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INDIVIDENS UPPLEVELSE AV KOMPETENSUTVECKLING 

En jämförande studie mellan två arbetsplatser 

 

Timea Czifra och Sofia Plym Arkert 

 

 

En allmän uppfattning är att kompetensutveckling nyttjas av företag 

för att öka deras produktivitet och konkurrenskraft. Företagen anses 

även använda kompetensutveckling som ett lockbete för att attrahera 

medarbetare. Syftet med föreliggande studie var att rikta fokus på 

individens attityd till kompetensutveckling och studera om den 

upplevdes som stimulerande, avlastande eller stressande. Ett annat 

syfte var att undersöka hur motiverad individen var till 

kompetensutveckling. Med en egenkonstruerad enkät undersöktes två 

arbetsplatser, en domstol och ett företag inom processverksamheten (N 

= 100). Resultatet visade att domstolsanställda var mer motiverade och 

mindre stressade över kompetensutveckling än 

processverksamhetsanställda. Domstolsanställda hade även en 

positivare attityd. Vidare påverkade ålder och utbildning attityden till 

kompetensutveckling. Anmärkningsvärt var att 

processverksamhetsanställda ändå var förhållandevis positiva till 

kompetensutveckling, vilket betraktades som undersökningens 

huvudfynd. Detta var en viktig lärdom, dels för att inte fortsätta bredda 

det redan befintliga utbildningsgapet och dels för att påminna 

arbetsgivarna om deras betydelse för anställdas utveckling. 

 

 

Idag är det en allmän uppfattning att företag behöver öka och utveckla de anställdas 

kompetens för att öka sin produktivitet och effektivitet samt för att vara 

konkurrenskraftiga. Många företag använder även kompetensutveckling som ett 

lockbete för att attrahera nya medarbetare. Det har blivit en trend bland företagen att 

satsa stora resurser på kompetensutveckling. De nämnda aspekterna representerar bara 

några av många syften med kompetensutveckling, men alla dessa aspekter är 

förknippade med organisationens fördel av lärande på arbetet. I kontrast till denna fokus 

på organisationens vinst av att utveckla de anställdas kompetens är författarna till 

föreliggande studie intresserade av att undersöka individens upplevelse av 

kompetensutveckling.  

 

Individen motiveras till lärande och utveckling på arbetet av olika faktorer (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1959) samt har varierande attityder till kompetensutveckling. 

Vissa stimuleras av utveckling medan andra blir stressade (Paulsson, Ivergård & Hunt, 

2005) men många vill arbeta på en arbetsplats som erbjuder utvecklings- och 

avanceringsmöjligheter. Enligt författarna till denna studie är upplevelsen av 

kompetensutveckling en produkt av individens motivation och attityd till lärande och 

utveckling på arbetet. En studie utförd av Ellström och Kock (2008) visar att personer 

med lägre utbildning har en annan syn på kompetensutveckling än personer med högre 

utbildning, samt att anställda med lägre utbildning motiveras mer till 

kompetensutveckling om den är direkt kopplad till deras arbetsuppgifter. Med anledning 

av detta finner författarna för föreliggande studie det intressant att fortsätta undersöka 

om det finns sådana skillnader och göra en jämförelse mellan två arbetsplatser där 



2 

 

 

 

kravet på utbildning kan tänkas variera. För att kunna göra detta behöver först 

nyckelbegreppen; kompetensutveckling, motivation och attityder beröras.  

 

Kompetensutveckling 

För att kunna beskriva vad kompetensutveckling innebär behöver begreppet kompetens 

definieras. Enligt Ellström och Kock (2008) kan kompetens beskrivas som en egenskap 

hos de anställda, ett så kallat humankapital eller mänsklig resurs som kan omvandlas till 

en viss prestation. Kompetens kan även definieras som ”individens potentiella 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift” (Ellström, 1992, sid. 21). Vad begreppet 

kompetensutveckling innebär beror på hur begreppet kompetens definieras och utifrån 

de ovanstående definitionerna av kompetens kan två typer av kompetensutveckling 

urskiljas; en som är inriktad på det organisatoriska lärandet och en som fokuserar på det 

individuella lärandet. Om kompetens definieras som ett humankapital eller som en 

mänsklig resurs kommer kompetensutvecklingen fokusera på det organisatoriska 

lärandet, medan om kompetens definieras som ”individens potentiella handlingsförmåga 

till en viss uppgift” (Ellström, 1992, sid. 21) kommer kompetensutvecklingen fokusera 

på det individuella lärandet.  

 

Både det individuella och det organisatoriska lärandet kan ske på olika sätt, vilka 

presenteras i figur 1 nedan. Det organisatoriska lärandet baseras båda enligt Argyris 

(1992) och Drejer (2001) på det individuella lärandet. Argyris (1992) skriver att det inte 

är organisationen som lär, utan individerna inom organisationen och att organisationen 

bara kan skapa en miljö som främjar lärande. Enligt Argyris och Schön (1996) kan det 

organisatoriska lärandet ske på två nivåer, antingen genom singelloop lärande (single-

loop learning) som innebär en förändring av befintliga handlingsstrategier men utan att 

organisationens grundläggande normer och värderingar ifrågasätt, eller genom 

dubbelloop lärande (double-loop learning) som innebär en förändring i dessa normer 

och värderingar. Dubbellop lärandet medför en varaktigare förändring än singelloop 

lärandet. Enligt Drejer (2001) är det individuella lärandet en förutsättning för det 

organisatoriska lärandet, vilket medför att individerna behöver utveckla sin kompetens 

för att ett organisatoriskt lärande ska kunna ske (se figur 1 nedan). 
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Figur 1. Två aspekter av kompetensutveckling. 

 

Det individuella lärandet kan antingen ske formellt eller informellt. Enligt Armstrong 

(2006) är det formella lärandet planerat och strukturerat lärande som främst består av 

kurser medan det informella lärandet är ett erfarenhetsbaserat lärande som sker 

oplanerat. Även Marsick och Watkins (2001) berör det formella och informella lärandet 
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och lägger dessutom till en tredje form av lärande som de kallar för oförutsett lärande 

(incidental learning), vilket enligt dem är en subform av det informella lärandet. 

Skillnaden mellan det informella och det oförutsedda lärandet är att det informella 

lärandet oftast sker avsiktligt men ostrukturerat, medan det oförutsedda lärandet är en 

sidoeffekt av andra aktiviteter och sker därför hela tiden men omedvetet. Enligt Gerber 

(1998) tycker anställda att det formella lärandet är mindre relevant för deras arbete och 

mindre arbetsspecifikt än informella lärandeformer. Samtidigt pekar Ellström och Kock 

(2008) på att flera olika lärandeformer bör kombineras för att en god kvalitet på lärandet 

ska kunna uppnås.  

 

Även Furnham (2005) skiljer mellan två typer av individuellt lärande; utbildning och 

träning. Utbildning förknippas oftast med det formella lärandet, medan träning 

sammankopplas mest med det informella lärandet. Träning är baserad på specifika 

kunskaper medan utbildning innebär kurser på och utanför arbetsplatsen som är riktade 

till specifika grupper. Skillnaden mellan utbildning och träning ligger i begreppens 

syfte, då avsikten med utbildning är att lära ut teorier och att ge en djupare förståelse för 

processer och principer, medan målet med träning är att träna och uppnå praktiskt 

förståelse och praktisk kunskap. Utbildning är på så sätt mer generell och abstrakt 

medan träning är mer praktisk och konkret. Träning har även en viss tendens att försöka 

minimera de individuella skillnaderna i arbetets utförande medan utbildning uppmuntrar 

dessa skillnader. Dessutom är träning väldigt kontextspecifik och kan därför vara svår 

att applicera på andra arbetsplatser än där den erhölls. Även Garavan (1997) skiljer 

mellan träning och utbildning och skriver att utbildning är ett bevis på individens 

förmågor och lämplighet till ett visst arbete, medan träning utvecklar dessa förmågor 

och ökar individens lämplighet till arbetet i fråga. Träning är mer arbetsspecifik än 

utbildning och betonar att träning medför inlärning på ett mekaniskt sätt och fokuserar 

på vad individen kan göra, medan utbildning medför en organisk inlärning och 

fokuserar på hur individen förändras. 

 

Furnham (2005) betonar att kompetensutveckling är nödvändig både för individen för 

att kunna utveckla sig och lära sig nya färdigheter, men även för organisationen för att 

höja de anställdas prestation, förändra deras attityder, värderingar och motivation. 

Gerber (1998) pekar på att sammanhanget i vilket lärandet sker är avgörande för 

resultatet. Gerber, Lankshear, Larsson och Svensson (1995) har studerat hur människor 

lär inom olika arbeten och kom fram till att människor lär olika inom olika typer av 

arbeten och inom olika arbetssituationer. Gerber (1998) byggde sedan vidare på denna 

studie genom att undersöka flera olika verksamheter, bland annat industrier, 

organisationer och institutioner. Resultaten visade att människor lär på olika sätt i sina 

arbeten och kombinerar olika inlärningssätt beroende på situationen. Eftersom 

människor lär på olika sätt beroende på vilken typ av verksamhet och vilken situation de 

befinner sig i, är det viktigt att chefer tar hänsyn till dessa skillnader när de planerar 

kompetensutvecklingsåtgärder. 

 

Medan individen utvecklar sig för att lära sig nya färdigheter kan organisationer ha 

olika motiv för att satsa på kompetensutveckling. Ellström (1992) beskriver fyra olika 

perspektiv på varför verksamheter investerar i att utveckla de anställdas kompetens. 

Enligt det tekniskt-rationella perspektivet sker kompetensutveckling för att möta 

omgivningens krav på nya och förbättrade kompetenser. Det humanistiska perspektivets 

mål är att skapa en lärande organisation för att förbättra organisationens förmåga till 

anpassning och förnyelse. Konflikt-kontroll perspektivet ser kompetensutveckling som 
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ett sätt för ledningen att kontrollera och utöva sin makt och det institutionella 

perspektivet beskriver kompetensutveckling som en symbolisk åtgärd för att höja 

organisationens legitimitet. Vad avsikten med kompetensutveckling är kan alltså leda 

till skillnader i hur kompetensutvecklingen ser ut samt hur den utförs inom olika 

organisationer eller olika verksamheter. 

 

Ellström (1996) beskriver även två inriktningar när det gäller syftet med lärande på 

arbetsplatsen, dels det anpassningsinriktade lärandet och dels det utvecklingsinriktade 

lärandet. Med ett anpassningsinriktat lärandet är syftet att lära för att anpassa sig efter 

de krav som arbetslivet ställer på de anställda. Individen lär med andra ord med 

utgångspunkt från givna uppgifter, mål och förutsättningar och arbetsgivaren utbildar 

sin personal för att omständigheterna kräver det. I ett utvecklingsinriktat lärande är 

målet inte självklart och individen formulerar egna problem för att komma fram till 

lösningar. Individen identifierar, tolkar och formulerar uppgiften på egen hand och har 

ett prövande och analyserande förhållningssätt till arbetsuppgifter och mål. I ett 

utvecklingsinriktat lärande finns med andra ord inte ett kompetenskrav på samma sätt 

som i ett anpassningsinriktat lärande.  

 

I och med att kompetensutveckling har blivit ett allt vanligare inslag på arbetet är det 

inte ovanligt att arbetsgivare inte bara kräver att de anställda gör sitt jobb, utan även att 

de ska lära sig nya saker. Enligt Ellström (1996) behövs det i detta läge en insikt om vad 

den anställda får för resultat av den kommande förändringen, motivation att handla på 

ett nytt sätt som individen inte är van vid. Motivation är därför tätt sammankopplat med 

kompetensutveckling och lärande på arbetet.  

 

Motivation 

Motivation kan definieras som en psykologisk process som beskriver behov, drivkrafter 

och beteenden som leder fram till ett mål som tillfredställer individen (Statt, 2004). 

Franken (1994) delar in mänsklig motivation i inre och yttre motivationsfaktorer och 

skriver att skillnaden mellan inre och yttre motivation ligger i beteendets syfte. Om 

syftet till ett beteende ligger utanför individen själv kallas det för yttre motivation 

(extrinsic causes), som till exempel att tjäna pengar, erhålla beröm eller att bli bekräftad 

av andra människor. Om syftet däremot ligger inom individen kallas det för inre 

motivation (intrinsic causes). Ett exempel på det kan vara att delta i lärande på 

arbetsplatsen för att ämnet som ska avhandlas är spännande och givande i sig och den 

anställda värdesätter ökad kunskap och förståelse.  

 

Motivation ur ett arbetspsykologiskt perspektiv beskrivs bland annat i Frederick 

Herzbergs arbetsmotivationsteori, tvåfaktorsteorin, som är särskilt anpassad till 

arbetslivet. Tvåfaktorsteori har två nivåer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer, och 

bygger på en studie utförd av Herzberg, Mausner och Snyderman (1959). Herzbergs 

hygienfaktorer kan likställas med yttre motivationsfaktorer, och motivationsfaktorer 

med inre motivationsfaktorer. Herzberg menar att om en individ vill uppnå 

arbetstillfredsställelse krävs att motivationsfaktorerna (inre) är tillfredställda, det vill 

säga de som rör arbetsprestationen och utmaningen. Beteendet och prestationen leder 

alltså till arbetstillfredsställelse och en positiv attityd till sin arbetssituation. En annan 

faktor som också har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen är att få erkännande för 

sina arbetsprestationer samt feedback. Även arbetet i sig och ansvar har visat sig ha 

betydelse för hur individen upplever sin arbetssituation. Slutligen är avancerings och 

utvecklingsmöjligheter vitala för arbetstillfredsställelsen. Hygienfaktorer (yttre) berör 
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miljöbetingade omständigheter och dessa behov måste uppfyllas för att individen inte 

ska vantrivas på jobbet. Arbetsvillkor, förmåner och lönen är exempel på 

hygienfaktorer, men dessa kan aldrig tillfredställa behovet av arbetstillfredsställelse. Det 

kan bara motivationsfaktorer göra. Herzberg understryker dock vikten av att förebygga 

vantrivsel och menar att det är lika viktigt som att främja arbetstillfredsställelse 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959).  

 

I början av 1900-talet ansågs lönen vara den primära drivkraften till arbete men i mitten 

av 1930-talet och framåt ökade skepticismen mot detta antagande och numera har det 

blivit allt viktigare med sociala kontakter, uppskattning och social status. Om man ser 

motivation ur ett arbetspsykologiskt perspektiv måste arbetsgivaren använda sig av 

olika faktorer för att motivera individen till en beteendeförändring (Wolvén, 2000).  

 

Ellström och Kock (2008) har som syfte med sin artikel att presentera en utvärdering av 

forskning berörande strategier kring kompetensutveckling, dess förutsättningar och 

effekter. Författarna till artikeln skriver att personer med kortare utbildning och som har 

arbeten utan krav på utbildning, inte är lika motiverade till kompetensutveckling om den 

inte är direkt kopplad till deras arbetsuppgifter. Ellström och Kock (2008) tar även upp 

sambandet med att ju högre utbildning en individ har desto bättre beredskap har 

individen för att vidareutveckla sig. Vidare tar författarna upp att arbetsgivarens 

utbildningsinsatser har en stor betydelse för den anställdas hälsa, välbefinnande, samt 

personliga utveckling, och när arbetsgivarna brister i sin förmåga att skapa 

lärandetillfällen för personer med begränsad grundutbildning breddas det redan 

befintliga utbildningsgapet. En rad studier visar att de anställda som sitter på mer 

meriterade positioner deltagit mer i kompetensutveckling än de som har en lägre 

utbildning. Detta kan bero på att personer med ledande positioner erbjuds 

kompetensutveckling i större utsträckning än andra (Ellström & Kock, 2008). Ellström 

och Kock refererar till en norsk studie gjord av Nordhaug (1991, refererat i Ellström & 

Kock, 2008) som visade att en effekt av kompetensutveckling är ökad motivation för 

fortsatt lärande. Ellström och Kock (2008) betonar vikten av att fortsätta studera såväl 

positiva som negativa effekter av kompetensutveckling samt att studera de anställdas 

tidigare erfarenheter av att delta i utbildning och till exempel vad som motiverade dem.  

 

Attityder 

Motivation är inte det enda faktorn som har betydelse för en individs upplevelse av 

kompetensutveckling, utan även attityden till lärande på arbetet spelar en viktig roll i 

den totala upplevelsen av kompetensutvecklingen. Attityd är ett komplext begrepp som 

behandlas inom både socialpsykologin, arbetspsykologin och organisationspsykologin. 

Enligt Armstrong (2006) är attityder gentemot arbetet viktiga att ta hänsyn till eftersom 

de är en av många faktorer som påverkar hur människor beter sig på arbetet. 

 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv består begreppet attityd av tre komponenter: en 

tanke- eller kunskapskomponent som innefattar föreställningar och idéer som människor 

har om ett visst objekt, en viss situation eller en viss person; en känslokomponent som 

består av de känslor som människor har mot det specifika objektet, situationen eller 

personen; och en handlingskomponent som avser människors tendens att handla på ett 

visst sätt i en viss situation (Angelöw & Jonsson, 2000). Även Myers (2008) skriver att 

attityder består av tre komponenter, vilka enligt honom är tankar (cognition), känslor 

(affect) och beteenden (behavior). För att visa hur dessa tre komponenter hänger ihop, 

beskriver Myers (2008) en modell som han kallar för ”attitydernas ABC”. Modellen 
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visar att tankar, känslor och beteenden påverkar varandra i en slags cirkelrörelse. Med 

andra ord påverkar vad människor tänker hur de känner, som påverkar hur de beter sig 

som i sin tur påverkar hur de tänker och så vidare. Utifrån sin modell definierar Myers 

(2008) attityder som positiva eller negativa rektioner, som oftast är befästa i människors 

åsikter och avspeglas i deras känslor och medvetna beteende, mot någon eller 

någonting.  

 

Attityder förekommer i många olika sammanhang och hur attityder fungerar i arbetet är 

av central vikt för denna uppsats. Det finns olika typer av arbetsrelaterade attityder och 

arbetstillfredsställelse, det vill säga hur individen upplever sitt arbete, kan tolkas vara en 

arbetsrelaterad attityd som beskriver individens upplevelse av kompetensutveckling. 

Enligt Furnham (2005) påverkas arbetstillfredsställelsen av individers 

personlighetsdrag, arbetets karaktär samt hur väl individen passar till sitt arbete. 

Arbetstillfredsställelsen avspeglar sig i de anställdas beteenden och hög grad av 

arbetstillfredsställelse kan på så sätt leda till högre produktivitet, mindre frånvaro och 

lägre personalomsättning (Statt, 2004). Forskning pekar på att bakgrundsvariabler, så 

som ålder, utbildning eller befattning påverkar arbetstillfredsställelsen. Weavers (1980) 

studie visar att majoriteten är nöjda eller väldigt nöjda med sina arbeten. Andra studier 

gjorda av Blauner (1960) samt Robie, Ryan, Schmieder, Parra och Smith (1998) pekar 

på att arbetstillfredsställelse varierar mellan olika yrken. I Blauners (1960) studie angav 

nio av tio yrkesutbildade att de skulle behålla sina jobb även om de fick möjlighet att 

byta, medan endast två av tio outbildade verkstadsarbetare skulle göra detsamma. Detta 

visar alltså att människor med högre utbildning, som till exempel yrkesutbildade är mer 

tillfredställda med sina jobb än människor med låg utbildning, som till exempel 

verkstadsarbetare. I likhet med detta visar Robies m.fl. (1998) studie att individer med 

högstatusyrken upplever högre arbetstillfredsställelse än individer med lågstatusyrken. 

Weavers (1980) studie visar dessutom att arbetstillfredsställelse varierar beroende på 

individens ålder och befattning, då äldre med högre befattning är mer tillfredsställda 

med sina arbeten än yngre med lägre befattning. Även Rhodes (1983) beskriver i sin 

artikel en rad studier som pekar på att det finns ett positivt samband mellan ålder och 

arbetstillfredsställelse och även mellan befattning och arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelsen tenderar alltså att öka med åldern och ju högre befattning en 

individ har (Rhodes, 1983). Även utbildning har ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse, då denna ökar ju höger utbildning individen har (Pang & Lee, 

2002). 

 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell belyser bland annat hur 

arbetstillfredsställelse och en bra lärandemiljö kan uppnås. Modellen är en korstabell (2 

x 2) innehållande två variabler, krav och kontroll, som kan påverka den anställdas 

upplevelse av sitt arbete. Dessa två variabler kan antingen vara låga eller höga. Låg 

kontroll i kombination med låga krav leder till ett passivt tillstånd vilket också är den 

näst största anledningen till arbetsrelaterade psykosociala problem. Arbeten med hög 

kontroll i kombination med låga krav leder till låg påfrestning. Låg kontroll i 

kombination med höga krav leder till hög påfrestning och här är det mest troligt att 

arbetssituationen blir en stressor.  Hög kontroll i kombination med höga krav leder till 

aktivitet och är den optimala arbetssituationen. Höga krav i kombination med låg 

kontroll leder till stress och risken för ohälsa ökar. Högra krav i kombination med hög 

kontroll skapar däremot en aktiv lärande situation och i en sådan situation mår den 

anställda som bäst. Höga krav leder med andra ord inte alltid till att individen upplever 

stress. Även Wolvén (2000) skriver att det måste ställas krav på de anställda för att 
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uppnå en positiv attityd till arbetet. En intressant fråga blir då hur kraven skall utformas 

för att motivera de anställda istället för att stressa dem. Wolvén skriver att stress kan 

framkallas av både för låga och för höga krav men att det oftast är höga krav som 

kopplas samman med stress.  

 

Kritik mot kompetensutveckling 

Hur individen upplever arbetssituationen och lärande på arbetet är alltså beroende av 

bland annat hur upplevelsen av krav och kontroll är kombinerat. Trots att 

kompetensutveckling är ett begrepp som arbetsgivare gärna stoltserar med, kan lärande 

på arbetet därför upplevas både positivt som negativt, beroende på hur arbetssituationen 

ser ut och upplevs.  Det finns även forskning som visar att kompetensutveckling inte 

bara är en positiv upplevelse. Paulsson och Sundin (2000) skriver i sin artikel att sedan 

industrialiseringen har arbetslivet varit under ständig förändring, och dessa förändringar 

kräver många gånger att arbetsgivaren måste uppdatera sin personals kunskaper, 

färdigheter och kompetenser. Det har därför varit vitalt för den anställda att bemöta 

arbetsgivarens behov av att vara flexibla och att ständigt utvecklas. Syftet med Paulsson 

och Sundins (2000) studie var att undersöka förutsättningar och hinder för lärande i 

arbetet, undersöka vad de anställda tycker om möjligheten till kompetensutveckling på 

arbetet, hur de lär på arbetet samt hur de upplever kraven att klara av allt svårare 

arbetsuppgifter. Resultaten visade att de anställda hade en positiv attityd till sitt arbete 

trots att arbetsbelastningen ökade och arbetsuppgifterna blev svårare. Den övervägande 

känslan var att kompetensutveckling var stimulerande och underlättade de anställdas 

arbetsuppgifter men studien visade även att kontinuerlig kompetensutveckling ledde till 

stress.  

 

Paulsson fortsatte sin forskning men nu tillsammans med Ivergård och Hunt (2005), och 

denna gång ville de fördjupa sig i huruvida det verkligen var kompetensutveckling 

arbetsgivaren försåg sina anställda med och inte kompetensstress. Författarna skriver att 

global konkurrens och snabba tekniska förändringar är två anledningar till att 

arbetsgivaren måste utveckla de anställdas förmågor för att på bästa sätt möta de ökade 

kompetenskraven och i och med ökade krav på att hela tiden lära sig nya saker, finns 

också en risk för ökad stress bland de anställda.  

 

Paulsson, Ivergård och Hunts (2005) studie bygger på Karasek och Theorells (1990) 

krav- och kontroll modell och syftet var att utvärdera modellen på det moderna 

arbetslivet. Paulsson m.fl. (2005) gjorde en egen tolkning av modellen för att bättre 

kunna tillämpa den på arbetsförhållandena som finns idag, och då särskilt på 

kompetensutveckling. Efter flera förfiningar av modellen kom de bland annat fram till 

att kontroll över den egna lärprocessen var en viktig del av den totala upplevelsen av 

lärandet på arbetet, samt att effekterna av kompetensutveckling delades in i tre 

variabler; 1) stressande, 2) stimulerade och 3) avlastande. Vidare delade de upp kraven i 

tre grupper, 1) arbetskrav, som till exempel övertid, 2) kvalitén på arbetsuppgifterna, 

som till exempel variation samt 3) kompetenskrav, som innefattade kravet på ökad 

kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter.  

 

Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) genomförde sin studie på tre olika företag, två 

callcenterföretag och ett elektromekanisktföretag. Resultatet av studien visade att 

kontroll över lärandeprocessen gör att lärandet blir mer stimulerade, underlättar arbetet 

samt minskar stressen. Den visade även att kompetenskravet inte alltid leder till stress 

utan kan även leda till att individen känner sig mer stimulerad och att han eller hon kan 
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få det lättare att utföra sina arbetsuppgifter. Däremot indikerar studien att 

kompetenskravet läggs på den redan befintliga arbetsbelastningen, särskilt om 

utbildningen är belagd under arbetstid.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka individens attityd till 

kompetensutveckling och studera om den antingen upplevs som stimulerande (positiv 

attityd), som avlastande (positiv attityd) eller som stressande (negativ attityd). Ett annat 

syfte är att undersöka hur motiverad individen är till kompetensutveckling.  

 

De frågeställningar som ställs är: 

1. Finns det skillnader mellan attityden och motivationen till kompetensutveckling 

hos anställda inom en processverksamhet och anställda på en domstol? 

2. Hur påverkar ålder, utbildning och verksamhet attityden och motivationen till 

kompetensutveckling?  

 

Följande hypoteser kommer att prövas: 

I. Det finns skillnader i upplevelsen av stress i samband med kompetensutveckling 

mellan verksamheterna (de som arbetar inom processverksamheten upplever mer 

stress än de som arbetar på domstolen).  

II. Det finns åtminstone en skillnad mellan verksamhet, utbildningsnivå och grad av 

motivation till kompetensutveckling. 

III. Det finns skillnader mellan processverksamhetsanställdas och domstolsanställdas 

attityder till kompetensutveckling (anställda inom processverksamheten är mer 

negativa till kompetensutveckling än domstolsanställda). 

IV. Det finns åtminstone en skillnad mellan ålder, utbildning och attityd till 

kompetensutveckling. 

 

Författarna för föreliggande studie definierar kompetensutveckling som en process där 

individen utvecklar sina färdigheter och förmågor för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Detta behöver inte ske formellt genom kurser och 

utbildningar utan kan även innebära informellt lärande där individen lär i sin vardag 

genom att interagera med sina kollegor. Författarnas föreställning är att individens 

upplevelse av kompetensutveckling är summan av individens motivation (inre och yttre) 

och attityd (stressande, stimulerande och avlastande) till lärande på arbetet. Figur 2 

illustrerar relationen mellan de fem beståndsdelarna av den totala upplevelsen av 

kompetensutveckling. 
 

  
 

 
    

 Motivation  Attityd     

 

Inre motivation 

 
Stress 

  

Total 
upplevelse av 
kompetens- 
utveckling 

 

     

 
+ Stimulans = 

 

 

Yttre motivation 

 

  
Avlastande 

   

     

        

Figur 2. Beståndsdelarna i upplevelsen av kompetensutveckling. 
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M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

Val av sampel var ett bekvämlighetsurval eftersom undersökningen utfördes på 

författarnas respektive arbetsplatser, en domstol och ett företag inom 

processverksamheten. De anställda som deltog i undersökningen på domstolen är 

jurister och sekreterare som har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att pröva mål och 

ärenden som överklagats från underinstansen. Domstolen består av nio dömande 

avdelningar med cirka 25 anställda per avdelning. Samtliga arbetar dagtid. 

Undersökningsdeltagarna från företaget inom processverksamheten är kontorister och 

verkstadsarbetare. Kontoristerna arbetar under vanliga kontorstider, medan majoriteten 

av verkstadsarbetarna arbetar i treskift, dag, kväll och natt, efter rullande schema, ibland 

även under helgdagar. Verksamheten har drygt 100 anställda, varav cirka 30 arbetar på 

kontor och resterande inom produktionen. Företaget tillhör en större koncern, varav den 

studerade sektionen är en utdataenhet som arbetar med att printa och kuvertera material 

åt olika kunder.  

 

Totalt delades 130 enkäter ut (65 på varje arbetsplats). Responsfrekvensen var 78% och 

efter bortrensningen av ofullständiga enkäter erhölls svar från totalt 100 

undersökningsdeltagare, varav 46 arbetar på domstolen och 54 arbetar på företaget inom 

processverksamheten. Fördelningen mellan könen var 51 män och 49 kvinnor. Åldrarna 

sträckte sig mellan 21 år till över 60 år, fördelningen mellan åldersgrupperna 

presenteras i tabell 1. Av de 100 deltagarna arbetar 24 personer skift (samtliga arbetar 

inom processverksamheten). Övriga data om undersökningsdeltagarna presenteras i 

tabell 2. 

 
Tabell 1. Antal undersökningsdeltagare i respektive åldersgrupp och verksamhet. 

 Ålder 

Verksamhet 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 60 år 

Domstol 13 9 13 9 2 

Process 7 12 24 10 1 

Total 20 21 37 19 3 

 
Tabell 2. Bakgrundsinformation om undersökningsdeltagarna, angivet i antal undersökningsdeltagare. 

 Utbildning  Chefsbefattning  Deltagande  
Vill ha mer 

utbildning 

Verksamhet Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet  Ja Nej  Ja Nej  Ja Nej 

Domstol 1 21 24  7 39  44 2  43 3 

Process 8 40 6  9 45  27 27  46 8 

Total 9 61 30  16 84  71 29  89 11 

 

Material 

Undersökningen genomfördes med en egenkonstruerad enkät som innefattade 34 frågor 

(se bilaga 1). Enkäten började med några bakgrundfrågor som till exempel kön, ålder 

och utbildning. Sedan mättes anställdas grad av motivation med hjälp av påståenden 

kring inre och yttre motivationsfaktorer. Påståendena baserades på en opublicerad C-

uppsats (Hartelius & Wemnér, 2004) och en opublicerad D-uppsats (Hagel, 2006). 

Svarsalternativen låg på ordinalnivå och mättes av en Liktertskala från ett till sex, där 

ett motsvarade ”stämmer inte alls” och sex motsvarade ”stämmer helt”. Dessa kodades 

sedan med låga siffror för låg motivationsgrad och höga siffror för hög motivationsgrad. 

Totalt 12 påståenden mätte grad av motivation, varav sex påståenden mätte inre 
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motivationsfaktorer och sex påståenden mätte yttre motivationsfaktorer. Exempel på 

påståenden som mätte grad av motivation är ”utveckling på arbetsplatsen är för mig ett 

sätt att utmana mig själv” (inre motivation) och ”jag tycker att utveckling i arbetet ska 

leda till högre lön” (yttre motivation). Chronbachs alfa för de sex påståenden som mätte 

inre motivation låg på 0,74, och på 0,64 för de sex påståenden som mätte yttre 

motivation.  

 

Attityder mättes utifrån påståenden kring tre variabler; stimulans, avlastning och stress. 

Uppdelningen till dessa variabler byggde på Paulsson, Ivergård och Hunts (2005) 

modell. Avlastningsvariablen mättes i enkäten med påståenden kring kontroll på arbetet 

(job autonomy) då syftet var att mäta om upplevelsen av lärande på arbetsplatsen 

medför att arbetsuppgifterna blir lättare att utföra. Majoriteten av attitydfrågorna erhölls 

från publicerade artiklar. Påståendena rörande upplevelsen av stress hämtades dels från 

ett formulär utvecklad av forskarna på Psykologiska Institutionen vid Stockholms 

Universitet, dels från Beehr, Walsh, och Taber (1976), samt formulerades på egen hand 

av oss. Påståendena rörande kontroll hämtades från Sverke och Sjöberg (1994) och 

påstående rörande stimulans hämtades från Hellgren, Sjöberg, och Sverke (1997). 

Samtliga påståenden kring attityder hade svarsalternativ på ordinalnivå och mättes av en 

Liktertskala från ett till sex, där ett motsvarade ”stämmer inte alls” och sex motsvarade 

”stämmer helt”. Kodningen skedde på samma sätt som vid motivation, med låga siffror 

för en negativ attityd och höga siffror för en positiv attityd. Två påståenden (nummer 8 

och 26) som berörde stress var omvända (reversed). Totalt 11 påståenden mätte 

attityder, varav fyra påståenden mätte stress, fyra påståenden mätte kontroll och tre 

påståenden mätte stimulans. Exempel på påståenden som mätte attityder är ”jag har 

tillräckligt med tid för att lära mig nya saker på jobbet” (stress), ”jag styr själv min 

situation på arbetet i den riktning jag önskar” (avlastande) och ”mitt arbete är mycket 

omväxlande” (stimulans). Chronbachs alfa för de fyra påståenden som mätte stress låg 

på -0,70, på 0,86 för de fyra påståenden som mätte kontroll, och på 0,82 för de tre 

påståenden som mätte stimulans. Enkäten avslutades med frågor kring de anställdas 

tidigare erfarenheter av kompetensutveckling. 

 

Procedur  

På domstolen delades enkäterna ut slumpmässigt på fyra av totalt nio dömande 

avdelningar. Tillsammans med enkäten bifogades även ett följebrev där det framgick 

vilka vi var, vad det var för typ av undersökning samt information om att enkäten två 

dagar senare skulle skickas med internposten till personalansvarig på arbetsplatsen. Som 

tack för besvärat bjöd vi samtliga avdelningar som hjälpt till med enkäterna på lättare 

förtäring. På företaget inom processverksamheten kontaktades chefen som tog på sig 

ansvaret för att dela ut samt att samla in enkäterna. Efter en muntlig information om 

undersökningen gav han enkäterna till arbetsledarna som i sin tur fick dela ut dem till 

sina respektive arbetsgrupper. Medarbetarna fick själva avgöra om de ville delta i 

undersökningen och de fick en vecka på sig att besvara och återlämna enkäten. För att 

säkra anonymitet ställdes förslutna ”brevlådor” upp på olika platser där deltagarna 

kunde lämna sina enkäter. Som belöning bjöds samtliga medarbetare på lättare förtäring 

efter att datainsamlingen var slutförd. För att undvika att påverka 

undersökningsdeltagarnas svar, informerades de inte om studiens syfte, (att vi avsåg att 

mäta deras motivation samt attityder till kompetensutveckling) utan fick bara veta att 

studien undersökte deras upplevelse av kompetensutveckling, samt att det var en 

jämförande studie mellan två olika arbetsplatser. 
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Databearbetning 

Resultaten analyserades i statistikprogrammet SPSS. För att kunna utföra analyserna 

skapades index för berörda variabler. Två t-test för oberoende mätningar genomfördes 

för att mäta om det fanns några skillnader mellan verksamheterna gällande anställdas 

upplevelse av stress, samt deras attityd till kompetensutveckling. Två flervägs 

oberoende variansanalyser användes för att mäta eventuella huvud- och 

interaktionseffekter mellan verksamhet (OV), utbildningsnivå (OV) och anställdas grad 

av motivation till kompetensutveckling (BV), samt verksamhet (OV), ålder (OV) och 

anställdas attityd till kompetensutveckling (BV).  

 

 

R e s u l t a t 

 

Resultaten visar att domstolsanställda är mer motiverade och har en positivare attityd 

till kompetensutveckling än processverksamhetsanställda. De upplever även mindre 

stress i samband med utbildning på arbetet. Vidare visar resultaten att de anställdas 

utbildningsnivå och ålder påverkar deras attityd till kompetensutveckling. 

 

Hypotes I 

Resultatet för hypotesen att ”det finns skillnader i upplevelsen av stress i samband med 

kompetensutveckling mellan verksamheterna” visar att det finns en signifikant skillnad 

mellan domstolsanställdas (M = 3,73, SD = 0,74) och processverksamhetsanställdas (M 

= 3,24, SD = 0,94) upplevelse av stress, t97 = 2,94 (p < 0,004). De som arbetar inom 

processverksamheten skattar sig vara mer stressade över lärande på arbetet än de som 

arbetar på domstolen. 

 

Hypotes II 

Resultatet för hypotesen att ”det finns åtminstone en skillnad mellan verksamhet, 

utbildningsnivå och grad av motivation till kompetensutveckling” visar att det finns en 

signifikant huvudeffekt av verksamhet (F 1,94 = 6,16, p < 0,015), anställda på domstolen 

har skattat högre motivation än anställda på processverksamheten. Det finns ingen 

signifikant huvudeffekt av utbildning (F 2, 94 = 1,37, p < 0,259). Bortsett från verksamhet 

finns det ingen skillnad mellan utbildningsnivå och hur de anställda har skattat sin 

motivation. Slutligen finns ingen signifikant interaktionseffekt mellan verksamhet och 

utbildning (F 2,94 = 2,87, p < 0,062). Utbildning hade ingen inverkan på hur de anställda 

skattade sin motivation oavsett verksamhet. Figur 3 visar undersökningsdeltagarnas 

motivationsgrad i relation till verksamhet och utbildningsnivå.  

 

Hypotes III 

Resultatet för hypotesen att ”det finns skillnader mellan processverksamhetsanställdas 

och domstolsanställdas attityder till kompetensutveckling” visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan domstolsanställdas (M = 4,05, SD = 0,59) och 

processverksamhetsanställdas (M = 3,31, SD = 0,98) attityd till lärande på arbetet, t89 = 

4,62 (p < 0,000). De som arbetar inom domstolen skattar sig vara mer positivt inställda 

till lärande på arbetet än de som arbetar inom processverksamheten.  

 

Hypotes IV 

Resultatet för hypotesen att ”det finns åtminstone en skillnad mellan ålder, utbildning 

och attityd till kompetensutveckling” visar att det finns en signifikant huvudeffekt av 

ålder (F2,91 = 4,36, p < 0,016), äldre anställda (över 51 år) har skattat sig ha en positivare 
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attityd till lärande på arbetsplatsen än yngre anställda (under 31 år). Det finns även en 

signifikant huvudeffekt av utbildning (F2,91 = 6,09, p < 0,003), anställda med högre 

utbildningsnivå har skattat sig ha en positivare attityd till lärande på arbetsplatsen än 

anställda med lägre utbildningsnivå. Slutligen finns det ingen signifikant 

interaktionseffekt av ålder och utbildning (F4,91 = 2,44, p < 0,053). Åldern har ingen 

inverkan på hur de anställda har skattat sin attityd till lärande på arbetet oavsett 

utbildningsnivå. Figur 4 visar undersökningsdeltagarnas attityder i relation till 

utbildningsnivå och ålder. 

 

 
Figur 3. Grad av motivation beroende på verksamhet och utbildning (hypotes II). 

 

 
 

Figur 4. Attityd beroende på utbildningsnivå och ålder (hypotes IV) 

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka anställdas upplevelse av 

kompetensutveckling, vilket gjordes genom att mäta attityder och motivation till lärande 

på arbetet. Ett annat syfte var att se om det fanns skillnader i upplevelsen av 
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kompetensutveckling mellan anställda på en domstol och anställda inom en 

processverksamhet. Fyra hypoteser testades varav tre visade sig vara signifikanta.  

 

Hypotes I 

Resultatet för den första hypotesen (det finns skillnader i upplevelsen av stress i 

samband med kompetensutveckling mellan verksamheterna) visade att det fanns 

signifikanta skillnader mellan domstolsanställdas och processverksamhetsanställdas 

upplevelse av stress. De som arbetar inom processverksamheten skattade sig vara mer 

stressade över lärande på arbetet än de som arbetar på domstolen.  

 

Ellström och Kock (2008) refererar till en norsk studie (Nordhaug, 1991, refererat i 

Ellström & Kock, 2008) som visat att en effekt av kompetensutveckling är ökad 

motivation för fortsatt lärande. Blir individen erbjuden kompetensutveckling och deltar i 

lärande på arbetet så ökar motivationen till lärande. Ökad motivation anses i detta 

exempel kunna likställas med en ökad positiv attityd till kompetensutveckling. 

Författarnas tolkning i föreliggande studie är att om den anställda är motiverad till 

vidareutveckling har personen också en positiv attityd till lärande på arbetsplatsen. Det 

kan antas att anställda på domstolen i större utsträckning erbjuds kompetensutveckling 

samt att anställda på domstolen även i större utsträckning har deltagit i 

kompetensutveckling. Resultaten i föreliggande studie visar att 50% av de anställda 

inom processverksamheten någon gång har deltagit i kompetensutveckling på arbete 

medan hela 96% har gjort detsamma på domstolen. Eftersom 

processverksamhetsanställda inte deltar i kompetensutveckling i lika stor utsträckning 

samt inte erbjuds utbildning lika ofta finns det anledning att anta att det är därför 

processverksamhetsanställda upplever högre stress i samband med kompetensutveckling 

än domstolsanställda. 

 

Ellström och Kock (2008) tar även upp sambandet ju högre utbildning en individ har 

desto bättre beredskap har individen för att vidareutveckla sig. Det kan tänkas att någon 

som är van vid att lära sig nya saker inte upplever samma stress i samband med 

utbildning och vidareutveckling. Resultaten i föreliggande studie påvisar att det finns 

fler anställda på domstolen med universitets- eller högskoleutbildning. Av totalt 30 

stycken med eftergymnasial- utbildning arbetar 24 stycken på domstolen och 6 stycken 

inom processverksamheten. Resultatet att domstolsanställda är mindre stressade i 

samband med kompetensutveckling är därför inte förvånade. Anledningen är nog att om 

individen har högre grundutbildning så har han eller hon även bättre beredskap för 

vidareutveckling, därför att personen i fråga vet vad som krävs för att klara av den nya 

påfrestningen, och blir därför inte lika stressade över att behöva lära sig nya saker på 

arbetet.  

 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell belyser vikten av att krav och 

kontroll ska balanseras för att inte orsaka stress. Eftersom processverksamhetsanställda 

skattat högre på frågor rörande stress görs tolkningen att processverksamhetsanställda 

upplever att kraven är för höga i förhållande till den kontroll de har över sin 

arbetssituation. Paulsson, Ivergård och Hunts (2005) studie indikerar att kravet att 

ständigt utveckla sin kompetens läggs på den redan befintliga arbetsbelastningen, 

särskilt om utbildningen är belagd under arbetstid. Detta kan vara en anledning till att 

processverksamhetsanställda är mer stressade än domstolsanställda eftersom de arbetar i 

skift och måste ha en ersättare om de inte är på arbetet, annars stannar produktionen 

upp.  Om en anställd på domstolen är på kurs en dag stannar inte hela 
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domstolsprocessen upp, individen kan lättare ta igen arbetet han eller hon missat eller så 

finns kollegor som avlastar. Det kan antas att tanken på att försöka ordna en ersättare 

samt vetskapen om att kollegorna jobbar dubbelt så hårt för att någon ska kunna gå på 

kurs kan vara en anledning till att processverksamhetsanställda känner mer stress inför 

kompetensutveckling.  

 

Hypotes II 

Resultatet för den andra hypotesen (det finns åtminstone en skillnad mellan verksamhet, 

utbildningsnivå och grad av motivation till kompetensutveckling) visade att det fanns en 

signifikant huvudeffekt av verksamhet, anställda på domstolen har skattat högre 

motivation än anställda på processverksamheten. Det fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av utbildning i den föreliggande studien. Bortsett från verksamhet fanns det 

ingen skillnad mellan utbildningsnivå och hur de anställda har skattat sin motivation. 

Slutligen fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan verksamhet och utbildning. 

Utbildning hade ingen inverkan på hur de anställda skattade sin motivation oavsett 

verksamhet. 

 

Något som skulle kunna förklara resultatet att det fanns en signifikant huvudeffekt av 

verksamhet är föreställningen om att kompetensutveckling ökar motivationen för 

fortsatt lärande, som Ellström och Kock (2008) skrivit om i sin artikel. Eftersom 

resultaten visat att domstolsanställda deltagit mer i kompetensutveckling än 

processverksamhetsanställda är det lockade att anta att det är en förklaring till 

huvudeffekten av verksamhet och att det är därför domstolsanställda är mer motiverade 

till kompetensutveckling.  

 

Ellström och Kock (2008) skriver att arbetsgivarens utbildningsinsatser har en stor 

betydelse för den anställdas hälsa, välbefinnande, samt personliga utveckling, och när 

arbetsgivarna brister i sin förmåga att skapa lärandetillfällen för personer med 

begränsad grundutbildning breddar man det redan befintliga utbildningsgapet. Med 

utgångspunkt från resultaten för föreliggande studie kan detta antas vara en stor risk. 

Kanske inte mellan låg och högutbildade på samma arbetsplats men mellan olika 

branscher, då arbetsgivare kanske satsar mer på kompetensutveckling på arbetsplatser 

med hög status.  

 

Hur utbildningsnivån påverkar motivationen har Ellström och Kock (2008) redogjort för 

i sin artikel och skrivit att personer som har kortare utbildning och har arbeten utan krav 

på utbildning, inte är lika motiverade till utbildning på arbetet om den inte är direkt 

kopplat till deras arbetsuppgifter. I denna studie fanns det däremot inget samband 

mellan olika utbildningsnivåer och motivation till kompetensutveckling. Det fanns allts 

inget signifikant resultat som stödjer påståendet om att lågutbildade är mindre 

motiverad till utbildning än högutbildade. Motivationen till kompetensutveckling 

varierar mycket beroende individens arbetsplats. Anställda på domstolen med 

grundskoleutbildning skattade mycket högre motivation än anställda på 

processverksamheten med grundskoleutbildning. Även anställda med 

gymnasieutbildning skattade högre motivation på domstolen än inom 

processverksamheten, medan anställda med eftergymnasialutbildning skattade högre 

motivation om de arbetade inom processverksamheten. Det fanns alltså ingen 

huvudeffekt av utbildningsnivå.  
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Ett intressant resultat är att de som har grundskoleutbildning och arbetar på domstolen 

hade ett medelvärde på skattad motivation som motsvara maxpoängen. Inom 

processverksamheten har samma grupp ett betydligt lägre medelvärde. Detta skulle 

kunna bero på att trots låg grundutbildning utan samma beredskap för vidareutveckling, 

skattar de ändå högt på motivationsfrågorna eftersom de erbjuds utbildningstillfällen i 

större utsträckning än anställda inom processverksamheten, samt att de deltagit mer i 

utbildning på arbetet än processverksamhetsanställda.  

 

Mellan grupperna anställda med gymnasieutbildning och anställda med eftergymnasial- 

utbildning är det inte lika stor skillnad. De som skattat sig minst motiverade är 

processverksamhetsanställda med grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning. Detta 

skulle kunna bero på att anställda inom processverksamheten inte erbjuds utbildning i 

lika stor utsträckning samt att de inte deltagit i utbildning lika ofta som anställda på 

domstolen och därför inte heller fått ”mersmak”.  

 

Hypotes III 

Resultatet för den tredje hypotesen (det finns skillnader mellan 

processverksamhetsanställdas och domstolsanställdas attityder till 

kompetensutveckling) visade att det fanns en signifikant skillnad. I enighet med 

hypotesen visade resultatet att anställda på domstolen är positivare till 

kompetensutveckling än anställda på företaget inom processverksamheten.  

 

Varför det finns skillnader i anställdas attityder till kompetensutveckling kan kopplas 

till Gerbers, m.fl. (1995) studie som visade att människor lär sig olika inom olika typer 

av arbeten och inom olika arbetssituationer. Domstolen och processverksamheten är två 

väldigt olika verksamheter vilket resulterar i att kompetensutvecklingen ser väldigt 

olika ut på de två arbetsplatserna. På domstolen är det förmodligen det formella lärandet 

i form av utbildningar som är den dominerande lärandeformen, medan inom 

processverksamheten är troligtvis det informella lärandet i form av träning vanligare. 

Enligt Furnham (2005) är träning väldigt kontextspecifik och är därför svår att applicera 

på andra arbetsplatser än där den erhölls. Eftersom kompetensutvecklingen är mer 

arbetsspecifik för dem som arbetar inom processverksamheten, resulterar det i att de 

troligtvis inte kan använda de kunskaper som de förvärvar på detta företag på andra, 

framtida arbetsplatser. Detta kan vara en förklaring till att de som arbetar inom 

processverksamheten har en negativare inställning till kompetensutveckling än de som 

arbetar på domstolen. Även Garavan (1997) framhåller att träning är mer arbetsspecifik 

än utbildning och att träning medför inlärning på ett mekaniskt sätt, medan utbildning 

medför en organisk inlärning. Detta kan leda till att individer upplever utbildning som 

mer givande eftersom det ger fler möjlighet till personlig utveckling än träning, vilket 

också kan förklara skillnaderna i attityder mellan arbetsplatserna. Enligt Herzbergs m.fl. 

(1959) arbetsmotivationsteori leder inre motivation (till exempel personlig utveckling) 

till högre arbetstillfredsställelse än yttre motivation (till exempel lön), vilket skulle 

kunna vara ytterligare en förklaring till att domstolsanställda har en positivare attityd till 

kompetensutveckling än processverksamhetsanställda. 

 

Samtidigt är processoperatörsarbete ett yrke som är svår att utveckla genom formella 

utbildningar och kurser, på grund av att formella utbildningar enligt Furnham (2005) 

tenderar att förmedla teorier och ge en djupare förståelse för processer och principer 

medan träning ger praktiskt förståelse och kunskap. Processoperatörer är generellt inte i 

behov av teoretisk och abstrakt kunskap utan har mer användning av konkreta, praktiska 
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färdigheter. För de anställda på domstolen är det däremot viktigare med abstrakt 

kunskap som de senare kan omvandla och använda på sitt eget individuella sätt. 

Furnham (2005) skriver också att träning tenderar att minimera de individuella 

skillnaderna i arbetets utförande, medan utbildning uppmuntrar sådana skillnader. Det 

skulle kunna leda till att träning uppfattas ge mindre individuella utvecklings- och 

avanceringsmöjligheter än formell utbildning. På så sätt skulle de som arbetar inom 

processverksamheten ha färre möjligheter till vertikal avancering än de som arbetar på 

domstolen, vilket kan vara ytterligare en förklaring till varför anställda på företaget 

inom processverksamheten är mer negativa till kompetensutveckling än anställda på 

domstolen. 

 

Medelvärdena för de två verksamheternas attityder till kompetensutveckling (domstol: 

M = 4,05; processverksamhet: M = 3,31) visar att även de som arbetar inom 

processverksamheten är ganska positiva till kompetensutveckling. Detta kan bero på att 

även om kompetensutveckling inte direkt medför några avanceringsmöjligheter, så ökar 

det ändå de anställdas praktiska färdigheter och gör att de kan utföra sitt arbete på ett 

bättre och lättare sätt. Detta stärks också av att 85% av undersökningsdeltagarna inom 

processverksamheten uppgav i enkäten att de skulle vilja ha mer utbildning på arbetet 

(motsvarande siffra för undersökningsdeltagarna från domstolen är 93%). De flesta 

angav även att de önskar vidareutbildning inom sitt område eller vill utveckla sig på 

horisontellt plan, alltså bredda sina kunskaper inom sin verksamhet. Detta kan tolkas 

som att majoriteten av undersökningsdeltagarna anser att utbildning skulle på något sätt 

underlätta deras arbete. Kompetensutveckling anses alltså i överlag vara något positivt 

av anställda på båda arbetsplatserna och de flesta förknippar begreppet 

kompetensutveckling med en positiv känsla. 

 

Skillnaderna i attityder till kompetensutveckling kan även kopplas till organisationens 

investering i lärande på arbetsplatsen. Ellström (1992) beskriver fyra olika anledningar 

till varför organisationer investerar i kompetensutveckling, antingen för att de måste för 

att kunna möta omgivningens krav, för att förbättra deras förmåga till anpassning och 

förnyelse, för att utöva makt eller för att öka sin legitimitet. Det känns självklart att 

kompetensutveckling bara för maktens skull eller för att öka verksamhetens legitimitet 

inte ger lika positiv känsla av lärandet som kompetensutveckling för utvecklingens och 

anpassningens skull. Varför verksamheter satsar på kompetensutveckling påverkar alltså 

på så sätt de anställdas inställning till denna, vilket skulle kunna vara en av 

förklaringarna till attitydskillnaderna mellan arbetsplatserna. Men varför organisationer 

investerar i kompetensutveckling kan också påverka hur ofta kompetensutveckling 

erbjuds. På domstolen är ständig och kontinuerlig utbildning och utveckling kanske mer 

självklart än på företaget inom processverksamheten. Detta speglas också av att 96% av 

undersökningsdeltagarna från domstolen har tidigare deltagit i någon form av 

kompetensutveckling, medan bara 50% av undersökningsdeltagarna från 

processverksamheten har gjort detsamma. Detta medför att domstolen erbjuder fler 

kompetensutvecklingsmöjligheter än processverksamheten. Av dem som tidigare har 

deltagit i kompetensutveckling har majoriteten inom båda verksamheter angivit att de 

deltar minst en gång per år, men på domstolen har de näst flesta angivit att de deltar 

minst en gång per halvår, medan de näst flesta inom processverksamheten har angivit 

att de deltar mindre än en gång per år. Med andra ord deltar anställda på domstolen 

oftare i kompetensutveckling än anställda på processverksamheten.  Domstolen verkar 

alltså satsa mer på kompetensutveckling vilket även avspeglar sig i de anställdas 
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attityder till lärande och utbildning, då anställda med färre möjligheter till utbildning i 

arbetet får en negativare inställning till kompetensutveckling. 

 

Hypotes IV 

Resultatet för den fjärde hypotesen (det finns åtminstone en skillnad mellan ålder, 

utbildning och attityd till kompetensutveckling) visade att det fanns en signifikant 

huvudeffekt av både ålder och utbildning. Äldre anställda och de som har en högre 

utbildning är positivare till kompetensutveckling än yngre anställda samt de som har en 

lägre utbildning. Interaktionseffekten av ålder och utbildning var nästintill signifikant (p 

< 0,053). Det fanns en stor skillnad i lågutbildades attityd till kompetensutveckling, 

beroende på deras ålder. Bland anställda med en låg utbildningsnivå hade de äldre en 

mycket positivare attityd till lärande på arbetsplatsen än de yngre. En skillnad i attityden 

till kompetensutveckling fanns även bland anställda med hög utbildningsnivå, där de 

yngre hade en något positivare attityd till lärande på arbetsplatsen än de äldre. 

 

Skillnaden i attityden till kompetensutveckling beroende på utbildningsnivå kan kopplas 

till Ellström och Kocks (2008) studie som visade att de som sitter på mer meriterande 

positioner deltar mer i kompetensutveckling än de som har lägre utbildning. Deras 

studie visar också att personer med kortare utbildning och arbeten utan krav på 

utbildning är mindre motiverade till utbildning utan direkt koppling till deras 

arbetsuppgifter, än personer med högre utbildning (Ellström & Kock, 2008). Det ter sig 

naturligt att fler möjligheter och högre grad av motivation till kompetensutveckling 

leder till en positivare attityd till lärande på arbetet. Varför anställda med en lägre 

utbildning är negativare till kompetensutveckling än anställda med högre utbildning kan 

alltså bero på att de erbjuds färre möjligheter att delta i utbildning.  

 

En annan arbetsrelaterad attityd som kan tänkas påverka attityden till 

kompetensutveckling är arbetstillfredsställelse. En låg grad av arbetstillfredsställelse 

kan tänkas leda till en negativare attityd till kompetensutveckling, medan en hög grad 

av arbetstillfredsställelse skulle kunna leda till en positivare attityd till 

kompetensutveckling. Både Blauners (1960) samt Pang och Lees (2002) studier visar att 

anställda med högre utbildning är mer tillfredsställda med sina jobb än anställda med 

låg utbildning. På så sätt kan de lågutbildades låga arbetstillfredsställelse kopplas till 

deras negativa attityd till kompetensutveckling, medan de högutbildades höga 

arbetstillfredsställelse kan relateras till deras positivare attityd till kompetensutveckling. 

 

Även skillnaden i attityden till kompetensutveckling beroende på ålder kan kopplas till 

hur tillfredsställda de anställda är med sina arbeten. Weavers (1980) studie visar att 

äldre anställda med högre befattning är mer tillfredsställda med sina arbeten än yngre 

anställda med lägre befattning. Även Rhodes (1983) studie visar att 

arbetstillfredsställelse tenderar att öka med åldern och ju högre befattning en individ 

har. Detta kan vara en av förklaringarna till varför de äldre anställda har en positivare 

attityd även till kompetensutveckling än de yngre anställda. Äldre anställda kan också 

tänkas ha högre befattning än de yngre anställda då de förmodligen har arbetet inom 

företaget i längre tid och har haft mer tid och fler möjligheter att avancera, vilket också 

kan bidra till deras mer positiva attityd till kompetensutveckling. Värt att notera är att 

denna attitydökning med åldern bara framträdde för anställda med en låg 

utbildningsnivå i undersökningen för denna uppsats. Ett resultat som var intressant var 

att för anställda med gymnasieutbildning var attityden ganska jämn över alla åldrar, 

med en något högre attityd för de äldre, medan för anställda med högre utbildningsnivå 



18 

 

 

 

var skillnaderna mellan åldrarna lite mer påtagliga och i motsatts till de andra 

utbildningsgrupperna var de yngre i denna grupp mer positiva till kompetensutveckling 

än de äldre (se figur 4). 

 

Reliabilitet 

Studiens reliabilitet kan ha påverkats av att undersökningsdeltagarna besvarade 

enkäterna på sina arbetsplatser. Även om konfidentialitetskravet eftersträvades märktes 

det att undersökningsdeltagarna oroade sig för sin anonymitet, vilket kan ha påverkat 

deras svar. Ytterligare en omständighet som kan vara värt att belysa är att enkäten 

delades ut av chefen på företaget inom processverksamheten, medan anställda på 

domstolen fick enkäten i sitt postfack. Något annat som skulle kunna försämra 

reliabiliteten är hur begreppet kompetensutveckling definieras av 

undersökningsdeltagarna. I enkäten har författarna för föreliggande studie på bästa sätt 

försökt klargöra definitionen av kompetensutveckling. Trots detta kan skillnaderna 

mellan författarnas och undersökningsdeltagarnas definition av kompetensutveckling ha 

påverkat resultaten. Ett exempel på detta skulle kunna vara en processoperatör som inte 

anser sig ha fått delta i kompetensutveckling då han eller hon förknippar det med kurser 

och utbildningar och inte med det informella lärandet. Vid upprepade mätningar under 

samma undersökningsförhållanden anser författarna för denna studie att svaren ändå 

borde bli detsamma. Detta stärks även av att resultaten från en tidigare utförd pilotstudie 

pekar åt samma håll som resultaten för denna undersökning. 

 

Validitet 

Angående den interna validiteten var avsikten med denna studie inte att mäta och 

fastställa hur de olika faktorerna påverkar varandra, utan att i första hand mäta 

upplevelsen av kompetensutveckling. Föreställningen från början var att attityden och 

motivationen var två av många variabler som påverkar upplevelsen av 

kompetensutveckling. Det kan självklart även finnas bakomliggande variabler, som till 

exempel privata angelägenheter eller andra faktorer på arbetsplatsen som denna studie 

inte har tagit i beaktning. 

 

Gällande den externa validiteten är det svårt att generalisera resultaten eftersom 

attityderna och motivationen mättes med ett självskattningsformulär. Det är alltså inte 

en objektiv bild som redovisas men det är det enda sättet att mäta dessa faktorer. 

Nackdelen med självskattningsformulär är att de kan påverkas av olika bias till exempel 

social önskvärdhet, vilket har minimerats genom att inte informera 

undersökningsdeltagarna om hela syftet. 

 

Avslutande kommentarer 

Målet med denna studie var att göra en jämförelse mellan två arbetsplatser, en domstol 

och ett företag inom processverksamheten. Dessa arbetsplatser är väldigt olika och det 

var det som väckte intresse till att göra en jämförande studie, eftersom författarna till 

föreliggande studie antog att motivation och attityder skulle skilja sig åt. Detta 

baserades på att de domstolsanställda antogs delta mer i kompetensutveckling och 

erbjuds också fler möjligheter till att delta. Många av de domstolsanställda har dessutom 

en lång utbildning bakom sig och goda avanceringsmöjligheter framför sig. Detta gäller 

inte för de anställda på processverksamheten. I enighet med denna föreställning visade 

resultaten att det fanns skillnader mellan de två arbetsplatserna när det gäller 

upplevelsen av kompetensutveckling. Anställda på domstolen är mer motiverade och 

mindre stressade över utbildning på arbetet än anställda inom processverksamheten. De 
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har även en positivare attityd till kompetensutveckling än processverksamhetsanställda. 

Dessutom påverkar ålder och utbildning attityden till kompetensutveckling. Men trots 

att det fanns signifikanta skillnader mellan arbetsplatserna, var de ändå inte så extrema 

som författarna hade väntat sig. 

 

Värt att nämna är att författarna till föreliggande studie tidigare undersökte vad som 

motiverade de anställda till kompetensutveckling, inre eller yttre faktorer och om 

graden av dessa skiljde sig åt mellan de två arbetsplatserna. Föreställning var då att 

domstolsanställda skulle vara mer motiverade av inre faktorer medan 

processverksamhetsanställda skulle vara mer motiverade av yttre. Resultatet i 

pilotstudien visade dock inte på några signifikanta skillnader över huvud taget, däremot 

hade de inre faktorerna ett högre medelvärde än de yttre på båda arbetsplatserna. Detta 

visar också att skillnaderna mellan arbetsplatserna inte är så extrema när det gäller vad 

som motiverar de anställda till utveckling, vilket är anledningen till att föreliggande 

studie inte prövat någon hypotes rörande inre och yttre motivation. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skillnader mellan olika typer av 

verksamheter finns men att dessa kan minimeras. De flesta människor har vilja och 

potential att utvecklas och det är arbetsgivarens uppgift att ta tillvara på dessa och skapa 

möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Furnham (2005) betonar att 

kompetensutveckling är nödvändig både för individen för att kunna utveckla sig och 

lära sig nya färdigheter, men även för organisationen för att höja de anställdas 

prestation, förändra deras attityder, värderingar och motivation. Individens utveckling 

bidrar även till organisationens utveckling (Argyris, 1992; Drejer, 2001). 

 

Avslutningsvis kan nämnas att författarna för föreliggande studie hade en föreställning 

om att kompetensutveckling inte skulle vara en så positiv upplevelse för alla. 

Förhoppningen var att få fram mindre självklara och mer överraskande resultat, alltså att 

människor är mer negativa och stressade över kompetensutveckling än vad man skulle 

kunna tro med tanke på all fokus kring dagens kompetenskrav och kompetensstress. 

Tyvärr, eller lyckligtvis, framkom inte sådana resultat utan dessa visar att människor 

vill utvecklas, utmanas och bekräftas. De flesta har alltså överlag en positiv inställning 

till kompetensutveckling och känner inte i första hand stress över arbetsgivarens och 

samhällets krav på utveckling. Samtidigt är upplevelsen av kompetensutveckling ett 

komplext begrepp som kan påverkas av så många olika faktorer, så som personligheten, 

företagskulturen, tidigare erfarenheter, bakgrund, hemförhållanden, kollegor och så 

vidare. Resultaten i föreliggande studie är därför bara en riktlinje och visar bara en liten 

del av en större helhet. 

 

Att de domstolsanställda var positiva till kompetensutveckling var ett ganska väntat 

utfall med tanke på deras utvecklingsmöjligheter och utbildningsfrekvens. De 

processverksamhetsanställda har däremot inte deltagit i kompetensutveckling i lika stor 

utsträckning. De har inte heller erbjudits möjligheten till deltagande lika ofta samt 

upplever mer stress i samband med kompetensutveckling. Därför är det 

anmärkningsvärt att de ändå är förhållandevis positiva till utbildning på arbetet, vilket 

anses vara undersökningens huvudfynd. Detta är en viktig lärdom, dels för att inte 

fortsätta bredda det redan befintliga utbildningsgapet och dels för att påminna 

arbetsgivarna om deras betydelse för de anställdas utveckling. 
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För att illustrera hur undersökningsdeltagarna upplevde kompetensutveckling följer 

några citat ur svaren på frågan: ”ange en känsla som du förknippar med ordet 

kompetensutveckling”: ”tillfredsställande”, ”utvecklande”, ”roligt” samt ”upplevelsen 

av att bli bättre”. Kommentarerna visar att kompetensutveckling fortfarande är ett 

positiv begrepp.  

 

Förslag på vidare forskning 

Som Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) skriver är sambandet mellan 

kompetensutveckling och negativ arbetsrelaterad stress relativt oexploaterat. Författarna 

för föreliggande uppsats håller med och anser att det är viktigt att fortsätta studera 

sambandet för att i framtiden kunna minimera de negativa effekterna av 

kompetensutveckling. Detta kan göras genom att undersöka vad som motiverar de 

anställda till att lära sig nya saker och utvecklas samt studera skillnader mellan 

individer, arbetsplatser och branscher för att i högsta möjliga mån kunna anpassa 

utvecklingsstrategierna efter befintliga behov.  

 

Överlag behövs mer forskning kring hur motivation och attityder till lärandet och 

utveckling på arbetet skiljer sig inom olika branscher med olika status och krav på 

utbildning. Det har varit problematiskt att hitta forskning kring ämnet eftersom befintlig 

forskning tenderar att fokusera på individens generella motivation och attityd till 

arbetet.  
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Anställdas upplevelse 

av 

kompetensutveckling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att få material till vår Cuppsats om hur anställda upplever kompetensutveckling, ber vi 

Dig att besvara detta frågeformulär. Uppsatsen kommer att vara en jämförande studie mellan 

två arbetsplatser. Vi är tacksamma om Du besvarar alla frågor och fyller i formuläret så 

noggrant och sanningsenligt som möjligt. Undersökningen är anonym och materialet kommer 

att förstöras efter att resultaten har sammanställts.  

 

Om Du har några frågor kan Du kontakta oss via e-post: 

Sofia Plym Arkert: sofiaplym@gmail.com 

Timea Czifra: timea.czifra@bredband.net 

 

 

STORT TACK för Din medverkan! 
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Vi vill börja med att ställa några frågor om Dig. 

 

1. Vilken verksamhet arbetar du på?  
 

1 Domstol   

2 Processverksamhet   

 

 

2. Arbetar du skift? 1 Ja 2 Nej 

 

 
3. Kön:   1 Man 2 Kvinna 

 

 

4. Ålder:  1 20 år eller yngre 3 3140 år 5 5160 år  

 2 2130 år  4 4150 år  6 Över 60 år 

 

 

5. Högsta avslutade utbildning: 1 Grundskola  

 2 Gymnasium eller motsvarande  

 3 Högskola/Universitet   

 

 

6. Har du någon form av chefsbefattning?  1 Ja 2 Nej  

 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden. Vänligen markera Ditt svar med ett kryss framför det 

svarsalternativ som passar bäst in på Dig. 

 

 

7. Jag tycker att utveckling i arbetet ska leda till högre lön. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

8. Det ställs krav på mig att ständigt utveckla min kompetens. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

9. Mitt arbete är mycket omväxlande.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

10. Jag tycker att det är viktigt att få beröm om jag har gjort en bra arbetsinsats.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 
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11. Lärande på arbetsplatsen känns som ytterligare en arbetsuppgift att hinna med. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

12. Det finns utrymme för mig att ta egna initiativ i mitt arbete. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

13. Jag tycker att lärande på arbetsplatsen ska medföra mer intressanta arbetsuppgifter. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

14. Jag tycker att det är viktigt att få belöning för min arbetsprestation. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

15. Utveckling på arbetsplatsen är för mig ett sätt att utmana mig själv.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

16. Jag har tillräckligt med tid för att lära mig nya saker på jobbet. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

17. Jag har möjligheter till personlig utveckling inom mitt arbete. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

18. Jag har ett brinnande intresse för att lära mig nya saker på jobbet.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

19. Jag ser utveckling i arbetet som ett steg närmare en ledande position. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

20. Jag styr själv min situation på arbetet i den riktning jag önskar. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 
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21. Jag tycker att utveckling på arbetsplatsen ska leda till mer ansvar i arbetet. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

22. Jag tycker att det är viktigt att min chef uppmärksammar min utveckling. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

23. Jag lär mig hela tiden något nytt i mitt arbete. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

24. Jag kan själv bestämma hur jag ska lägga upp mitt arbete. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

25. Utveckling på arbetsplatsen för mig innebär att uppnå personliga mål.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

26. Jag känner en press att ständigt lära mig nytt för att klara av mina arbetsuppgifter. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

27. Jag ser mitt arbete som en spännande utmaning. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

28. Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete. 

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 

 

 

29. Lärande på arbetsplatsen bör medföra att jag blir bättre på mitt arbete.  

 

Stämmer inte alls 1  2 3  4  5 6 Stämmer helt 
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Vi avrundar med några avslutande frågor.  

 

30. Har Du deltagit i någon form av utbildning (kurs, seminarier, arbetsträning m.m.) på 

jobbet?  

 

1 Ja Om ja, hur upplevde du utbildningen? ________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

2 Nej  Om nej, hoppa till fråga nr 32. 

 

 

31. Hur ofta deltar Du i utbildning? 

 

1 Minst en gång per månad 3 Minst en gång per år  

2 Minst en gång per halvår 4 Mindre än en gång per år 

 

 

32. Vill Du ha utbildning i arbetet?  

 

1 Ja Om ja, vilken typ av utbildning? ____________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

2 Nej 

 

 

33. Ange en känsla som Du förknippar med ordet kompetensutveckling? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

34. Om Du har några synpunkter eller kommentarer, skriv dem gärna här: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
  

 

SOFIA OCH TIMEA 


