på individen själv att kompetensutveckla sig. På grund av detta anses Ericsson Test 
Environment vara ett intressant företag att studera kompetensutveckling på. Som 
tidigare nämnt anses det även intressant att undersöka kompetensutveckling på ett 
företag där man satsar mycket på kompetensutveckling vilket Ericsson Test 
Environment verkar stämma in på (Ericssons medarbetarenkät DIALOG, 2008).  
 
Syftet med denna rapport är att undersöka konsekvenser av kompetensutveckling på 
Ericsson Test Environment. Den grundläggande frågeställningen är om företaget tar 
tillvara på de nya kompetenserna som kommer med kompetensutvecklingen, i 
bemärkelse att de anställda får förändrade arbetsuppgifter, och om de tjänar på 
kompetensutvecklingen, i bemärkelse att det leder till arbetstrivsel. De konsekvenser 
som undersöks är därmed förändrade arbetsuppgifter som anses vara förändrat 
efterföljande arbetsbeteende samt arbetstrivsel. Eftersom det verkar som mycket 
forskning kring sambandet mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel gjorts i 
sjukvården är det nu viktigt att undersöka detta i en annan bransch. Detta anses viktigt 
eftersom det inte verkar finnas så mycket möjligheter för kompetensutveckling i 
sjukvården vilket det finns i den bransch där Ericsson Test Environment befinner sig. 
 
Den första mer specificerade frågeställningen är därmed om det finns samband mellan 
kompetensutveckling och förändrade arbetsuppgifter och den andra mer specificerade 
frågeställningen om det finns samband mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel.  
 
För att undersöka dessa konsekvenser studeras även några av de faktorer som kan tänkas 
påverka kompetensutveckling och dess konsekvenser. Eftersom det empiriska stödet för 
hur mycket stöd från chef påverkar överföring, vilket i denna studie därmed även anses 
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påverka i vilken grad anställda får förändrade arbetsuppgifter, är oklart behövs detta 
undersökas vidare. En annan frågeställning är därmed att undersöka hur mycket 
kompetensutveckling, uppmuntran/stöd till kompetensutveckling från chef och tid för 
kompetensutveckling förklarar och predicerar förändrade arbetsuppgifter när man sätter 
dem i samma sammanhang. Detta på grund av tanken att stödet från chefen i 
verkligheten finns tillsammans med andra faktorer i arbetsmiljön. 
 
På samma sätt är den sista frågeställningen att undersöka hur mycket 
kompetensutveckling, uppmuntran/stöd till kompetensutveckling från chef, tid för 
kompetensutveckling och förändrade arbetsuppgifter förklarar och predicerar 
arbetstrivsel när man sätter dem i relation till varandra.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Det gjordes ett totalurval med alla anställda på Ericsson Test Environment, vilket var 
populationen i studien. Denna population valdes utifrån bakgrundsfakta att Ericsson är 
ett företag med väl utvecklat kompetensarbete samt eftersom det fanns en redan 
existerande kontakt på företaget. Antal individer i urvalet var 320 stycken vilket är 
antalet anställda på Ericsson Test Environment. 139 personer deltog i undersökningen 
vilket medför en svarsfrekvens på cirka 43,5 %. Det fanns dock ett internt bortfall på 5 
personer vilket innebär att 134 fullständiga svar erhölls. Deltagarna i undersökningen 
var mellan 22 och 63 år och hade en medelålder på 42,82 år. Deltagarna har varit 
anställda på arbetsplatsen i mellan 1 och 36 år och i genomsnitt 13,71 år.  Av deltagarna 
hade 72 personer högskoleutbildning och 62 någon annan form av utbildning (folk-, 
grund-, eller realskola, yrkesskola, särskild yrkesutbildning, gymnasium eller 
motsvarande och annat). Undersökningsdeltagarna medverkade på frivillig basis. 
 
Material  
I studien ingick en enkät som bestod av fem olika delar vilka ansågs relevanta i 
bakgrund mot de i inledningen presenterade definitionerna och teorierna. Enkätens 
utformning och frågor redovisas i appendix 1. De olika delarnas frågor, bortsett från 
bakgrundsfrågorna, mixades för att det inte skulle vara lika tydligt vilka frågor som 
hörde ihop med varandra. Mixningen gjordes för att försöka minimera risken att 
deltagarna svarade systematiskt eller av slentrian. Det är möjligt att deltagarna annars 
tenderar att svara lika på frågor som de tror hänger samman. Eftersom datainsamling 
genomfördes tillsammans med en annan student fanns även frågor med i enkäten som 
inte togs upp i denna studie och dessa var också mixade med frågorna till denna studie. 
De frågor som använts i denna studie har i appendix 1 markerats med en stjärna men 
dessa plus kodning fanns inte med i enkätlänken.  
  
Den första delen bestod av tre bakgrundsfrågor för att kunna undersöka andra möjliga 
variablers påverkan på resultatet såsom ålder, antal år i arbetet och utbildning. Här 
ingick även en fråga som behandlade frågan om formell kompetensutveckling där det 
framgick om de anställda deltagit i kompetensutvecklande åtgärd eller inte det senaste 
året samt en fråga som undersökte huruvida de anställda hade tillräckligt med tid för sin 
kompetensutveckling eller inte. Frågan om kompetensutvecklande åtgärd har 
konstruerats för denna studie medan frågan om tid var hämtad från Ericssons 
medarbetarenkät (DIALOG, 2008). Båda frågornas svarsalternativ bestod av ja och nej.  
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Nästa del innehöll tre frågor från en skala för att mäta variabeln uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef utvecklad av Hung (2004, refererat i Hung & Wong, 
2007). Ett exempel på en fråga från denna skala var ”Min närmaste chef stöder min 
kontinuerliga kompetensutveckling”. Dessa frågor var utformade som en 
skattningsskala från 1-5 där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer 
helt. Cronbach´s alfa för denna del var 0,87. 
 
Den tredje delen bestod av fyra frågor från en skala för att mäta kompetensutveckling 
och lärande utvecklad av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997, refererat i Näswall, 
Baraldi, Richter, Hellgren, & Sverke, 2006). Där handlar begreppen om i vilken 
utsträckning man fått hjälp att utveckla sig och om man lärt sig nya saker. Denna skala 
var mer inriktad på den informella delen av kompetensutveckling enligt denna studie, 
där kompetensutveckling sker kontinuerligt genom arbetet i sig och genom att man 
jobbar. Ett exempel på en fråga från denna del var ”Jag lär mig hela tiden något nytt i 
mitt arbete”.  Även frågorna i denna del var utformade som en skattningsskala från 1-5 
där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer helt. Cronbach´s alfa för 
denna del var 0,78. 
 
Den fjärde delen bestod av tre frågor från en skala för att mäta arbetstrivsel utvecklad av 
Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997, refererad i Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). 
Denna skala var baserad på Brayfield och Rothe (1951), och där innebär arbetstrivsel 
hur man trivs på sitt jobb, hur nöjd man är. Från denna skala var ett exempel på fråga 
”Jag trivs på mitt arbete”. Svarsalternativen var utformade som en skattningsskala från 
1-5 där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer helt. Cronbach´s alfa 
för denna del var 0,93. 
 
Den femte och sista delen bestod av fyra frågor gällande förändrade arbetsuppgifter som 
var konstruerade för denna studie. Här var ett exempel på fråga “Jag har under det 
senaste året fått förändrade arbetsuppgifter”. Där handlar det främst om att man fått 
konkret förändrade arbetsuppgifter vid ett eller flera speciella tillfällen snarare än att det 
är något som sker kontinuerligt, dagligen i arbetet. Svarsalternativen var utformade som 
en skattningsskala från 1-5 där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade 
Stämmer helt. Cronbach´s alfa för denna del var 0,89. 
 
Procedur 
Enkäten som redovisas i appendix 1 lades ut på en hemsida på internet. 
Undersökningsdeltagarna informerades sedan på förhand via mail av sin HR-chef och 
ombads vara frivilliga deltagare i en undersökning som gällde kompetensutveckling. 
Sedan fick de ett mail med information samt en länk till enkäten. I informationen 
framgick vem som gjorde undersökningen, vad syftet med studien var, att studien var 
anonym, att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt samt att det var frivilligt att 
delta. Det framgick även att de skulle få en kort sammanfattning angående resultatet när 
studien var klar samt hur de skulle kunna kontakta mig för att ta del av större del av 
studiens resultat. Överst i enkätlänken fanns även instruktioner om hur de skulle fylla i 
enkäten. Länken som bifogades i detta mail gick till enkätens hemsida som skapats 
enbart för detta tillfälle. Svaren från denna hemsida gick sedan direkt till en databas som 
endast vi hade tillgång till. Länken till hemsidan var öppen i 9 arbetsdagar och efter 
halva tiden passerat hade svar från 84 deltagare erhållits. Det sändes då ut ett 
påminnelsemail och detta resulterade i ytterligare 50 svar. 
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Resultat 

 
Samband mellan kompetensutveckling och kompetensutvecklingens konsekvenser, 
förändrade arbetsuppgifter och arbetstrivsel, beräknades genom Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficent i statistikprogrammet SPSS (Tabell 1). Det 
erhölls en medelstark signifikant korrelation mellan kompetensutveckling och lärande 
och att man under det senaste året fått förändrade arbetsuppgifter, 0,41 (p<0,001). Det 
tyder på att de som rapporterade en hög grad av kompetensutveckling och lärande även 
rapporterade en högre grad förändrade arbetsuppgifter och besvarar den första 
frågeställningen (Tabell 1). Det fanns även en medelstark signifikant korrelation mellan 
kompetensutveckling och lärande och deltagande i kompetensutvecklande åtgärd, 0,31 
(p<0,001) (Tabell 1). Mellan kompetensutveckling och lärande och arbetstrivsel fanns 
en stark signifikant korrelation, 0,62 (p<0,001) vilket tyder på att de som rapporterade 
en hög grad av kompetensutveckling och lärande även rapporterade en högre grad 
arbetstrivsel och besvarar den andra frågeställningen (Tabell 1).  
 
För att undersöka hur mycket faktorerna som antas påverka kompetensutveckling och 
dess konsekvenser faktiskt förklarar och predicerar de konsekvenser som är intressanta i 
denna studie har multipla regressionerna gjorts i statistikprogrammet SPSS. Resultat 
från dessa två multipla regressioner visas i tabell 2 och 3. När det gäller förändrade 
arbetsuppgifter var kompetensutveckling den enda signifikanta prediktorn, 0,50 
(p<0,001) (Tabell 2) och därmed den enda av prediktorerna som förklarade förändrade 
arbetsuppgifter.  
 
När det gäller arbetstrivsel var kompetensutveckling och lärande den starkaste 
signifikanta prediktorn, 0,55 (p<0,001) och förklarade därmed mest av prediktorerna 
men även uppmuntran till kompetensutveckling från chef, 0,19 (p<0,05) och tid för 
kompetensutveckling, 0,18 (p<0,05) var signifikanta prediktorer  och förklarade därmed 
arbetstrivsel (Tabell 3).   
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitets estimat (Cronbach alpha) för alla i studien ingående variabler. 
Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M Sd Alpha 
1 Kompetens & lärande 1,0         3,94 ,74 ,78 
2 Kompetensutvecklande åtgärd ,31*** 1,0        0,64 ,48 - 
3 Förändrade arbetsuppgifter ,41***    ,07 1,0       3,53 1,15  ,89 
4 Arbetstrivsel ,62*** ,11 ,16* 1,0      2,89 ,92 ,93 
5 Uppmuntran från chef ,56*** ,20* ,23** ,55*** 1,0     3,85 ,88 ,87 
6 Tid för kompetensutveckling ,36*** ,21* ,20* ,42*** ,55*** 1,0    2,94 1,18 - 
7 Ålder 
8 Antal år på företaget 
9 Utbildning 

-,05 
-,08 
-,08 

-,19* 
-,19* 
,19* 

-,13 
-,23**
,10 

,12 
,10 
-,05 

,09 
,06 
-,08 

,12 
-,07 
-,07 

1,0 
,70***

-,11 

 
1,0 

-,29***

 
 

   1,0 

42,82 
13,71 
,55 

9,98 
9,43 
,50 

- 
- 
- 

*p<,05; **p<,01; ***p<,001. 
              n=13
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Tabell 2. Effekter av kompetensutveckling och lärande, uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef och tid för kompetensutveckling på förändrade 
arbetsuppgifter (standardiserade regressionskoefficienter). 

Prediktor Förändrade arbetsuppgifter 
Ålder -,00 
Antal år -,16 
Utbildning 
Kompetensutvecklande åtgärd 

,12 
-,15 

Kompeten & lärande ,50*** 
Uppmuntran från chef 
Tid för kompetensutveckling 

,03 
,10 

  
R2 (adjusted) ,20*** 

*p<,05; **p<,01; ***p<,001.  
n=134 
 
Tabell 3. Effekter av kompetensutveckling och lärande, uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef, tid för kompetensutveckling och förändrade 
arbetsuppgifter på arbetstrivsel (standardiserade regressionskoefficienter). 

Prediktor Arbetstrivsel 
Ålder -.00 
Antal år .13 
Utbildning 
Kompetensutvecklande åtgärd 

.10 
-.12 

Kompeten & lärande .55*** 
Uppmuntran från chef 
Tid för kompetensutveckling 
Förändrade arbetsuppgifter 

.19* 

.18* 
-.11 
 

R2 (adjusted) .46*** 
*p<,05; **p<,01; ***p<,001.  
n=134 
 
 

Diskussion 
 

Huvudsyftet med ovanstående studie var att undersöka kompetensutvecklingens 
konsekvenser på Ericsson Test Environment. Den grundläggande frågeställningen var 
om de tar tillvara på de nya kompetenserna som kompetensutvecklingen ger, i 
bemärkelse att de anställda får förändrade arbetsuppgifter, och om företaget tjänar på 
kompetensutvecklingen, i bemärkelse att det leder till arbetstrivsel. De undersökta 
konsekvenserna av kompetensutveckling var därmed förändrade arbetsuppgifter som 
anses vara förändrat efterföljande arbetsbeteende samt arbetstrivsel. En frågeställning 
var därmed om det förekommer något samband mellan kompetensutveckling och att 
efter det få förändrade arbetsuppgifter samt om det förekommer något samband mellan 
kompetensutveckling och arbetstrivsel. Eftersom det verkat som mycket forskning kring 
sambandet mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel gjorts i sjukvården ansågs det 
nu viktigt att undersöka detta i en annan bransch.  För att undersöka dessa konsekvenser 
studerades även hur mycket de faktorer som troddes påverka kompetensutveckling och 
dess konsekvenser förklarar och predicerar arbetstrivsel och förändrade arbetsuppgifter.  
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Förändrade arbetsuppgifter 
Den första mer specificerade frågeställningen var om det finns samband mellan 
kompetensutveckling och förändrade arbetsuppgifter vilket undersöktes genom 
korrelationsberäkningar. Resultatet indikerade att de som upplever kompetensutveckling 
och lärande i högre grad har fått förändrade arbetsuppgifter under det senaste året, vilket 
var det väntade resultatet. Inom begreppet förändrade arbetsuppgifter ryms förändrade 
arbetsuppgifter, breddade arbetsuppgifter, utökat ansvar och nya arbetsuppgifter och 
dessa hör alltså ihop med kompetensutveckling och lärande. 
 
För att undersöka vidare kring förändrade arbetsuppgifter som en konsekvens av 
kompetensutveckling gjordes även en multipel regression för att predicera förändrade 
arbetsuppgifter. Där ingick några av de faktorer som efter genomgång av tidigare 
forskning antogs påverka kompetensutveckling och dess konsekvenser. Frågeställningen 
var därmed hur mycket kompetensutveckling, uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef och tid för kompetensutveckling förklarar och predicerar 
förändrade arbetsuppgifter när man sätter dem i relation till varandra. Det gjordes därför 
en multipel regression för att predicera förändrade arbetsuppgifter där dessa prediktorer 
ingick. Det visade sig dock att bara en av dessa prediktorer var signifikant, nämligen 
kompetensutveckling och lärande. Att kompetensutveckling och lärande visades vara en 
signifikant prediktor var väntat eftersom det fanns ett signifikant samband mellan 
kompetensutveckling och lärande och förändrade arbetsuppgifter. Det togs även med 
kontrollvariabler såsom ålder, antal år och utbildning men dessa visade sig inte vara 
signifikanta och fokus behöver därför inte läggas på dessa. Deltagande i 
kompetensutvecklande åtgärder det senaste året visade sig inte vara någon signifikant 
prediktor för förändrade arbetsuppgifter vilket inte var det väntade resultatet. 
 
Förändrade arbetsuppgifter anses vara förändrat efterföljande arbetsbeteende vilket är en 
av Kirkpatrick´s (2006) fyra nivåer för att utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. Att 
kompetensutveckling och lärande visade sig ha samband med förändrade 
arbetsuppgifter och därmed förändrat efterföljande arbetsbeteende kan ha att göra med 
att tidigare forskning visat att efterföljande arbetsbeteende och arbetsprestation påverkas 
av hur mycket de inlärda kompetenserna överförs från lärandemiljö till arbetsmiljö 
(Baldwin & Ford, 1988). Denna överföring definieras av Baldwin och Ford (1988) som 
graden av hur effektivt inlärd kunskap, färdigheter och attityder används i arbetet. 
Denna överföring påverkas enligt tidigare forskning av tre grundfaktorer där bland annat 
överföringsklimatets betydelse tas upp (Baldwin & Ford, 1988; Chiaburu & Marinova, 
2005; Tracey et al., 1995). Även Warr et al. (1999) kom fram till att överföringsklimatet 
är relaterat till efterföljande arbetsbeteende.   
 
I denna studie antogs det att om de faktorer som sägs påverka överföringen av 
kompetenser finns så borde kompetensutvecklingen leda till förändrat efterföljande 
arbetsbeteende genom att de anställda får förändrade arbetsuppgifter. Detta gör att de 
utnyttjar de nyinlärda kompetenserna som då tillvaratas. Det funna sambandet mellan 
kompetensutveckling och lärande och förändrade arbetsuppgifter kan betyda just detta, 
att företaget tar tillvara på de nyutvecklade kompetenserna genom att de anställda får 
förändrade arbetsuppgifter. Det bör dock påpekas att detta bara är ett samband baserat 
på tvärsnittsdata vilken gör att man inte kan uttala sig om kausalitet. Det är därför även 
möjligt att de förändrade arbetsuppgifterna leder till kompetensutveckling och lärande 
eller att det går åt båda hållen. Vilken riktning detta samband har skulle vara intressant 
att undersöka vidare kring i framtida forskning genom t.ex. longitudinella studier.  
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När det gäller överföring bör man även tänka på att det handlar om att kunskap, 
färdigheter och attityder som man lärt sig ska användas i arbetet (Baldwin & Ford, 
1988). Den skala för kompetensutveckling och lärande som används i denna studie och 
visat samband med förändrade arbetsuppgifter inriktar sig mer på kompetensutveckling 
och lärande som sker genom och i arbetet i sig, dvs. informell kompetensutveckling. 
Överföringen av kompetenserna blir då följaktligen väldigt bra eftersom det inte 
behöver gå från lärandemiljö till arbetsmiljö vilket påverkar det efterföljande 
arbetsbeteendet. Att kompetensutvecklingen enligt denna skala sker i arbetsmiljön kan 
möjligtvis förklara sambandet med förändrade arbetsuppgifter under det senaste året. 
Denna tanke förstärks även av att sambandet mellan deltagande i kompetensutvecklande 
åtgärd det senaste året och förändrade arbetsuppgifter under det senaste året inte visade 
sig vara signifikant i denna studie. Att deltagande i kompetensutvecklande åtgärd inte 
visade sig vara signifikant med förändrade arbetsuppgifter kan möjligtvis ha att göra 
med överföringen från lärandemiljö till arbetsmiljö. Det skulle kunna vara så att 
överföringen inte var lika bra när det gäller kompetenser som utvecklats under 
kompetensutvecklande åtgärder som överföringen var gällande kompetenser som 
utvecklats i arbetet. Detta pekar på att den informella delen av kompetensutveckling är 
viktigare för förändrat efterföljande arbetsbeteende i form av förändrade arbetsuppgifter 
än vad den formella delen med åtgärder är. Det bör dock påpekas att deltagande i 
kompetensutvecklande åtgärd det senaste året bestod av en fråga medan skalan för 
kompetensutveckling och lärande bestod av fyra frågor vilket kanske kan ha påverkat 
reliabiliteten i skattningarna.  
 
Det bör även nämnas att de frågor i skalan för kompetensutveckling och lärande, som 
menas vara informell kompetensutveckling, dock kan verka ganska lika och nära 
sambundna med frågorna som gäller förändrade arbetsuppgifter. Det kan därför 
argumenteras att det är en naturlig konsekvens att det finns ett samband där emellan 
vilket minskar betydelsen av detta resultat. I denna studie anses dock förändrade 
arbetsuppgifter handla om något som sker vid speciella tillfällen, medan lärande och 
kompetensutveckling är något som sker dagligen i arbetet. Med anledning av detta 
menas att de två skalorna ändå skiljer sig från varandra på visst sätt.  

 
Denna indelning i formell och informell kompetensutveckling liknar Garofano och 
Salas (2005) indelning i formellt och informellt arbetsplatslärande. De menar vidare att 
formellt arbetsplatslärande är strukturerade aktiviteter medan informellt 
arbetsplatslärande är ostrukturerade inlärningsmöjligheter bland annat mentorskap, 
jobbrotation och att söka utmanande arbetsuppgifter. Jobbrotation och att söka 
utmanande arbetsuppgifter anses ha att göra med förändrade arbetsuppgifter vilket 
möjligtvis kan bidra till förklaringen varför informell kompetensutveckling visade sig 
ha samband med förändrade arbetsuppgifter och inte formell kompetensutveckling. Att 
utveckling som sker i arbetet är viktigt stöds även av Paloniemi (2006) som menar att 
kompetens utvecklas främst genom lärande i arbetet. De mest använda sätten är att 
kompetenser delas inom arbetsplatsen, lärande i arbetet som sådant, t.ex. 
problemlösning, deltagande i kompetensutvecklande åtgärder, hålla sig uppdaterad i 
professionell litteratur och färdigheter som lärs in i andra delar av livet. 
Kompetensutvecklande åtgärder nämns dock bland dessa men de flesta andra sätten 
verkar vara ostrukturerade och bör därmed ingår i den informella 
kompetensutvecklingen. I sistnämnda författares studie visade sig även att de anställda 
såg arbetserfarenhet som den största källan till deras kompetens och att de såg 
kompetens som mer relaterat till arbetserfarenhet än till kompetensutvecklande åtgärder. 
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Det ansågs dock att kompetensutvecklande åtgärder och utbildning också bidrar och ger 
formella kunskaper och grundkunskaper, sådan kunskap som är generell och lätt att dela 
med sig av. Kunskapen från arbetserfarenhet ansågs vara mer praktisk och 
underförstådd. Arbetserfarenhet anses ha att göra med kompetensutveckling i arbetet i 
sig och detta talar för att informell kompetensutveckling är viktigt men att informell och 
formell kompetensutveckling möjligtvis ger olika resultat.  
 
Även Ellström och Kock (1999, refererat i Paulsson et al., 2005) delar in lärande i 
informellt och formellt där formellt lärande bland annat sker genom kurser ordnade av 
företaget medan informellt lärande sker i vardagslivet i arbetet. Även de menar att 
informellt lärande är en viktig del i arbetsplatslärandet. Paulsson et al., (2005) tar även 
upp att formellt lärande är mer relaterat till stimulation och informellt lärande är mer 
relaterat till underlättande i arbetet. Det kan möjligtvis vara så att även informell och 
formell kompetensutveckling hör ihop med olika konsekvenser vilket därmed förklarar 
varför kompetensutveckling och lärande i arbetet visade sig ha samband med förändrade 
arbetsuppgifter och inte deltagande i kompetensutvecklande åtgärder.  
 
I överföringsklimatet som antogs påverka överföringen och därmed även förändrade 
arbetsuppgifter ingår stöd från chef och kollegor (Baldwin & Ford, 1988). 
Uppmuntran/stöd till kompetensutveckling från chef visade sig i denna studie dock inte 
vara någon signifikant prediktor för förändrade arbetsuppgifter vilket inte var det 
väntade resultatet. Detta resultat går emot en del tidigare forskning men stöds av en 
annan del tidigare forskning då tidigare forskning kommit fram till en del motstridiga 
resultat gällande stöd från chefs betydelse för överföring. En del tidigare forskning 
stöder alltså sambandet mellan stöd från chef och överföring (t.ex. Birdi et al., 1997; 
Gumuseli & Ergin, 2002; Pidd, 2004; Warr et al., 1999) och stämmer inte med resultat 
från föreliggande studie medan annan forskning inte funnit något samband mellan stöd 
från chef och överföring (t.ex. Chiaburu & Marinova, 2005) vilket stämmer med 
resultatet i föreliggande studie. Annan forskning ger delvis stöd för stöd från chefs 
relation till överföring men inte helt (t.ex. Facteau et al., 1995; Velada et al., 2007). Det 
empiriska stödet för hur mycket stöd från chef påverkar överföringen är alltså ganska 
oklart men resultat från denna studie talar dock för att stöd från chef inte skulle vara så 
viktigt. Chiaburu och Marinova (2005) som inte fick någon signifikant relation mellan 
stöd från chef och överföring menar dock att stöd från chef kan vara en supressor vilket 
de beskriver som en variabel som vars regressionskoefficient väger annorlunda i 
verkligheten än den gör i den enkla korrelationen med den beroende variabeln. De 
menar att detta kan förklara varför sambandet i deras studie inte visat sig vara 
signifikant och kanske kan detta även gälla i denna studie. Det kan hända att stöd från 
chef korrelerar högt med och förklaras av någon av de andra prediktorerna vilket kan 
påverka att den inte blivit signifikant i regressionen. Denna tanke stöds av det faktum att 
den enkla korrelationen mellan uppmuntran/stöd från chef och förändrade 
arbetsuppgifter var signifikant och att stöd från chef även var högt korrelerat med tid för 
kompetensutveckling. Även Birdi et al. (2007) menar att en anledning för att variabler 
inte verkar vara signifikanta i regressioner även fast de var det i de partiella 
korrelationerna kan bero på att de var signifikant relaterade till varandra. I Velada et al. 
(2007) blev den bivariata korrelation mellan stöd från chef och överföring positiv och 
signifikant men inte regressionen, vilket stämmer med resultatet från föreliggande 
studie. Resultatet från denna studie gäller dock bara detta företag och mer forskning 
kring detta skulle behövas för att ge klarhet i frågan.  
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Tid för kompetensutveckling väntades även vara en signifikant prediktor för förändrade 
arbetsuppgifter men så var inte fallet i denna studie. Det antogs efter en 
litteraturgenomgång att tid för kompetensutveckling påverkar eftersom om man inte har 
tid för kompetensutveckling kan detta bli ännu ett krav som ökar arbetsbelastningen 
(Paulsson et al., 2005). Ökad tidspress i arbetet har visat sig leda till högre 
arbetsbelastning vilket ger högre stressnivåer (t.ex. Jansen et al., 1996; Laamanen et al., 
1999). Brist på kompetensutveckling och arbetsstress har vidare visat sig påverka 
kvaliteten i arbetet (Chou et al., 2003; Hannan at al., 2001, refererat i Hasson & Arnetz, 
2006). Ökad arbetstrivsel och mindre stress bör leda till bättre kvalitet i arbetet men det 
påpekas även att det är en komplex relation där flera faktorer kan påverka (Hannan et 
al., 2001, refererat i Hasson & Arnetz, 2006).  Att stress även kan påverka kvaliteten i 
arbetet troddes kunna innebära att tid för kompetensutveckling möjligtvis kunde 
påverka även det efterföljande arbetsbeteendet i termer av förändrade arbetsuppgifter 
men detta visade sig inte stämma. Även mellan tid för kompetensutveckling och 
förändrade arbetsuppgifter visade sig dock den enkla korrelationen mellan dem vara 
signifikant. Att tid för kompetensutveckling inte var signifikant i regressionen kan alltså 
på samma sätt som med uppmuntran/stöd från chef bero på att tid för 
kompetensutveckling korrelerar högt med uppmuntran/stöd från chef och förklaras av 
denna.  
 
Arbetstrivsel 
Den andra mer specificerade frågeställningen var om det finns samband mellan 
kompetensutveckling och arbetstrivsel vilket undersöktes genom 
korrelationsberäkningar. Resultatet indikerade att de som upplever kompetensutveckling 
och lärande i högre grad upplever arbetstrivsel vilket besvarar den andra 
frågeställningen. Detta samband stöds av tidigare forskning som menar att 
kompetensutveckling som behövs för arbetet kan påverka arbetstrivsel (Hung & Wong, 
2007) och att kompetensutveckling är signifikant korrelerat med arbetstrivsel (t.ex. 
Birdi et al., 1997; Hasson & Arnetz, 2008a). Nuvarande arbetstrivsel är större hos dem 
som nyligen deltagit i kompetensutvecklande åtgärder och utvecklingsaktiviteter (Birdi, 
et al., 1997).  
 
För vidare undersökning kring arbetstrivsel som en konsekvens av kompetensutveckling 
studerades även hur mycket de faktorer, som efter genomgång av tidigare forskning 
antogs påverka kompetensutveckling och dess konsekvenser, förklarade och predicerade 
arbetstrivsel. För att undersöka hur mycket kompetensutveckling, uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef, tid för kompetensutveckling och förändrade 
arbetsuppgifter förklarar och predicerar arbetstrivsel när man sätter dem i relation till 
varandra gjordes därför en multipel regression för att predicera arbetstrivsel där dessa 
möjliga prediktorer ingick. Här visade sig kompetensutveckling och lärande vara den 
prediktor som förklarade mest av arbetstrivsel vilket var väntat efter dels 
litteraturgenomgång där tidigare forskning stöder sambandet mellan 
kompetensutveckling i arbetet och arbetstrivsel (t.ex. Hasson & Arnetz, 2008a) samt 
efter det starka samband som visats mellan dem i föreliggande studie. Även 
uppmuntran/stöd till kompetensutveckling från chef och tid för kompetensutveckling 
var signifikanta prediktorer och förklarade därmed arbetstrivsel. Det togs även med 
kontrollvariabler såsom ålder, antal år och utbildning men dessa visade sig inte vara 
signifikanta och fokus behöver därför inte läggas på dessa. Deltagande i 
kompetensutvecklande åtgärd under det senaste året visade sig inte heller vara någon 
signifikant prediktor vilket inte var det väntade resultatet eftersom tidigare forskning 
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talar för att deltagande i kompetensutvecklande åtgärder och arbetstrivsel är korrelerat 
(Birdi et al., 1997; Hung & Wong, 2007). 
 
Den skala för kompetensutveckling och lärande som har visat samband med 
arbetstrivsel i denna studie gäller som tidigare nämnt kompetensutveckling och lärande i 
och genom arbetet i sig vilket menas innebär informell kompetensutveckling. 
Deltagande i kompetensutvecklande åtgärder under det senaste året, som anses vara 
formell kompetensutveckling, och arbetstrivsel var dock inte signifikant relaterade i 
denna studie vilket inte stämmer helt med den tidigare forskningen redovisad ovan. I 
Hasson och Arnetz (2008a) verkar det gälla kompetensutveckling generellt i arbetet i 
sig, där man kommit fram till att kompetensutveckling korrelerar positivt med 
arbetstrivsel och är en signifikant prediktor för arbetstrivsel samt att man genom att 
förbättra kompetensutveckling kan öka arbetstrivseln, vilket stämmer med resultatet 
från denna studie. I Birdi et al. (1997) och i Hung och Wong (2007) verkar man dock 
främst mena deltagande i kompetensutvecklande åtgärder, vilket då inte stämmer helt 
med denna studies resultat. Att kompetensutveckling och lärande visade sig ha samband 
med arbetstrivsel medan deltagande i kompetensutvecklande åtgärd inte visade sig ha 
samband med arbetstrivsel tyder på att informell kompetensutveckling som sker i 
arbetet i sig är viktigare för arbetstrivseln än vad den formella kompetensutvecklingen 
är. Det bör dock påpekas att deltagande i kompetensutvecklande åtgärd det senaste året 
bestod av en fråga medan skalan för kompetensutveckling och lärande bestod av fyra 
frågor vilket kanske kan ha påverkat reliabiliteten i skattningarna. 
 
Lu et al. (2007) menar att det är samma faktorer som påverkar arbetstrivsel världen över 
men att olika faktorer kan ha olika betydelse i olika länder. Studien av Hasson och 
Arnetz (2008a) har gjorts i sjukvården liksom mycket av annan forskning på detta 
område. Detta gjorde att det ansågs intressant att studera detta samband i någon annan 
bransch. Det har även ansetts att det finns mindre möjligheter för kompetensutveckling i 
sjukvåden (Laamanen, Broms, Happola & Brommels, 1999) samt låg arbetstrivsel 
(Haggstrom, Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2004; Redfern, Hannan, Norman & 
Finbarr, 2002, refererat i Hasson & Arnetz, 2008b). Ericsson Test Environment befinner 
sig i en annan bransch samt att möjligheterna för kompetensutvecklande möjligheter 
anses vara stora där (Ericssons medarbetarenkät DIALOG, 2008). Trots detta stämmer 
resultatet i föreliggande studie med Hasson och Arnetz (2008a) studies resultat som 
gjorts i en helt annan bransch vilket talar för att detta samband kan gälla flera olika 
branscher och företag.  Detta talar för att det går att generalisera detta samband till även 
andra företag.  
 
Det kan dock påpekas att det bara undersökts om det finns något samband av 
tvärsnittskaraktär mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel vilket medför att man 
inte kan uttala sig om kausalitet. Det är därmed möjligt att arbetstrivsel även påverkar 
och leder till kompetensutveckling eller att det går i både riktningarna men det verkar 
inte finns lika mycket i tidigare forskning gällande denna riktning. Birdi et al. (1997) 
menar dock att sambandet mellan kompetensutvecklande åtgärder och arbetstrivsel kan 
vara cykliskt vilket innebär att arbetstrivsel även kan påverka huruvida en person deltar 
i kompetensutvecklande åtgärder. Arbetstrivsel kan med andra ord även möjligen 
påverka kompetensutvecklingen och dess konsekvenser. Det kan vara intressant att i 
framtida forskning studera mer kring riktningen på detta samband genom exempelvis 
longitudinella studier.  
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En annan signifikant predikor för arbetstrivsel var som tidigare nämnt uppmuntran/stöd 
till kompetensutveckling från chef vilket var väntat och stämmer med tidigare 
forskning. Hung och Wong (2007) menar att chefens uppmuntran till 
kompetensutveckling har betydelse för både de anställdas lärande och arbete, där 
arbetstrivsel ingår. De menar vidare att kompetensutvecklingen kan leda till bättre 
relationer mellan anställd och chef och att de anställda därmed blir mer motiverande att 
arbeta och arbetar effektivare. Det faktum att de anställda även kan bli mer motiverade 
och arbeta mer effektivt talar för att kompetensutveckling och arbetstrivsel är väldigt 
viktigt för organisationen. När de anställda trivs och mår bra borde de prestera bättre 
vilket borde leda till bättre organisatorisk utförande vilket kan vara bra för företaget att 
tänka på.  
 
Tid för kompetensutveckling var den svagaste signifikanta prediktorn men det kan 
nämnas att uppmuntran/stöd från chef och tid för kompetensutveckling var ganska nära 
varandra i styrkan i deras regressionsvikter och förklarade därmed nästan lika mycket. 
Att tid för kompetensutveckling skulle vara en signifikant prediktor var förväntat och 
stämmer även med tidigare forskning. Att tid för kompetensutveckling förklarade 
arbetstrivsel kan ha att göra med att arbetstrivsel påverkas av stress vilket i sin tur 
påverkas av hur mycket tidspress man upplever (Lu et al., 2007). Paulsson et al. (2005) 
menar att om man inte har tid för kompetensutveckling i sitt arbete är det inte säkert att 
kompetensutveckling leder till de önskade konsekvenser man vill utan istället blir ännu 
ett krav som ökar arbetsbördan och stressen. Tidsaspekten finns i arbetskraven då de 
sistnämnda författarna menar att den ökade tid som de anställda lägger ner på utveckling 
och lärande kan leda till ökade arbetskrav. För att kompetensutvecklingen ska leda till 
arbetstrivsel borde det vara viktigt att de anställda upplever att de har tid för 
kompetensutvecklingen i sitt arbete vilket även Paulsson et al. (2005) tar upp. Detta 
resonemang stämmer även med tidigare forskning som visat att ökad tidspress leder till 
högre arbetsbelastning vilket ger högre stress (t.ex. Jansen et al., 1996; Laamanen et al., 
1999). Högre arbetsstress och större arbetsbelastning leder vidare till mindre 
arbetstrivsel (Hasson & Arnetz, 2008a).  
 
Kompetensutveckling kan enligt Hasson och Arnetz (2008a) förbättra arbetstrivseln 
genom att det kan höja de anställdas självförtroende i arbetet och minska stressen hos de 
anställda. Att kompetens och kompetensutveckling är viktigt visas även då stress kan 
påverkas av att den kompetens de anställda har och den kompetens som behövs för 
arbetet inte stämmer överens (Arnetz, 1996, refererad i Paulsson et al., 2004). 
Kompetensutveckling borde därmed vara ett sätt att minska stressen vilket då ökar 
arbetstrivseln. Det kan vara bra för företag att tänka på att det inte alltid räcker med 
möjligheter för kompetensutveckling utan att de anställda även måste känna att de har 
tid för kompetensutvecklingen. Eftersom tid för kompetensutveckling förklarade en del 
av arbetstrivseln kan det annars leda till att arbetstrivseln minskar eller är på samma 
nivå. Tid för kompetensutveckling är särskilt intressant när det gäller detta företag 
eftersom medelvärdet när det gäller tid för kompetensutveckling var relativt lägre än de 
andra skalornas medelvärden. Detta kan betyda att de anställda på företaget känner att 
de inte har lika mycket tid för kompetensutveckling i samma utsträckning som de t.ex. 
känner att de får uppmuntran från chefen. Det bör dock påpekas att det kan bero på 
utformning av frågorna då det bara var en fråga om tid och tre frågor om uppmuntran 
men misstanken om att de anställda kanske inte upplever lika mycket tid för 
kompetensutveckling stöds dock av Ericssons medarbetarenkät (DIALOG, 2008) där 
just tid för kompetensutveckling fått lägst siffror. Detta kan vara något för företaget att 
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reflektera över för att få ut ännu mer effekt av kompetensutvecklingen.  
 
För att företaget ska tjäna något på de investeringarna de gör i kompetensutveckling är 
det därmed även viktigt att de lägger vikt på att de anställda upplever uppmuntran/ stöd 
till kompetensutveckling från chefen samt att de anställda upplever att de har tid för 
kompetensutvecklingen. På detta sätt kan kompetensutvecklingen i företaget leda till 
arbetstrivsel vilket gynnar företaget och de anställda på flera sätt. Här anses att det 
ligger under chefen och ledningens ansvar att se till att de anställda har tillräckligt med 
tid för kompetensutvecklingen. Det är därför intressant att även uppmuntran/ stöd till 
kompetensutveckling och tid för kompetensutveckling var signifikant relaterade vilket 
pekar på att dessa variabler hör ihop och bör ses i samma sammanhang.   
 
Det förväntades även att förändrade arbetsuppgifter skulle predicera arbetstrivsel men 
det visade sig att förändrade arbetsuppgifter inte var någon signifikant prediktor i denna 
studie och kan därmed inte anses förklara arbetstrivsel. Denna förväntning byggde på 
det förväntade och funna sambandet mellan kompetensutveckling och förändrade 
arbetsuppgifter samt det förväntade och funna sambandet mellan kompetensutveckling 
och arbetstrivsel. Det ansågs därmed troligt att det även fanns ett samband mellan 
förändrade arbetsuppgifter och arbetstrivsel. I denna studie har det dock bara undersökts 
ifall förändrade arbetsuppgifter predicerar arbetstrivsel. Som tidigare nämnt menar Birdi 
et al. (1997) att sambandet mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel kan vara 
cykliskt. Det kan därmed vara intressant att undersöka ifall arbetstrivsel predicerar 
kompetensutveckling och förändrade arbetsuppgifter i framtida forskning.  
 
Metoddiskussion 
Vad gäller kvaliteten på undersökningen har några begränsningar med studien insetts 
medan andra delar anses vara tillfredsställande. Ett av problemen med uppsatsen som 
kan vara värt att nämna är Massignifikansproblemet. Detta innebär att när man gör flera 
signifikansprövningar i en och samma undersökning så ökar den totala risken för typ I-
fel till att vara större än den alfanivå man satt från början. Det blir därmed större total 
risk för att minst en av prövningarna av en slump ska bli signifikant när den i själva 
verket inte är det. I denna studie har korrelationer och två regressionsanalyser gjorts. 
Det anses dock att man försökt begränsa antalet hypotesprövningar och att man bara 
gjort analyser som man är intresserad av. Det har även erhållit många signifikanta 
resultat vilket innebär att många av dem faktiskt är signifikanta även om man tar in 
massignifikansproblemet men det kan vara bra att vara medveten om detta problem och 
att man kanske kan tolka resultatet försiktigt.  
 
En begränsning med denna undersökning är även att den bara gäller detta företag och att 
man därmed bör vara försiktig med att generalisera detta resultat till andra företag. 
Mycket av resultaten som kommit fram stämmer dock med tidigare forskning och talar 
för att detta resultat faktiskt går att generalisera till andra företag i viss mån. Till 
exempel sambandet mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel som det forskats 
mycket om i sjukvården har det även funnits stöd för i denna studie även fast man 
undersökt sambandet i en helt annan bransch. Detta talar för att det är i viss grad samma 
mekanismer och faktorer som påverkar kompetensutvecklingen och dess konsekvenser i 
även olika branscher och företag. Det kan vara intressant att i framtida forskning 
undersöka kompetensutveckling och dess konsekvenser i olika branscher, företag och 
även olika länder för vidare förståelse kring detta.  En annan begränsning som nämnts 
tidigare är att det bara undersökts om det finns samband av tvärsnittskaraktär vilket 
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innebär att man inte kan uttala sig om kausalitet. Vilken riktning dessa samband har kan 
vara intressant att studera i framtida forskning.  
 
När det gäller enkäten och datainsamling finns det en kontrollvariabel som eventuellt 
skulle kunna påverkat resultatet men som exkluderats vilket är kön. Denna variabel har 
inte tagits med i enkäten eftersom det finns få kvinnor på detta företag vilket medför att 
det finns risk att de känner sig identifierbara vilket därmed kan minska sanningshalten 
på svaren. Eftersom full anonymitet garanterats valdes att inte ta med den variabeln. Det 
finns även tidigare forskning som menar att kön inte är relevant för 
kompetensutveckling. Birdi et al. (1997) menar att det inte finns någon anledning att 
anta att könsskillnader finns i utvecklingsaktiviteter, men att detta antagande kan behöva 
verifieras. Sistnämnda författare menar dock att ålder och utbildning kan ha betydelse 
för kompetensutveckling vilket stöder att dessa kontrollvariabler togs med. Paloniemi 
(2006) tar upp arbetserfarenhets betydelse för kompetensutveckling vilket talar för att 
antal år på företaget togs med som kontrollvariabel. Så här i efterhand kan det dock 
diskuteras om både ålder och antal år på företaget skulle ha tagits med som 
kontrollvariabler i regressionen. De korrelerar väldigt högt med varandra vilket kan bero 
på att de delvis mäter samma sak. Oftast vill man inte att faktorerna ska korrelera lika 
högt med varandra som med den beroende variabeln i en regression vilket dessa två gör.   
 
Att ha självskattande svar för att undersöka kompetensutvecklingen och dess 
konsekvenser anses ha varit bra och stöds av tidigare forskning. Velada et al., (2007) 
argumenterar för att använda självskattning när det gäller bedömande av 
arbetsprestation och detta anses även borde gälla vid bedömande av förändrade 
arbetsuppgifter. Även Warr et al. (1999) menar att det är vanligt inom detta område om 
kompetensutveckling att använda självskattning, vilket även de gjort. Mot bakgrund av 
svarsfrekvensen i denna studie som var relativt bra anses själva tillvägagångssättet att 
utföra datainsamlingen på ha varit bra. Detta kan ha att göra med att de anställda på 
företaget använder sig mycket av datorer i sitt arbete och att det då är enkelt att fylla i en 
enkät via en webside-länk som det gjorts i denna studie. Att använda en enkätlänk anses 
även ha varit bra för att garantera undersökningsdeltagarna anonymitet och att 
uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt eftersom det inte gick att koppla svaren till 
någon enskild individ. Den korta sammanfattningen som ges efter studien är klar kan 
heller inte härledas till någon enskild individ.  
 
Vid undersökningen av normalfördelningen, som är ett krav för att genomföra de 
statistiska beräkningar som gjort upptäcktes att en del variabler inte var helt 
normalfördelade men eftersom avvikelserna från normalfördelning måste vara väldigt 
stora borde detta inte innebära något problem. Beräkningarna ger rättvisade resultat 
även när det är ganska stora avvikelser.  
 
När det gäller reliabilitet visades Cronbach´s alfa vara bra för alla delar i enkäten vilket 
innebär att frågorna mäter det som man vill att de ska mäta. Eftersom det använts många 
redan utvecklade och testade skalor är det inte förvånande att reliabiliteten är hög i 
dessa delar. Även de egenkonstruerade frågorna om förändrade arbetsuppgifter hade hög 
reliabilitet vilket är bra. När det gäller delen om förändrade arbetsuppgifter kan man 
kanske anmärka på att frågorna gäller ganska snarlika saker. I denna studie anses det 
dock att det finns flera dimensioner när det gäller förändrade arbetsuppgifter och det har 
därför valts att ta med förändrade arbetsuppgifter, breddade arbetsuppgifter, utökat 
ansvar och nya arbetsuppgifter i denna del.  
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Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis anses att den grundläggande frågeställningen med studien har blivit 
besvarad då företaget verkar tjäna på kompetensutvecklingen samt att de verkar ta 
tillvara på de nya kompetenserna som kompetensutvecklingen ger. Detta grundas i att 
kompetensutveckling och lärande var signifikanta relaterat med både förändrade 
arbetsuppgifter och arbetstrivsel. Företaget verkar därmed ta tillvara på de nya 
kompetenserna genom att det finns ett samband mellan kompetensutveckling och 
förändrade arbetsuppgifter samt att företaget tjänar på kompetensutvecklingen eftersom 
det finns ett samband mellan kompetensutveckling och arbetstrivsel.  
 
Speciellt nämnvärt är det starka sambandet mellan kompetensutveckling och 
arbetstrivsel. Arbetstrivsel anses viktigt att studera eftersom tidigare forskning visat att 
arbetstrivsel kan påverka en persons hela livstrivsel (Heller et al., 2004) samt att 
arbetstrivsel kan ge bättre organisatorisk prestation (Patterson et al., 2004; Schneider et 
al., 2003). Kompetensutveckling kan därmed vara ett sätt för företaget att se till att deras 
anställda trivs och mår bra samt att organisationen går bra. När företaget investerar i 
kompetensutveckling kan det även vara bra att tänka på att uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef och tid för kompetensutveckling tillsammans med 
kompetensutveckling var signifikanta prediktorer för arbetstrivsel. För att få ut ännu 
mer av sina investeringar och öka arbetstrivseln bör företaget förutom att satsa pengar 
på kompetensutveckling även satsa på att de anställda ska uppleva uppmuntran/stöd till 
kompetensutveckling från chef och att de upplever att de har tid för 
kompetensutvecklingen. Företaget kan alltså öka effektiviteten i framtida 
kompetensutveckling genom att påverka de faktorer som visats korrelera med positiva 
resultat. Dessa resultat kan därmed vara både av teoretiskt och praktiskt värde.  
 
Det bör dock nämnas att dessa signifikanta samband med konsekvenserna gäller 
kompetensutveckling och lärande i arbetet som anses ingår i informell 
kompetensutveckling och att deltagande i kompetensutvecklande åtgärder under det 
senaste året inte var signifikant relaterat med förändrade arbetsuppgifter och 
arbetstrivsel. Detta tolkas som att företaget möjligtvis borde spendera mer pengar på 
kompetensutveckling som sker i och genom arbetet i sig, i det dagliga arbetslivet, 
istället för att satsa mer pengar på dyra kurser och liknande kompetensutvecklande 
åtgärder som igår i den formella kompetensutvecklingen. Detta gäller i alla fall för att 
uppnå bästa resultat gällande de konsekvenser, förändrade arbetsuppgifter och 
arbetstrivsel, som studerats i denna studie.  
 
Den informella kompetensutvecklingens betydelse kan vara bra att tänka på eftersom 
kompetensutveckling anses vara ett viktigt verktyg för att förbereda individer för att 
kunna anpassa sig och möta de nya utmaningar som den snabba föränderliga 
omgivningen idag ställer (Paulsson et al., 2005; Quiñones, 1997). Kompetensutveckling 
anses vara ett sätt att främja det organisatoriska utförandet (Birdi et al., 2007) och gynna 
den ekonomiska prestationen (Huselid, 1995; Russel et al., 1985). Investeringarna i 
kompetensutvecklande åtgärder har därmed ökat överallt i världen på senare år (Velada 
et al., 2007) och med det har det även uppkommit ett intresse av att rättfärdiga dessa 
investeringar (Salas & Cannon-Bowers, 2001). Resultaten från denna studie stöder 
kompetensutvecklingens samband med förändrat efterföljande arbetsbeteende i form av 
förändrade arbetsuppgifter och arbetstrivsel vilket kan rättfärdiga att man spenderar 
mycket tid och pengar på kompetensutveckling. Enligt denna studie bör företag dock 
spendera mer pengar på informell kompetensutveckling för att uppnå de konsekvenser 
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denna studie inriktat sig på. Som tidigare nämnt gäller denna studies resultat bara detta 
företag men det skulle vara intressant att i framtida forskning undersöka detta på andra 
företag och i andra branscher för att se om liknande resultat erhålles. Trots att man inte 
bör generalisera detta resultat allt för hårt tros slutligen kompetensutveckling och 
lärande i arbetet vara viktigt på ett eller annat sätt på alla arbetsplatser vilket det anses 
att alla företag bör tänka på för att förbättra det organisatoriska utförandet och se till att 
de anställda trivs på företaget. På det företag som undersökts i denna studie kan det i 
alla fall konstateras att man tillvaratar de nya kompetenserna genom att 
kompetensutveckling och lärande var relaterat med att de anställda fått förändrade 
arbetsuppgifter. Företaget tjänar även på kompetensutveckling genom att 
kompetensutveckling och lärande visat sig vara relaterat med att de anställda upplever 
arbetstrivsel.         
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Appendix 1. 
 
Enkätens första fyra frågor fylls i genom att du anger de värden som stämmer överens 
för dig. Fyll sedan i vilken utsträckning de resterande påståendena instämmer på dig där 
1 är lika med ”Stämmer inte alls” och 5 är lika med ”Stämmer helt”. Det är viktigt att du 
ser till att du har svarat på alla frågor innan du trycker på klar. 
 

1. Ålder ___ Bf01* 
 

2. Antal år i företaget____ Bf02* 
 

3. Vilken är den högsta utbildning du har genomgått? Bf03* 
      (markera endast din högsta avslutade utbildning) 
      -Folk-, grund- el. realskola 
      -Yrkesskola, särskild yrkesutbildning 
      -Gymnasium eller motsvarande 
      -Akademiska studier på universitet/högskola 
      -Annat 

 
4. Jag har deltagit i någon form av kompetensutvecklande åtgärd det senaste året (Ja/nej) 

Ja=1 & Nej=0 Fk01* 
 

(1= Stämmer inte alls & 5= Stämmer helt) 
5. Min närmaste chef stöder min kontinuerliga kompetensutveckling. Uc01* 

 
6. Jag försöker forma min karriär så att jag får maximal frihet och självbestämmande i 

arbetet. PC1 
 

7. Jag lär mig hela tiden något nytt i mitt arbete. Lk01* 
 

8. Jag bestämmer över min egen karriär. PC2 
 

9. Jag har tillräckligt med avsatt tid för min kompetensutveckling. Td01* 
 

10. Om mitt nuvarande arbete inte stödjer mina värderingar försöker jag förändra det. PC3 
 

11. Jag har under det senaste året fått förändrade arbetsuppgifter. Fa01* 
 

12. Jag styr min karriär utifrån mina personliga prioriteringar, i motsats till min 
arbetsgivares prioriteringar. PC4 
 

13. Jag trivs på mitt arbete. Js01* 
 

14. Min självkänsla eller identitet fokuserar främst på min karriär PC5 
 

15. Ledningen stöder min kontinuerliga kompetensutveckling. Uc02* 
 

16. Min karriär är överlag oberoende och styrs av mig. PC6 
 

17. Mitt arbete är mycket omväxlande. Lk02* 



 

 
18. Jag har under det senaste året fått breddade arbetsuppgifter. Fa02* 

 
19. Jag anser att jag är mest effektiv på arbetet när jag är mer hängiven mina egna mål än 

organisationens. PC7 
 

20. Jag är nöjd med det arbete jag har. Js02* 
 

21. Mina medarbetare känner till mina personliga åsikter och principer utifrån vad jag gör 
och säger PC8 
 

22. Organisationen stöder min kontinuerliga kompetensutveckling. Uc03* 
 

23. När jag fattar ett beslut gällande min karriär överväger jag hur pass väl den nya 
situationen skulle överensstämma med mina personliga värderingar och uppfattningar. 
PC9 
 

24. Mitt arbete kräver ständig fördjupning. Lk03* 
 

25. Jag har under det senaste året fått utökat ansvar. Fa03* 
 

26. Jag har sagt upp mig, eller starkt övervägt att säga upp mig, på grund av att jag inte hade 
möjlighet att uttrycka mig utifrån det som är viktigast för mig i livet. PC10 
 

27. Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete. Js03* 
 

28. Det är viktigt att jag hittar sätt att uttrycka mina värderingar på jobbet, vare sig de 
överensstämmer perfekt med organisationens värderingar eller inte. PC11 
 

29. Jag har möjligheter till personlig utveckling inom mitt arbete. Lk04* 
 

30. Att uttrycka mina värderingar på jobbet är lika viktigt för mig som att kunna göra det i 
andra delar i mitt liv. PC12 
 

31. Jag har under det senaste året fått nya arbetsuppgifter. Fa04* 
 

32. Det är viktigare för mig att följa min egen stig än att klättra på organisationens 
karriärstege. PC13 
 
* Har använts i föreliggande studie. 
 
Uc= Uppmuntran/stöd till kompetensutveckling från chef (Hung) 
Lk= Lärande och kompetensutveckling (Hellgren, Sverke & Sjöberg) 
Js= Arbetstrivsel (Hellgren, Sverke och Sjöberg) 
Fa= Förändrade arbetsuppgifter 
Td= Tid för kompetensutveckling 
Bf= Bakgrundsfrågor 
Fk= Formell kompetensutveckling 
 


