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Syftet med denna kvalitativa studie är att att undersöka vad som 

motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling samt hur 

motivation kan påverka viljan att lära sig något nytt. I studien 

presenteras tidigare forskning om Herzbergs tvåfaktorsteori 

gällande motivationsfaktorer och hygienfaktorer samt Illeris lärteori 

med inriktning på drivkraftsdimensionen. Resultatet visar att fem 

faktorer motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling. 

När det gäller motivationens påverkan på vilja att lära sig något nytt, 

kan det konstateras att motivationen har stor påverkan på 

mellanchefernas lärande. Dels beror motivationen på vad det är som 

ska läras in och dels att högre motivation ökar viljan till att lära sig 

något nytt. En slutsats är att det finns gråzoner mellan Herzbergs 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Faktorerna är inte helt 

oberoende av varandra, utan kan variera i relation till varandra. 

Studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan motivation 

och viljan till att lära sig något nytt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Sellbjer för goda råd och 

vägledning genom hela arbetsprocessen. 

  

Vi vill också rikta ett tack till våra respondenter hos vårt studieföretag. Tack för att 

ni delade med er av era åsikter, erfarenheter och tankar. Utan er hade inte studien 

varit möjlig att genomföra. 

  

TACK! 

  

Christoffer Landin        Susanna Westerberg 
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INLEDNING 

För att leda in läsaren till vårt valda ämne och förhoppningsvis skapa ett intresse till 

fortsatt läsning, följer nedan en beskrivning av bakgrund och problemformulering samt 

studiens syfte och frågeställningar. 

Bakgrund och problemformulering 

Motivation och lärande är två viktiga områden som kommer hjälpa oss att förstå vårt 

kommande yrke som personalvetare. Vad som motiverar individer till att lära sig något 

nytt är ett ämnesområde som är av stor vikt. Personalvetare ställs dagligen inför 

situationer där antingen du själv, eller andra, behöver lära sig något nytt.  

Att ta reda på vad som motiverar till formell kompetensutveckling blir därför viktigt. Vad 

är då formell kompetensutveckling? Ellström och Nilsson (1997) beskriver att formell 

kompetensutveckling handlar om organisationens planerade utbildningsinsatser i form av 

föreläsningar, kurser, intern- samt extern personalutbildning. 

Lindelöw (2016) beskriver hur omvärldens tuffa krav på utveckling och snabba 

förändringar ställer höga förväntningar på dagens företag. Det blir därför inte bara viktigt 

att ha personal som erhåller rätt kompetens, utan viktigt blir också vilken personlighet 

personalen innehar, och vilken utvecklingspotential de erhåller inför morgondagens 

förändringar. Personalens möjlighet att lära sig nytt och växa in i kommande roller inom 

organisationen blir därför betydelsefullt. Lindelöw menar vidare att personalen är 

företagets viktigaste och främsta resurs. Det är människan som spelar en central roll för 

om en produkt lyckas eller misslyckas; det är vi som löser problem, bygger relationer och 

ser till att säkerhetsställa företagets överlevnad. 

Illeris (2013) menar att ett sätt för organisationer att förbereda personalen inför 

morgondagens utmaningar är genom kompetensutveckling. Genombrottet för begreppet 

kompetens kom i Sverige på 1980-talet. Kompetensbegreppet har idag växt sig stort och 

starkt. En del i kompetensutveckling är den formella kompetensutvecklingen i form av 

kompetensutbildning. Idag kan företag erbjuda sina anställda möjligheten att genomgå 

specifika utbildningar eller program för att arbetstagaren behöver, eller vill lära sig något 

nytt. Det kan handla om allt ifrån en genomgång av hjärt- och lungräddning, till en mer 

avancerad ledarutbildning. Illeris (2010) beskriver kompetens som det som krävs för att 

en viss person skall lyckas genomföra en specifik uppgift i ett visst sammanhang; 

kompetens är kontextberoende. Det finns en koppling mellan vilken situation du befinner 

dig i och vilken kunskap du behöver för att lösa uppgiften. Det går alltså inte att finna en 

arbetstagare som erhåller en hög kompetens i alla situationer. Det blir därför viktigt att 

utveckla sin kompetens för att ha möjligheten till att erhålla rätt kunskap i så många 

situationer som möjligt. Vidare menar Illeris att kompetens hos en enskild arbetstagare är 

något som varje individ utvecklar i förhållande till sitt arbete och vad som får 

arbetstagaren att bli engagerad till sitt arbete. Vi anser därför att arbetstagarens motivation 

för den specifika kompetensen eller kompetensutvecklingen är av stor vikt. Vad kan det 

då vara som engagerar och motiverar arbetstagare till att besitta en viss kompetens? Vad 

kan tänkas motivera en arbetstagare till att genomgå en formell kompetensutveckling och 

därigenom få inneha en viss kunskap? Detta är något som denna studie önskar finna svar 

på. 
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Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) menar att motivation är ett ämne med 

arbetslivspedagogisk betydelse och relevans. För att det inom en organisation skall finnas 

möjlighet till lärande har motivation en betydande roll. “För att lärande ska vara möjligt 

måste vi också ta hänsyn till om individerna har engagemang och lust att lära” (Nilsson 

et al, 2011, s.86). Det är därför av stort intresse att undersöka vad som motiverar 

arbetstagare till kompetensutveckling. Vidare diskuterar även Wlodkowski (1999) vikten 

av att se sambandet mellan motivation och lärande. Wlodkowski menar att motivation 

kan ses som ett grundtillstånd. Motivationen frambringas då vuxna hela tiden strävar efter 

att skapa mening i sin värld och försöka bli duktiga på det vi gör; det är detta som gör 

vuxna motiverade till att lära. “Det är visserligen förmågan till kompetent handlande som 

gör kompetensprocessen möjlig, men det är längtan efter kompetens hos människor som 

gör den sannolik” (Hall, 1990, s.38-39).  

Utifrån ovanstående går det att utläsa att företag behöver tillgodose att deras medarbetare 

innehar rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete och på så sätt bidra till företagets 

utveckling. Inom företag finns det olika nivåer av medarbetare. Dels finns det en ledning 

som innehåller de högsta cheferna och dels finns det medarbetare som utför det dagliga 

arbetet. Mellan dessa två nivåer återfinns mellanchefer som planerar det dagliga arbetet 

och ser till att kommunikation mellan de olika nivåerna fungerar. Studien kommer 

specifikt undersöka mellanchefer då vi anser att de erhåller en utsatt position och ställning 

inom ett företag. Mellancheferna har påtryckning uppifrån, samtidigt som de i många fall 

även har ansvar för en hel del personal.  Utifrån de förutsättningarna behöver 

mellancheferna hitta en balans mellan de krav som ställs från ledningens sida och de 

förväntningar som ställs från underställd personal. Positionen mellanchef har på så sätt 

en intressant ställning vilken studien kommer undersöka närmare. Enligt den fackliga 

chefsorganisationen Ledarnas branschtidning Chef idag (2011), finns det idag uppemot 

500 000 personer runt om i Sverige som erhåller någon form av chefsbefattning. Av dessa 

är det hela 25 procent som har beteckningen mellanchef. I Arbetslivsinstitutets rapport 

Chef idag (2006) definieras mellanchef enligt följande: “Till mellanchefer räknas alla 

chefer mellan högsta ledningen och den operativa personalen. Denna definition 

inkluderar första linjens chefer med personalansvar och ofta även arbetsmiljöansvar” 

(Arbetslivsinstitutet, 2006, s.16).   

De ämnesområden som undersöks i denna studie är motivationsfaktorer hos mellanchefer 

inför formell kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan att lära sig 

något nytt.  Vad är det som gör att mellanchefer på ett företag är villiga att genomgå en 

formell kompetensutveckling? Kan det vara några specifika faktorer likt pengar, 

karriärmöjligheter eller personlig utveckling, som kan spela roll för hur motiverade och 

villiga mellanchefer är till att kompetensutvecklas? Eller finns det andra faktorer som 

styr?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar mellanchefer till formell 

kompetensutveckling. Vidare vill vi ta reda på hur motivation kan påverka viljan att lära 

sig något nytt. Vi har valt att formulera två frågeställningar utifrån motivation och 

lärande: 
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Motivation: 

• Vilka faktorer kan motivera mellanchefer till formell kompetensutveckling? 

Lärande: 

• Hur kan motivation påverka viljan att lära sig något nytt? 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns tidigare forskning som beskriver och behandlar områdena motivation, lärande 

samt kompetensutveckling. För att ge en klarare bild och skapa en förståelse för områdena 

följer nedan ett avsnitt innehållande tidigare forskning; vilket skänker en förklaring över 

vad det kan betyda och vad det kan innebära. 

Maslows behovshierarki (hierarchy of needs) 

Abraham Maslow (1970) menar att att mänskliga beteenden är styrda av behov. Maslow 

belyser att genom våra otillfredsställda behov skapas någon form av motivation, som i 

sin tur styr vårt beteende. Enligt Maslow styrs människan av de otillfredsställda behoven 

på så sätt att vi naturligt strävar efter att få de tillfredsställda. Det kan gå så långt att ett 

behov kan verka som att de är det enda som existerar för stunden; människan bara måste 

tillfredsställa behovet för att komma vidare. Teorin har två viktiga huvuddrag. Dels menar 

Maslow att ett behov som inte längre behöver mättas, inte längre kan skapa motivation. 

Sedan menar också Maslow att människan automatiskt strävar efter att uppnå nya behov. 

Så fort ett behov är tillfredsställt går individen automatiskt över till nästa. Av denna 

anledning är Maslows teori formad som en hierarkisk trappa. En trappa där individen 

måste uppnå behoven längst ner för att kunna gå vidare upp för trappan.  

Maslow (1970) särskiljer på fem olika behov, vilka är och kommer i en hierarkisk 

ordning. Först kommer de fysiologiska behoven. Vilket till exempel handlar om vila, 

sömn, hunger och sexualitet. Sedan kommer trygghetsbehoven. Som i sin tur handlar om 

att människan söker skydd, stabilitet samt ordning på sin tillvaro. Därefter kommer 

behovet av gemenskap, kärlek, ömhet och tillgivenhet. Det fjärde trappsteget är behovet 

av uppskattning i form av till exempel status och prestige. Femte och sista trappsteget är 

behovet av självförverkligande, vilket handlar om att varje enskild individ skall 

förverkliga sig själv och göra det som varje individ är bäst på. Det kan vara viktigt att 

poängtera att behovet av självförverkligande är det enda behovet som, enligt Maslow, är 

omättligt. Maslow menar vidare att om människan ofta fyller ett visst behov och att 

kroppen är van vid att få behovet tillfredsställt, skapas det också en sorts tolerans där det 

är möjligt att under en längre tid avstå från detta specifika behov. 

McClellands motivationsteori  

McClelland (1961) menar genom sin behovsteori att det finns tre olika behov där 

individer måste erhålla ett utav dessa behov om det skall uppnås motivation. Det handlar 

om att människor kan erhålla ett maktbehov, ett behov av gemenskap/tillhörighet eller ett 

prestationsbehov. Till skillnad från Maslow utgår inte McClellands behovsteori från en 

hierarkisk ordning, utan istället är alla tre behov inlärda i varierande grad samt att behoven 

är ett resultat av individuell livserfarenhet. Likt Maslows teori behöver alltså inte ett 

behov vara uppfyllt för att ett annat behov skall skapas. Dock menar McClelland att det 

alltid kommer förete sig på det sättet att ett behov kommer vara mer dominant i 
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förhållande till de andra två. Vilket behov som är dominant varierar beroende på situation 

och individ. 

Individer som innehar prestationsbehovet och får motivation genom detta behov, anger 

McClelland (1961) har ett resultatinriktat synsätt och strävar efter att hela tiden vara 

framgångsrika. Personer med detta behov har en positiv inställning och vill lyckas 

prestera samt bemästra allt de företar sig. Individer som får sin motivation genom behovet 

av makt är individer som tycker om att ha inflytande över andra. De är skickliga när det 

kommer till att kommunicera och genom sin styrka i att kommunicera gillar personen i 

fråga att vinna diskussioner samt besegra sina “motståndare”. Individer som finner sin 

motivation genom behovet av samhörighet är, enligt McClelland, individer som har ett 

stort behov av att bli accepterade och att förbli omtyckta. Personen i fråga gillar 

interaktion med andra människor och värdesätter vänner samt kollegor. Detta får till följd 

att individen helst jobbar i team och har i dessa grupper lätt att anpassa sig till de sociala 

normerna. McClelland menar att för att människor skall bli, och vara, motiverade är det 

tack vare något av de tre nyss nämnda behoven. Han påpekar via sin forskning på att 

prestationer inte bara beror på anlag, förmågor, kunskaper eller färdigheter, utan behovet 

av att prestera kan spela stor roll i hur människan sedan presterar. 

Lärande och kompetensutveckling 

Manuti, Pastore, Fausta, Giancaspro och Morciano (2015) påvisar att den individuella 

kompetensutvecklingen har genomgått en förändring de senaste decennierna. 

Arbetsmarknaden har förändrats på så sätt att kunskaper och färdigheter snabbt går ur 

tiden. Detta sätter större press på företagen och den enskilda arbetstagaren. Samtidigt 

påvisar studien vikten av att kompetensutveckla. Manuti et al. menar att det inte bara är 

viktigt för den enskildes lärande, utan också för företagets lönsamhet och innovation. 

Vidare diskuterar också Manuti et al vikten av att förstå begreppet arbetsplatsinlärning. 

Studien förklarar detta som samspelet mellan kunskap, arbete och ett lärande. Viktigt för 

företag är att finna svaret på vad det är som driver enskilda individer till att erhålla ny 

kunskap och kompetens. 

Paulsson och Sundin (2000) menar att det är viktigt med ett lärande på arbetsplatsen då 

kraven på organisationers flexibilitet i sin tur ställer krav på de anställdas kompetens. 

Författarna påpekar, med hänsyn till sin studie, att kompetensutveckling skapar 

motiverade anställda som upplever att arbetet blir lättare att utföra. För att klara av 

flexibiliteten och anpassningen till de olika arbetsuppgifterna hämtades kunskap till 

personalen genom antingen ett formellt lärande, via företagskurser, eller via ett informellt 

lärande mellan kollegor. Paulsson och Sundin menar att det är beroende på hur stort 

inflytande individen har över sitt dagliga arbete, som påverkar vilka möjligheter en 

individ har till ett lärande och en utveckling av sin kompetens. Ett arbete där individen 

kan styra över sin arbetsdag har en direkt påverkan på individens utveckling, en ökad 

motivation hos individen till ett lärande, samt att individen lättare kan hantera framtida 

förändringar inom organisationen. I studien diskuteras att det är viktigt med både 

informell och formellt lärande i en organisation. Det informella lärandet sker spontant i 

det dagliga arbetet och är baserat på erfarenhetsutbyte. Det formella lärandet sker planerat 

med ett specifikt syfte och mål, via formella utbildningsinsatser och kurser. 
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Paulsson, Ivergård och Hunt (2004) beskriver att förändringar inom olika arbetsplatser 

gör att personal behöver utvecklas och anpassa sig för att hänga med i organisationers 

utveckling. Förändringarna beror dels på den globala konkurrensen och dels på den 

snabba tekniska utvecklingen som sker inom olika områden. Utveckling och anpassning 

för individen kan i detta fallet betyda att det behövs en fördjupning inom olika specifika 

kompetenser, eller ökade färdigheter inom något område. Författarna menar att dagens 

arbetsplatser behöver använda sig av löpande kompetensutveckling för att organisationen 

skall överleva.  Paulsson et al. menar att för ett lärande skall infinna sig i en 

kompetensutvecklingsinsats krävs det att individen som ska delta i 

kompetensutvecklingen har möjlighet att påverka processen kring lärandet. Det är också 

viktigt att det avsätts ordentligt med tid för lärandeinsatser, samt att det ges möjlighet till 

reflektion för att lärandet ska infinna sig och skapa en stimulerad samt motiverad 

personal. Paulsson et al. diskuterar vidare kring att ett lärande kan delas upp i två olika 

kategorier; informellt lärande och formellt lärande. Informellt lärande på arbetsplatsen 

sker genom det dagliga arbetet, och det formella lärande är det som sker antingen i eller 

genom utbildningsinstitutioner av olika slag. Det kan göras genom olika kurser och 

utbildningsinsatser som anordnas på arbetsplatsen. 

Shuck och Wollard (2008) menar att morgondagens förväntningar kommer ställa högre 

krav på företag att ta hand om sin personal på ett önskvärt sätt. Studien visar på att 

morgondagens arbetskraft behöver mer än en stor lönecheck för att trivas på sin 

arbetsplats. För att personalen skall stanna, menar Shuck och Wollard, att företagen måste 

möta deras krav på att skapa mening med arbetet samt erbjuda personlig utveckling. 

Företag som lyckas med detta kommer få erhålla personal som är nöjd och fullt 

engagerade. 

Shuck, Rocco och Albornoz (2010) beskriver i sin studie att det finns en klar koppling 

mellan enskilda individers möjlighet till arbetsplatslärande och hur engagerad individen 

är på arbetet. Studien visar på att personal som varje dag får möjligheten till att lära sig 

något nytt också är mer motiverade och engagerade till sitt arbete. Shuck et al. menar på 

att företag som ger sina anställda möjligheten till formellt eller informellt lärande får se 

enorma fördelar med detta tillvägagångssätt. Arbetstrivsel, engagemang hos medarbetare 

samt att personalen blir genuint engagerade i organisationen som helhet, är några exempel 

på fördelar företag kan få erhålla genom att tillhandahålla sin personal en möjlighet till 

lärande. Studien lyfter också fram en del exempel på lärande. Shuck et al. menar att 

exempel på aktiviteter kan vara teambuilding, fokusgrupper, utbildningar samt olika 

sorters möten och träffar, vilka personalen får medverka i. Lai (2011) diskuterar också 

betydelsen och kopplingen mellan lärande och engagerade medarbetare. Studien visar på 

att om företag kan tillhandahålla sin personal med en hög nivå av kompetensutveckling, 

ger det företaget fördelen att få personal som är mer motiverad och erhåller en bättre 

attityd gentemot sitt arbete och sin arbetsplats. 

Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning pekar på att individens motivation är styrd av otillfredsställda behov. 

Motivationen skapas då människan strävar efter att uppnå ett visst behov. Utifrån detta 

behov skapas det en motivation att tillfredsställa behovet. Motivation beror alltså på vad 

varje enskild individ strävar efter att uppnå. Tidigare forskning pekar också på att det är 
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viktigt att ta reda på vad det är som driver enskilda individer till att erhålla ny kunskap 

och kompetens.  

Ett sätt att få motiverade anställda är genom formell kompetensutveckling. Det formella 

lärandet sker med ett specifikt syfte och mål, via planerade utbildningsinsatser, samt 

kurser. Tidigare forskning visar också på att om anställda får möjligheten att styra över 

sin arbetsdag, och sitt arbetsupplägg, har det en direkt påverkan på den anställdas 

utveckling, samt ger en ökad motivation till ett lärande. Det går också att utkristallisera 

att tiden är en viktig aspekt. Det är viktigt att det avsätts ordentligt med tid för 

lärandeinsatser, då detta behövs för att skapa motivation hos de anställda. Forskningen 

visar även att det ställs krav på företag att de lyckas erbjuda en personlig utveckling för 

sin personal. Lyckas företagen med detta kommer de att få personal som är nöjda och 

fullt engagerade, samt motiverade i sitt arbete. 

VÅRT TEORETISKA RAMVERK 

För att senare kunna analysera den insamlade empirin följer nu ett teoriavsnitt. Dels 

presenteras Herzbergs tvåfaktorsteori eftersom hans faktorer kring motivation och 

arbetstillfredsställelse hjälper oss att sätta vårt insamlade material i någon form av 

sammanhang rörande motivation. Dels används Illeris lärtriangel, med inriktning på 

drivkraftsdimensionen, för att kunna analysera vårt material utifrån ett lärande. Det går 

att uttrycka det som att undersökningen handlar om vad som motiverar till en form av 

lärande. Illeris teori kring drivkraft, och hur individer lär, kan därav vara till hjälp för att 

sätta vårt insamlade material i någon form av sammanhang rörande lärande. I kapitlet 

kommer det också presenteras kritik som riktats mot teorierna. Detta för att skapa en så 

bred bild som möjligt av vårt teoretiska ramverk. 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg (1923-2000) var en utav de mest framstående forskarna inom 

arbetsmotivation. Herzbergs tvåfaktorsteori bygger till viss del vidare på Maslows teorier 

kring motivation.  Det finns dock en betydande skillnad mellan Maslows och Herzbergs 

tankegångar. Om Maslow mestadels riktade in sig på motivation i allmänhet, var 

Herzberg inriktad på arbetsrelaterad motivation. Framförallt intresserade sig Herzberg för 

motivation i syfte att lyckas genomföra ett effektivare arbete (Abrahamsson & Andersen, 

2002; Hedegaard Hein, 2012).  

I Hedegaard Hein (2012) identifierar Herzberg, genom sin tvåfaktorsteori, två typer av 

faktorer vilka han kallar för hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Det är dessa faktorer 

som påverkar medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse i sådan omfattning att 

det inverkar på medarbetarens beteende i arbetet. Grunden i Herzbergs tvåfaktorsteori 

består utav att faktorerna skiljer sig åt på så sätt att en del relaterar till perioder då 

individen känt ett missnöje, medan andra relaterar till perioder där individen känt 

tillfredsställelse. Hedegaard Hein beskriver Herzbergs förklaring till de två typerna av 

faktorerna som att hygienfaktorer är de faktorer som förknippas med otillfredsställelse i 

arbetet, och de faktorer som är knutna till arbetstillfredsställelse kallas för 

motivationsfaktorer. 
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Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestation Företagspolitik 

Bekräftelse Ledning 

Själva arbetet Lön 

Ansvar Interpersonella relationer 

Befordran Arbetsförhållanden 

 Utvecklingsmöjligheter 

 Privata faktorer 

 Status 

 Anställningstrygghet 

  
Egenkonstruerad tabell över Herzbergs hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Hedegaard Hein, 2012). 

Utifrån Hedegaard Heins (2012) beskrivning består motivationsfaktorerna av följande: 

prestation handlar om att vilja och lyckas prestera ett gott resultat i sitt arbete, slutföra 

uppgifter på ett bra sätt, att se resultatet av sitt arbete samt bidra till företagets lönsamhet. 

Bekräftelse syftar på alla former av handlingar som i positiv eller negativ mening 

uppmärksammar medarbetarens insats. Det kan i positiv mening vara i form av beröm 

eller erkännande för ett gott utfört arbete. I negativ mening kan det vara brist på beröm 

eller att andra tar åt sig äran av arbetet som medarbetaren utfört. Själva arbetet handlar 

om vilken karaktär arbetsuppgifterna innehar; om de är rutinartade, varierande, 

intresseväckande, utmanande eller för lätta att utföra. Ansvar handlar om att individen får 

ta ansvar för sitt egna arbete med en kontroll över den egna arbetssituationen. Även att 

bli tilldelad ett ansvar för andras arbete skapar en positiv tillfredsställelse. Missnöje kan 

uppkomma till följd av brist på ansvar eller att individen upplever en för stor kontroll, 

samt övervakning av det egna arbetet. Faktorn befordran gäller förändringen av en 

medarbetares status eller position i organisationen genom avancemang via formella 

befordringar eller degraderingar.  

Gällande hygienfaktorer beskriver Hedegaard Hein (2012) vidare att företagspolitik 

gäller organisationens personalpolitik och dess administrativa system samt hur de 

samverkar med arbetets organisering och utförande; att medarbetarna får rätt 

förutsättningar för att utföra sitt arbete. Ledning handlar om ledarna och/eller den 

närmaste chefens ledarkompetens samt deras attityder och beteende gentemot sina 

medarbetare. Lön handlar om alla former av händelser där pengar eller någon form av 

kompensation spelar en viktig roll för medarbetaren. Det kan handla om både ett positivt 

samt ett negativ handlingsförlopp i förhållande till kompensation. Interpersonella 

relationer innebär alla typer av relationer inom organisationen; det vill säga relationer till 

kollegor och över- och underordnade. Vidare innefattar det huruvida samarbetet fungerar 

kollegorna sinsemellan samt att det finns en gemenskap i arbetsgruppen. 

Arbetsförhållande gäller i första hand de fysiska arbetsförhållanden som är inom 
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organisationen. Det kan handla om ventilation, belysning eller andra faciliteter. Det kan 

också handla om den sociala miljön och fördelning av arbetsbörda. 

Utvecklingsmöjligheter handlar om hurtillvida det inom organisationen finns möjlighet 

till mognad och utveckling för medarbetaren. Om möjligheten ges att få lära sig nytt på 

arbetet i form av till exempel ny teknik eller ett nytt sätt att utföra sitt arbete på. Privata 

faktorer gäller arbetslivets inverkan på fritiden och privatlivet. Status berör enbart de 

situationer där medarbetaren upplever att deras arbetstillfredsställelse påverkas av deras 

status. Det handlar här om att en viss status genererar statussymboler som till exempel 

företagsbil eller tillgång till sekreterare. Anställningstrygghet handlar om hur trygg 

medarbetaren är i sin anställning. Kan till exempel påverkas av vilken anställningsform 

medarbetaren innehar. 

Hedegaard Hein (2012) diskuterar vidare att det i första hand är motivationsfaktorerna 

som skapar arbetstillfredsställelse och förhöjer individens förmåga till motivation; vilket 

sedan kommer företaget till gagn. Det är motivationsfaktorerna som kan skapa den 

förhöjda arbetsmotivationen hos individen. Det omvända gäller hygienfaktorerna. 

Herzberg menar att ser företaget till att medarbetarna får uppfyllt de behov som hänger 

samman med hygienfaktorerna kan missnöje och bristande motivation förebygga. Dock 

kan inte hygienfaktorerna höja motivationen om de tillfredsställs. Herzberg betonar gång 

på gång att de positiva reaktioner som tillfredsställandet av hygienfaktorerna kan ge, inte 

skall misstolkas som att medarbetarna nu fått en ökad motivation; att hygienfaktorer gör 

arbetet mer uthärdligt skall inte förväxlas med en ökad motivation hos medarbetarna. 

Kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori 

Granberg (2013) redovisar att Herzbergs tvåfaktorsteori har fått en del kritik riktad mot 

sig. I skenet av frågan, vad som skulle hända ifall en ny personalstrategi implementeras 

inom en organisation, menar Herzberg att en sådan insats skall räknas till att vara en 

hygienfaktor. Kritiker till Herzberg menar istället att en ny personalstrategi skulle kunna 

påverka de anställdas motivation och i praktiken därmed bli en motivationsfaktor. 

Granberg menar också på att begreppet tillit till sin chef på senare år har blivit aktuellt att 

ta hänsyn till. Detta för att kunna förklara och förutse bland annat arbetstillfredsställelse 

inom organisationer. Sanjeev och Suryja (2016) menar på att teorin bör betraktas på så 

sätt att det egentligen finns gråzoner mellan de olika faktorerna och därmed också mellan 

tillfredsställelse och otillfredsställelse. Faktorerna är på så sätt inte helt oberoende av 

varandra, utan varierar istället i relation till varandra. 

Illeris lärtriangel – Inriktning drivkraftsdimensionen 

I boken Lärande (2010) definierar Knud Illeris begreppet lärande enligt följande: 

“Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” 

(Illeris, 2010, s.13). Illeris (2009) menar att lärande består av tre lika viktiga komponenter 

och dimensioner; vilka alla måste erhållas om det skall uppnås ett lärande. ”allt lärande 

involverar dessa tre dimensioner och att man måste ta hänsyn till samtliga dimensioner 

om man skall uppnå en tillfredsställande förståelse eller analys av en lärsituation eller ett 

läroförlopp” (Illeris, 2010, s.41). Illeris (2010) beskriver lärandets tre grundelement 

utifrån en triangel. En triangel bestående av en innehållsdimension, samspelsdimension 

och drivkraftsdimension. 
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Egenkonstruerad illustration av Illeris beskrivning av lärandets tre dimensioner (Illeris, 2015). 

 

Innehållsdimensionen beskrivs utifrån orden kunskap, färdigheter och förståelse. Här 

handlar det om att skapa mening för lärandet och utifrån den kunna bemästra sin tillvaro. 

Den andra dimensionen, samspelsdimensionen, beskrivs genom orden kommunikation 

och samarbete. Illeris menar att lärande är kontextberoende och beroende av dess 

sammanhang där lärandet figurerar. I samspelsdimensionen strävas det efter att nå en 

samhällelig och social integration. Viktigt är att den sociala integrationen uppfattas 

acceptabel samtidigt som den utvecklar människans socialitet. Den tredje dimensionen, 

drivkraftsdimensionen, omfattar vilja, motivation samt känslor. Här handlar det om att 

finna en mental balans och styrka i det människan företar sig. Vår studie riktar in sig på 

vilja och motivation, vilket gör att studien kommer fokusera på Illeris beskrivning av 

drivkraftsdimensionen.  

Illeris (2010) menar att drivkraftsdimensionen inom lärande är något som genom historien 

fått lov att ta mer och mer plats. Tidigare har läroforskning kring drivkraft nästan 

uteslutande behandlats inom psykologin. Efter 1990 skedde ett trendbrott och idag är 

motivation och vilja ett ämne som behandlas till närmaste lika mycket inom 

ämnesområdet pedagogiken. Illeris menar att vilja, motivation, attityd samt känslor är 

centrala grundelement i allt lärande. Utan motivation och en vilja att lära sig något nytt 

kan ingen individ förmå sig att nå ett lärande; varje individ måste uppnå en drivkraft till 

att lära för att det skall uppstå ett läroförlopp. Drivkraften handlar om den mentala energi 

som varje enskild individ investerar i sitt lärande. Illeris beskriver vikten av att det finns 

ett samspel mellan drivkraftsdimensionen och innehållsdimensionen. Ett samspel som 

Illeris benämner tillägnelseprocessen. Tillägnelseprocessen, menar Illeris, påpekar att det 

finns en koppling mellan vad du skall lära dig för något nytt och din motivation till 

lärandet. Beroende på vad som skall läras har den enskilda individen olika mycket 

motivation och vilja att lära sig något nytt. 

Kritik mot Illeris lärtriangel 

Den kritik som riktats mot Illeris teori och hans syn på lärande, är att den allt som oftast 

ses utifrån en allmän bild av lärandet. I kritiken finns att lärande måste ses mer utifrån att 

varje människa är unik och lär sig på vitt olika sätt. Det går inte att förutse att varje individ 

reagerar på likvärdiga sätt i en lärsituation (Dodillet, 2015). 

METOD 

Nedan följer ett metodavsnitt innehållande en redogörelse av de olika steg som tagits för 

att genomföra studien. Med hjälp av följande metodavsnitt skall studien kunna uppnå en 

replikerbarhet. 

Innehåll Drivkraft 

Samspel 
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Vetenskapligt förhållningssätt 

Studien har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt för att kunna besvarar studiens 

frågeställningar. Enligt Thomassen (2017) var hermeneutiken under en lång tid begränsad 

till teologiska texter, men hermeneutiken har fram till i modern tid utvecklats till att bli 

en allmän teori om tolkning och förståelse i en större mening. Thomassen förklarar 

hermeneutiken som en förstående metod som handlar om att förstå människan; att 

studera, tolka, och försöka förstå människolivet genom människans olika uttryckssätt. 

Jämförelse med tidigare forskning och deras metodval 

Den tidigare forskningen presenterad i denna studie innehåller studier som utförts på olika 

sätt. En del studier med enbart ett tillvägagångssätt; genom till exempel en litteraturstudie 

eller genom en enkät. En del studier har skett genom en kombination av flera olika 

tillvägagångssätt; till exempel genom intervju och en enkät, eller intervju och 

observation. Vi har valt att delvis utgå från Paulsson och Sundins (2010) metod samt 

Shuck, Rocco och Albornoz (2010) metod. Båda studierna har använt sig av en 

kombinerad metod med intervju tillsammans med enkät eller observation. Paulsson och 

Sundin använde sig i början av sin studie av en enkät som senare följdes upp av en intervju 

tre månader senare. Shuck et al. utförde semistrukturerade intervjuer och inspelade 

observationer för datainsamling. Shuck et al. gjorde även en sammanställande 

litteraturöversikt av tillgängligt material som berörde just deras företag och dess försök 

till att engagera sina medarbetare. 

Deras tillvägagångssätt inspirerade oss till valet av en kvalitativ metod samt inspirerade 

hur vår studie utfördes. Dock att följa företaget under en längre period, för att använda 

oss av observationer, var inte möjligt för denna studie på grund av tidsramen för arbetet. 

Att använda oss av en ytterligare en metod, som till exempel en enkät, hade gett oss en 

större massa av material för analys och mätning men det var inte syftet med vår studie.  

Kvalitativ intervju  

Bryman (2016) menar att kvalitativa metoder syftar till att fokusera på ord, där målet med 

ett kvalitativt tillvägagångssätt är att komma nära respondenterna. Närheten, menar 

Bryman, hjälper för att försöka sig på att förstå respondentens verklighet. Den kvalitativa 

intervjun är tolkande och induktiv till sin karaktär. För att få fram empirin till vår studie 

kom därför en kvalitativ ansats med intervjuer av respondenter att användas. Kvale och 

Brinkman (2015) menar att en intervju är ett professionellt samtal som bygger på ett 

samtal där kunskap skapas i interaktionen mellan två personer. Intervjun kan ses som ett 

utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett gemensamt intresse; vilket 

skapar en kunskapsproduktion mellan de som deltar i intervjun. 

  

I studien valdes det att använda semistrukturerade intervjuer. Det innebär, enligt Bryman 

(2016), att det finns en intervjuguide som innehåller frågor men där respondenterna 

formulerar svar med egna ord utan att vara styrda av svarsalternativ. Respondenterna ges 

på så sätt möjlighet till att svara fritt på de frågor som ställs. Några viktiga saker som 

författaren påpekar är att undvika att ställa ledande frågor som kan påverka 

respondenternas svar samt att försöka skapa en lugn miljö kring intervjutillfället. 
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För att testa intervjufrågorna och för att undersöka om frågorna kunde hjälpa oss att 

besvara frågeställningarna, utfördes en pilotstudie. Denna utfördes på två personer som 

inte hade koppling till verksamheten som ingår i studien; dock hade de båda befattningen 

mellanchef. Enligt David och Sutton (2016) ger en pilotstudie de rätta förutsättningarna 

för att ta fram så bra frågor som möjligt samt att det ger en rimlig tidsuppfattning om hur 

mycket tid som bör avsättas för varje intervju. Tidsaspekten var relevant att ta reda på för 

att kunna förmedla det till de som deltog i studien. Detta för att respondenterna skulle få 

möjlighet till att planera in och avsätta tiden i sitt arbetsschema. 

Urval 

För att kunna besvara frågeställningarna och syftet med studien fanns det ett kriterium för 

urvalsprocessen av respondenter, nämligen att respondenten var i en position som 

klassificerades som mellanchef; studien har använt sig av ett målinriktat urval. Det 

innebär enligt Bryman (2016) att forskarna aktivt väljer ut respondenter som är aktuella 

att undersöka i relation till studiens syfte. Ett sådant urval fungerar när det finns specifika 

krav och kriterier som respondenterna måste uppfylla för att kunna delta i studien. David 

och Sutton (2016) kallar detta angreppssätt för ett selektivt urval. Forskarna har i det fallet 

gjort en bedömning att specifikt de individer som ingår i urvalet besitter specifika 

kunskaper som är aktuella för studien. De resultat som studien visar kan därför inte 

generaliseras, utan visar på svar och resultat som specifikt studiens respondenter har 

angett. Det går alltså inte att generalisera respondenternas svar till att gälla alla 

mellanchefer som finns. Dock kan den data som genererat ett resultat i studien fungera 

som en utgångspunkt för vidare forskning, eller att kopplingar kan göras till redan funna 

resultat i andra studier.  

Studien genomfördes på ett företag i södra Sverige. Inom organisationen fanns flera led 

av mellanchefer och urvalet av respondenter kom att gälla de individer som hade en 

position som avdelningschef. Valet grundades utifrån tidigare begreppsdefinition: att en 

mellanchef befinner sig någonstans mellan den högsta ledningen och den operativa 

personalen; organisationens avdelningschefer befann sig således mellan ledning och 

operativ personal. 

För att få tillgång till respondenter togs en kontakt med organisationens personalchef. 

Studiens syfte, metod och tillvägagångssätt presenterades. Därefter mailades en förfrågan 

ut till organisationens samtliga avdelningschefer av personalchefen. En mailgrupp 

skapades av personalchefen, där avdelningschefer som var intresserade kunde anmäla sig. 

Tillgång till mailgruppen fick endast personalchefen som skickade vidare 

kontaktuppgifterna till oss. När tillräckligt många respondenter anmält sitt intresse 

meddelades personalchefen, och möjligheten till ytterligare anmälningar togs bort. 

Antalet respondenter som söktes för studien var fem stycken. Kontakt med 

respondenterna gjordes via mail. I mailet bifogades ett missiv (bilaga 1) där den 

informationen som behövdes, för att kunna medverka i studien på ett så bra sätt som 

möjligt, presenterades. 

Etiska överväganden 

I en kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna. Vi valde att utgå 

från Vetenskapsrådets (2003) beskrivning av de forskningsetiska principerna. 
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Vetenskapsrådet beskriver fyra riktlinjer kring etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar om undersökningens syfte. Även information skall ges 

där det förklaras att deltagandet i studien baseras på frivillighet och att respondenten har 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall 

få ett samtycke av respondenten att delta i undersökningen samt att respondenten har rätt 

avbryta undersökningen utan att det ska generera några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet beskriver att respondentens personliga uppgifter skall hanteras på 

ett sådant sätt att respondentens identitet inte avslöjas. Nyttjandekravet beskriver hur de 

uppgifter och material som samlats in endast får användas för studiens syfte och inte 

överlåtas eller användas i några andra syften. Det material som samlats in får inte fungera 

som underlag för åtgärder eller beslut som gäller den enskilde. 

Kvale och Brinkman (2015) menar på att det inte är tillräckligt med att lära sig de etiska 

principerna för att bli en etiskt ansvarsfull forskare. Det är genom en beskrivning av hur 

de etiska principerna fungerar och hur de kan användas, som forskare lär sig ett etiskt 

agerande i en kvalitativ undersökning.  

I studien informerades respondenterna tidigt via mail att deltagandet i studien baserades 

på ett frivilligt deltagande. Respondenterna kunde när som helst under intervjun avbryta 

sitt deltagande utan att ange orsak och att det inte på något sätt skulle sätta respondenterna 

i en utsatt position. I och med respondenternas godkännande till att delta i intervjun gavs 

samtycke till att delta i undersökningen. I samband med intervjun upplystes respondenten 

återigen om frivilligheten i att delta i studien samt att intervjun kunde avbrytas när som 

helst om respondenten önskade detta. Respondenten fick även möjlighet att ställa frågor 

kring studien. Information lämnades om att allt material som samlades in samt att 

respondentens identitet skulle hanteras konfidentiellt och att inget material som kunde 

kopplas direkt till respondenten skulle avslöjas. Därför används det inte i studien något 

citat som direkt kan kopplas till någon enskild respondent. Studien innehåller inte heller 

några namn som kan knytas till respondenterna. I genomförandet av studien har det 

insamlade- samt det transkriberade materialet endast hanterats av oss forskare som utfört 

studien och enbart för studiens ändamål.  

Sökning och insamling av tidigare forskning 

För att finna underlag till tidigare forskning gjordes i första hand en artikelsökning genom 

att använda de databaserna som fanns att tillgå via Linneuniversitetets 

universitetsbibliotek. Ämnet som var relevant att söka inom var pedagogik och sökningen 

gick sedan vidare via databaserna “ERIC” och “PsycINFO”. Sökord som användes var 

bland annat “motivation”, “competence development” samt “middle managers”. Även 

“employee” och “job satisfaction” användes som sökord. Sökorden valdes utifrån att de 

motsvarar det som eftersöktes i våra forskningsfrågor; vad som motiverar mellanchefer 

till formell kompetensutveckling samt motivationens påverkan på viljan att lära sig något 

nytt. I sökningen av artiklarna användes “peer-reviewed”, samt att artiklarna var 

författade mellan år 2000 - 2017. En del artiklar var inte tillgängliga i fulltext, utan fick 

sökas upp via Google Search och kunde därigenom hittas och användas. Sökningar 

skedde även via relevant litteratur och dess referenslistor. 
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Framtagning av intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 2) innehöll teman och frågor utifrån motivation, lärande och 

kompetensutveckling. Intervjufrågorna togs fram genom inläsning på tidigare forskning, 

samt de teorier som ingår i det teoretiska ramverket. Stor vikt lades på att formulera 

frågorna på så sätt att de inte upplevdes, eller kunde tolkas, vara ledande. Intervjuguiden 

startade med ett par bakgrundsfrågor för att skapa ett gott samtalsklimat och en mjukstart 

av intervjun. Därefter följde frågor om definitioner på bärande begrepp. Detta för att finna 

respondentens syn på de begrepp som det frågades om under intervjun. Intervjuns 

följande frågor var inom två områden; frågor om kompetensutveckling samt frågor om 

motivation och lärande. Förhoppningen var att det genom respondenternas svar på dessa 

frågor skulle gå att utläsa vilka faktorer det är som motiverar mellanchefer till formell 

kompetensutveckling. Genom de två sista frågorna i intervjuguiden undersöktes hur 

respondenternas såg på möjlighet till lärande och hur motivation påverkar viljan att lära 

sig något nytt under en utbildningsinsats. 

Genomförande och bearbetning av empiri 

Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner för att säkerhetsställa att det fanns backup 

på det inspelade materialet. För varje intervju var en av oss ansvarig för att ställa frågorna 

utifrån intervjuguiden och en av oss hjälpte till att ställa uppföljningsfrågor och tog 

kompletterande anteckningar. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. 

Respondenterna bokade själva in de mötesrum som skulle användas. Genom att vara på 

arbetsplatsen hoppades vi att inte störa för mycket i det dagliga arbetet, utan att 

respondenterna skulle bli mer välvilligt inställda till att delta. Alla respondenter var 

engagerade och visade på stor vilja att delta. Detta gick tydligt att se då alla respondenter 

hade egna saker att tillägga efter att frågorna var ställda. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de inspelningar som gjorts av 

intervjuerna. För att analysera empirin användes en tematisk analys för att finna 

kategorier och teman. Enligt Bryman (2016) görs en tematisk analys för att söka efter 

återkommande mönster som identifierats i transkriberingen. Utskrifterna lästes flera 

gånger och inspelningarna lyssnades igenom ett flertal gånger för att bli väl bekanta med 

materialet. För att skapa en hanterbar och överskådlig bild av den insamlade empirin 

färgmarkerades återkommande teman. Kvale och Brinkmann (2015) benämner detta 

arbetssätt för kodning. Författarna menar att kodning kan användas för att bryta ner 

textmassan och dess olika delar för att analysen skall bli mer hanterlig. Utifrån materialet 

gick det att finna återkommande svar och språkliga kopplingar som skapade kategorier. 

Kategorierna sammanställdes till specifika teman gällande formell kompetensutveckling 

och lärande. För att förstå det insamlade materialet och de kategorier som hittades 

användes vårt teoretiska ramverk. En jämförelse mellan kategorier och teorier gjordes där 

likheter och skillnader analyserades. Bryman (2016) menar vidare att transkribering är en 

väldigt tidskrävande process som det bör avsättas tillräckligt med tid till. 

Bryman (2016) påpekar att det under intervjun är viktigt att inte låta forskarens egna 

värderingar eller förförståelse påverka intervjusituationen. Författaren menar vidare att 

forskarens tankar inte heller får påverka sammanställningen av materialet, studiens analys 

eller de slutsatser som presenteras. Detta är något vi som forskare har varit medvetna om 

i genomförandet av vår studie. Studien har också i den mån det gått strävat efter 
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objektivitet, även om det finns en medvetenhet om att det är svårt att uppnå full 

objektivitet. Kvale och Brinkmann (2015) förklarar att när det är människor inblandade i 

en intervju är det svårt att uppnå objektivitet fullt ut. Detta på grund av att människan 

alltid har en viss förförståelse inför intervjun och då förblir lite subjektiv. 

RESULTAT  

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar mellanchefer till formell 

kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan att lära sig något nytt. I 

följande resultatdel redovisas delar av det insamlade materialet. Under rubriken “Faktorer 

som motiverar till formell kompetensutveckling” presenteras de kategorier som 

identifierats i den insamlade empirin och redovisas här som svar på vilka faktorer som 

kan motivera mellanchefer till formell kompetensutveckling. Under rubriken “Lärande & 

Kompetensutveckling” presenteras samspelet mellan motivation och viljan till att lära sig 

något nytt. Genom citat förtydligas de resultat som redovisas. 

Faktorer som motiverar till formell kompetensutveckling 

Det empiriska materialet visar att det finns olika faktorer som respondenterna anser leder 

till motivation inför att genomgå en formell kompetensutveckling.  

Att få möjlighet till personlig utveckling 

Den personliga utvecklingen är en faktor till att respondenterna motiveras till att genomgå 

en formell kompetensutveckling. 

Jag går på mycket utbildningar när jag får chansen äh så jag måste få… ny 

inspiration lite så [...] för mig är det jätteviktigt att man får det [...] Det är lite att 

jag utvecklas som person [...] det handlar mycket om både personligt men även 

om just i mitt yrke [...] och jag mår bättre av det, jag blir ju mer motiverad [...] 

Och det är ju… kompetensutveckling som är det som driver mig, mig dit i alla fall. 

Respondenterna säger att de vill känna att utbildningen ger någonting till ens egna 

utveckling och att utbildningen ger individen möjligheten att växa både yrkesmässigt och 

personligen. Ges det möjlighet till en sådan utveckling blir också motivationen större till 

att delta.   

Kan känna att ja, inom det här området skulle jag vilja utvecklas och veta mer. 

Ähum... eller också då att eget, att jag känner att här har jag en liksom en svart 

fläck eller en grå fläck lite mer så, här skulle jag vilja förkovra mig för min 

yrkesroll kräver det eller... [...] eller jag behöver det som chef och ledare. 

Antingen kan det handla om att fördjupa sig inom aktuellt yrkesområde, eller att det inför 

nya arbetsuppgifter krävs ytterligare påbyggnad av ny kunskap. Den personliga 

utvecklingen ligger som grund till att respondenterna känner att de klarar av att utföra 

samt växa med sina arbetsuppgifter. 

För mig är lärande ofta att… att utvecklas, alltså att få en personlig utveckling. 

Och det hänger ju ihop med arbetet, personlig utveckling ska ju ge nånting för 

arbetet för det ger i sin tur en... en... en trygghet. Trygghet i rollen och trygghet 



 

15 

på arbetsplatsen. Och det ger i sin tur motivation skulle jag säga. Alltså till att 

kunna jobba och fortsätta utvecklas. 

Respondenterna menar att den personliga utvecklingen också skänker en trygghet i deras 

yrkesroll samt en trygghet till deras arbetsplats. I och med tryggheten skapas en 

motivation hos respondenterna till att fortsätta arbeta och utvecklas tillsammans med 

företaget. 

Att få bidra till företagets framgång 

Att få möjlighet till att vara med och bidra till företagets framgång är något som, utifrån 

respondenternas svar, kunnat utläsas vara en faktor som motiverar till formell 

kompetensutveckling. 

Dels att det gör mig själv någonting och att det ger mitt företag någonting. Det 

är dem två parametrarna som jag ser [...] företaget måste ju få ehh hmm en 

payback på investeringen tycker jag… 

Respondenterna lyfter fram att för att de skall motiveras till kompetensutveckling skall 

det inte bara utveckla individen själv, utan organisationen som helhet skall också gynnas 

av utbildningen. 

Om man gör det och sen att man ser att det bidrar till att företaget går framåt så 

blir jag motiverad. [...] ser jag att det bidrar till företagets utveckling så då blir 

jag motiverad. Då går jag gärna. 

Respondenterna menar att om de ser att en utbildning kan bidra till att företaget utvecklas 

framåt kan det i sin tur skapa en motivation till att genomgå en formell 

kompetensutveckling. 

Att få tillgång till varierande arbetsuppgifter 

Att få tillgång till mer varierande arbetsuppgifter tack vare en kompetensutbildning är 

även detta, utifrån vår insamlade empiri, en faktor som kan motivera mellanchefer till att 

genomgå en formell kompetensutveckling.  

Jag blir motiverad av ehh, utmaningar jag är i grund och botten ingen 

förvaltare… Jag tycker inte om att göra samma sak över en väldigt lång period. 

Då tröttnar jag… Det ger mig inget själv utan jag måste ha nya saker… Nya 

utmaningar… Nya uppgifter… 

Ett par respondenter upplever att det kan bli väldigt omotiverande och tråkigt att göra 

samma sak om och om igen. En variation i arbetsuppgifter och möjligheten att lära sig 

något nytt, kan öka motivationen och stimulansen till sitt arbete. 

Att få utvecklas tillsammans med andra 

Att få möjligheten att jobba i team och utvecklas tillsammans har också visat sig vara en 

faktor som motiverar mellanchefer till att genomgå formell kompetensutveckling.  
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Jag har alltid fascinerats av att ehh vad ehh ett team med människor kan göra 

[...] Och just att utveckla människor inom, vad kan man säga gebitet, teamet och 

ledarskap är väldigt fascinerande och stimulerande… Det ger mig väldigt mycket. 

Respondenten lyfter fram det stimulerande med att människan kan utvecklas i teamet och 

tillsammans bli något större. Det upplevs fascinerande och stimulerande att få vara en del 

i denna utveckling; vilket i sin tur kan skapa motivation. 

Att få rätt förutsättningar inför, under och efter utbildningen 

Respondenterna svarade generellt att kompetensutveckling är bra. Dock kan det upplevas 

som att det ibland kan vara komplicerat att få tiden för kompetensutveckling att fungera 

ihop med det vardagliga arbetet.  

Det vardagliga blir lidande och det är ingen annan som gör jobbet… [...] ...Eller 

så får man jobba… sitta på utbildning i åtta timmar och sen jobba fyra-fem 

timmar till. Så att det är ju baksidan på medaljen. 

Respondenterna angav som svar att det kan vara svårt att vara ifrån arbetet i ett par dagar 

för att gå en kurs eller utbildning. Mail och telefon försökte respondenterna ofta bortse 

ifrån under kursdagarna, vilket i sin tur gav en större arbetsbörda vid återkommandet till 

arbetsplatsen.  

Tiden. [...] Det är stressande… alltså det är fantastiskt men det här att man önskar 

att omvärlden bara skulle stå stilla när man är iväg… [...] Jättefantastiskt men 

det måste hamna rätt i min kalender. 

Att utbildningsdagarna skulle hamna på ett bra sätt i individens schema, var en punkt som 

noterades som viktig för respondenterna; att utbildningen helt enkelt kunde planeras in 

på så sätt att det hamnade rätt i respondenternas kalender.  

Viktigt blir också att tänka igenom när utbildningen skall ske. Skall personalen till 

exempel utbildas innan, eller efter en ny arbetsuppgift har tilldelats medarbetare. 

Men det är direkt viktigt, ja asså jag tror det är väldigt bra att ha en utbildning 

för någonting… Du skall göra ett förändringsarbete… [...] Då är det ganska bra 

att få någon introduktion eller utbildning då [...] Däremot det här att jag inte har 

ett behov då ska jag inte gå... 

En respondent betonar vikten av att det först ges nya uppgifter, som kräver ny kunskap, 

och att det sedan ges möjlighet till kompetensutveckling för att klara den framtida 

arbetsuppgiften; vilken då kanske kräver ny kompetens och andra erfarenheter. Utifrån 

respondenternas svar går det också att utläsa vikten av att inte bara kompetensutveckla 

för sakens skull.  

Lärande och kompetensutveckling  

Det empiriska materialet visar på att det kan finnas ett samspel mellan motivation och 

viljan till att lära sig något nytt.  
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En högre motivation ger en större vilja till att lära 

Respondenterna ser att motivation kan påverka viljan till att lära sig något nytt. 

Motivationen kan variera beroende på vad som skall läras och hur intressant det är för 

individen i förhållande till individens egna arbetsuppgifter.  

Är det någonting en utbildning eller någonting som inte berör mig… [...] Ehh så 

är motivationen ganska låg [...] du är mer receptiv eller mottaglig om du är 

motiverad asså så… 

En högre motivation till det som skall läras gör att respondenterna har en större vilja till 

att genomgå en kompetensutveckling. En lägre motivation gör att viljan till att lära sig 

något nytt blir mindre. Respondenterna uttrycker att de kompetensutvecklingar de själva 

anmält sig till, ger en högre motivation till att delta.  

När det är obligatoriska utbildningar så är det väldigt viktigt att det är bra 

föreläsare och det är bra förutsättningar för annars är ju risken att man sitter och 

somnar. 

Respondenterna menar att de obligatoriska utbildningarna kan ge en lägre motivation, 

även om de är medvetna om hur viktig utbildningen är. Enligt respondenterna finns det 

sätt att öka motivationen till de utbildningar som är obligatoriska inom företaget. Viktigt 

blir det att företaget tillgodoser behovet av bra föreläsare för att utbildningen skall förbli 

intressant.  

Sen kan det vara likadant om man är taggad för nånting och sen är det skitdåligt 

upplagt när man kommer dit… och då blir man skitbesviken… så att ett bra 

upplägg på utbildningar är viktigt men det är ju klart att… obligatoriska 

utbildningar är det jätteviktigt att det är ett bra upplägg. 

Genom att tillhandahålla föreläsare av bra kvalité samt att utbildningen håller en hög nivå, 

kan det göra att motivationen ökar inför en formell kompetensutveckling. 

Diskussion och analys 

Nedan följer ett diskussions- och analyskapitel. Kapitlet är uppdelat i fyra delar: 

metoddiskussion, resultat- och analysdiskussion, besvarande av frågeställningar samt 

tankar kring fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Studien utfördes utifrån en kvalitativ ansats. David och Sutton (2016) menar att intervjuer 

är ett exempel på en metod utifrån en kvalitativ ansats. Intervjuer kan utföras på olika 

sätt. Antingen genom att de sker enskilt eller gruppvis; i så kallade fokusgrupper. I 

fokusgrupper kan alla respondenter diskutera öppet kring de frågor som ställs, och 

intervjutillfället blir mer som en diskussion där respondenterna tillsammans resonerar 

kring ämnet. Något att förhålla sig till i en fokusgrupp är att det finns en möjlighet att 

respondenterna påverkar varandra och därmed de svar som ges; vilket i sin tur påverkar 

den data och det material som samlas in. I vår studie var vi intresserade av att ta reda på 

respondenternas egna upplevelser och erfarenheter kring motivation, lärande och 
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kompetensutveckling. Därav föll vårt val på enskilda intervjuer. Respondenterna fick 

svara enskilt på frågorna; detta för att inte respondenterna skulle kunna påverkas av de 

andra respondenternas svar. Genom att använda enskilda intervjuer fick respondenterna 

större möjlighet till att mer utförligt kunna beskriva, och diskutera, sina upplevelser 

utifrån de frågor som ställdes. Att använda oss av en kvantitativ ansats hade gett oss 

möjlighet till att få fram mätbara data eller statistik, men det var inte vår studies syfte. 

Vi kan inte se att valet av lokal kan ha påverkat respondenternas svar på något sätt, vilket 

skulle påverka studiens resultat i negativ mening. Ingen respondent valde att avbryta sitt 

deltagande samt ingen valde att avstå från att svara på någon av våra frågor. Tvärtom, 

respondenterna visade en stor vilja samt engagemang till att delta och utveckla sina svar. 

Respondenterna efterfrågade även att få se den färdiga studien när den blir klar. 

Intervjuerna utfördes på så sätt att en av oss var huvudansvarig för intervjun och ställde 

frågorna och en av oss var behjälplig med uppföljningsfrågor och tog anteckningar. 

Arbetssättet har upplevts vara väl fungerande. I och med att det var samma upplägg för 

varje intervju, blev det ett enhetligt arbetssätt; vilket skapade en trygghet för oss i hur 

intervjuerna utfördes. 

Intervjuguiden hjälpte till att hålla en struktur under intervjun och den minimerade 

möjligheten att samtalet svävade ut i olika sidospår. Intervjuguidens utformning 

upplevdes som relevant för vårt område. Dock kan vi i efterhand se att det hade gått att 

utöka med en ytterligare fråga, där respondenterna hade fått välja ut ett bestämt antal 

faktorer utifrån en lista med förslag på faktorer som motiverar. Det hade kunnat skapa 

ytterligare diskussionsunderlag att utgå ifrån under intervjusamtalets gång samt en 

ytterligare möjlighet till att hitta andra faktorer som inte kommit fram under intervjuerna. 

Sökningen av tidigare forskning, gällande mellanchefers motivation till 

kompetensutveckling samt lärande, upplevdes som svår. Sökningar gjordes därför även, 

förutom via sökdatabaserna via Linneuniversitetet, också via annan litteraturs 

referenslistor. Detta för att finna relevanta artiklar till studien.  

Resultat- och analysdiskussion 

Manuti et al. (2015) menar att kunskaper och färdigheter snabbt går ur tiden. Viktigt för 

företag blir att ta reda på vad det är som driver enskilda individer till att erhålla ny kunskap 

och kompetens. Ett sätt för företag att förbereda sina medarbetare inför framtida 

utmaningar är genom kompetensutveckling. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för 

vilka faktorer som kan vara av betydelse för mellanchefers motivation till formell 

kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan till att lära sig något nytt. 

Motivation, lärande och formell kompetensutveckling är de tre grundpelare som studien 

lutar sig på. Vi kommer nedan föra en diskussion utifrån vårt teoretiska ramverk, 

respondenternas svar, tidigare forskning samt kopplingar däremellan. 

Faktorer som motiverar till formell kompetensutveckling 

Studiens resultat visar att det finns ett antal faktorer som motiverar mellanchefer till 

formell kompetensutveckling. I analysen av respondenternas svar går det att urskilja en 

koppling mellan faktorn bidra till företagets framgång och Herzbergs motivationsfaktor 

prestation. Respondenternas svar överensstämmer med Hedegaard Heins (2012) 

beskrivning om att prestation handlar om möjligheten till att se resultatet av sitt arbete, 
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bidra till företagets lönsamhet, slutföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt samt viljan till 

att prestera ett bra resultat i sitt arbete. Respondenternas svar visar på att möjligheten att 

få vara med och bidra till företagets framgång är viktigt för deras motivation till en formell 

kompetensutveckling. Respondenterna belyser att det inte bara är individen som skall 

gynnas av en kompetensutveckling, utan även företaget skall kunna dra nytta av 

utbildningens resultat. McClelland (1961) beskriver att de individer som får motivation 

genom behovet av att prestera är resultatinriktade, och strävar efter att vara framgångsrika 

i sitt arbete. Vi tolkar det som McClelland beskriver som att det inte bara handlar om 

individens framgång, utan att individen också bryr sig om att göra företaget mer 

framgångsrikt.   

I analysen av respondenternas svar går det också att urskilja en koppling mellan faktorn 

varierande arbetsuppgifter och Herzbergs motivationsfaktor själva arbetet. 

Respondenternas svar överensstämmer med Hedegaard Heins (2012) beskrivning om att 

själva arbetet handlar om arbetsuppgifternas karaktär; om de är varierande, rutinartade, 

utmanande eller intresseväckande. I respondenternas svar går det att utläsa att möjligheten 

till mer varierande arbetsuppgifter motiverar till formell kompetensutveckling, eftersom 

respondenterna upplever det som omotiverande att göra samma sak regelbundet på sin 

arbetsplats. Den formella kompetensutvecklingen kan ge möjligheter till att lära sig nya 

saker och därigenom ge variation i arbetsuppgifterna. Det går även att utläsa en 

samstämmighet med tidigare forskning. Shuck et al. (2011) diskuterar utifrån sin studie 

att det finns en tydlig koppling mellan enskilda individers möjligheter till lärande på 

arbetsplatsen och hur engagerad individen är till sitt arbete. Författarna menar att personal 

som ofta får möjligheten till att lära sig något nytt också blir mer engagerade och 

motiverade i sitt arbete.  

Genom Hedegaard Hein (2012) beskriver Herzberg att det är motivationsfaktorerna som 

förhöjer individens förmåga till motivation; vilket sedan kommer företaget till gagn. 

Studien visar på att de faktorer som kunnat utläsas från respondenternas svar, och som 

översatts till Herzbergs motivationsfaktorer, motiverar mellancheferna till formell 

kompetensutveckling. Det går att utläsa att faktorerna att få tillgång till varierande 

arbetsuppgifter, samt att få bidra till företagets framgång, båda är faktorer som förhöjer 

motivation. I analysen av respondenternas svar finns det alltså en samstämmighet med 

vårt teoretiska ramverk gällande motivationsfaktorer och tidigare forskning kring 

motivation.  

I analysen av respondenternas svar går det också att urskilja kopplingar till Herzbergs 

hygienfaktorer. Analysen påvisar till exempel en koppling mellan faktorn personlig 

utveckling och Herzbergs hygienfaktor utvecklingsmöjligheter. Svaren överensstämmer 

med Hedegaard Heins (2012) beskrivning om att utvecklingsmöjligheter handlar om 

möjligheten till utveckling för medarbetaren inom organisationen, att medarbetaren får 

tillfälle till att lära sig nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter, eller lära sig helt nya 

uppgifter. I respondenternas svar går det att utläsa att den personliga utvecklingen är en 

av de faktorer som är viktiga för att de ska vilja genomgå en formell 

kompetensutveckling. Det respondenterna menar med personlig utveckling är 

möjligheten till att få utvecklas som person, att det ger en trygghet i deras yrkesroll samt 

att det också handlar om att fylla en en kunskapslucka. Känner respondenterna att det 

finns en kunskapslucka uppstår ett behov hos respondenten, som i sin tur behöver 

tillfredsställas. Då skapas motivation till att vilja lära sig, och på så sätt tillfredsställa ett 

otillfredsställt behov. Detta går att koppla ihop med vad som kunnat utläsas från den 
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tidigare forskningen. Maslow (1970) menar att det är genom våra otillfredsställda behov 

som det skapas någon form av motivation som sedan styr vårt beteende. Det vill säga att 

människan styrs av de otillfredsställda behoven, på så sätt att hen strävar efter att få 

behoven tillfredsställda. Shuck och Wollard (2008) menar att för att få personal att känna 

sig nöjda, engagerade samt motiverade, krävs det mer än en stor lönecheck. Shuck och 

Wollard framhåller vidare att företag idag i större omfattning behöver möta de anställdas 

krav på ett meningsfullt arbetsliv och då erbjuda möjligheter till personlig utveckling. 

I analysen av respondenternas svar går det även att urskilja en koppling mellan faktorn 

att få utvecklas tillsammans med andra och Herzbergs hygienfaktor interpersonella 

relationer. Svaren överensstämmer med Hedegaard Heins (2012) beskrivning om att 

interpersonella relationer innefattar huruvida samarbetet fungerar kollegerna sinsemellan 

samt att det finns en gemenskap i arbetsgruppen. Utifrån den insamlade empirin fann vi 

svar som visade på att möjligheten till att få utvecklas tillsammans med andra, är en faktor 

som motiverar till formell kompetensutveckling. I tidigare forskning har vi även där 

kunnat se att aktiviteter tillsammans med andra skapar mer motiverade och engagerade 

medarbetare. Shuck et al. (2011) nämner teambuilding, fokusgrupper och 

arbetsplatsträffar som olika sätt att skapa motivation till lärande.  

I analysen av respondenternas svar går det också att urskilja en koppling mellan faktorn 

rätt förutsättning inför, under och efter utbildningen och Herzbergs hygienfaktor 

företagspolitik. Svaren överensstämmer med Hedegaard Heins (2012) beskrivning om att 

företagspolitik handlar om hur företagets personalpolitik samverkar med arbetets 

organisering och utförande. Företagspolitik handlar också om att medarbetarna bör få de 

rätta förutsättningarna för att utföra sitt arbete. Respondenterna menar att formell 

kompetensutveckling är bra och bidrar till att arbetslivet upplevs stimulerande. Dock 

anger respondenterna att det kan upplevas komplicerat att få tiden för den formella 

kompetensutvecklingen att passa ihop med det vardagliga arbetet. Att delta i en utbildning 

under ett par dagar gör att arbetsbördan vid återkommandet till arbetsplatsen blivit större. 

Respondenterna berättar också att utbildningen måste kännas relevant för att motivera till 

att genomgå formell kompetensutveckling. Respondenters svar har vi även kunnat koppla 

till tidigare forskning. Paulsson och Sundin (2000) menar att beroende på hur stort 

inflytande individen har över sitt dagliga arbete, påverkar det individens möjlighet till ett 

lärande och utveckling av sin kompetens. Paulsson, Ivergård och Hunt (2004) anser att 

individen som ska delta i en kompetensutbildninginsats bör ha möjlighet till att påverka 

processen kring lärandesituationen för att motivation till lärande skall infinna sig.  

Enligt Herzberg kan hygienfaktorer endast bidra till att förebygga en minskad motivation 

hos de anställda och inte öka deras motivation till sitt arbete, eller till att genomgå en 

formell kompetensutveckling. Respondenterna i studien svarar att möjligheten till 

personlig utveckling är något som motiverar till att genomgå en formell 

kompetensutveckling. Respondenterna menar också att möjligheten till att få utvecklas 

tillsammans med andra, att det är rätt förutsättningar inför kompetensutvecklingen samt 

att bidra till företagets framgång är faktorer som motiverar respondenterna till att 

genomgå en formell kompetensutveckling. Vi anser därför att Herzbergs hygienfaktorer 

i vissa fall även kan fungera på samma sätt som Herzbergs motivationsfaktorer. Enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori kan inte hygienfaktorer öka motivationen inför en utbildning. 

Enligt vår studie har det dock kunnat utläsas att det inte enbart är motivationsfaktorer som 

motiverar, utan att även hygienfaktorer kan ha en inverkan på en ökad motivation. Vi 
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ställer oss därav frågande till Herzberg påstående då vår studie påvisar att hygienfaktorer 

också kan spela en roll i att motivera till formell kompetensutveckling.  

Herzbergs tvåfaktorsteori har på senare tid ifrågasatts. Delar av kritiken pekar på att 

hygienfaktorerna inte så tydligt är avgränsade till att enbart gälla ett minskande av 

missnöje, utan att de faktiskt motiverar och att båda faktorerna relaterar till varandra. I 

kritiken mot Herzberg visar Granberg (2013) på att hygienfaktorer kan motivera. 

Granberg anser att en ny personalstrategi skulle kunna påverka de anställdas motivation 

och i praktiken därmed bli en motivationsfaktor. Sanjeev och Suryja (2016) menar att 

tvåfaktorsteorin bör betraktas på så sätt att det egentligen finns gråzoner mellan de olika 

faktorerna. Faktorerna är på så sätt inte helt oberoende av varandra, utan varierar istället 

i relation till varandra. Vi håller med författarna och anser att det är väldigt viktigt att inse 

att motivationsfaktor och hygienfaktorer inte kan delas in i bara svart eller vitt. Mycket 

har vunnits om det finns en förståelse för att det finns gråzoner mellan faktorerna. 

Lärande & kompetensutveckling 

I analysen av respondenternas svar går det att urskilja en koppling till Illeris 

drivkraftsdimension. Illeris (2010) menar att utan motivation och en vilja att lära sig något 

nytt, kan ingen enskild individ förmå att nå ett lärande. Illeris påpekar också att det finns 

en klar koppling mellan vad du skall lära dig för något nytt och din motivation inför 

lärandet. Beroende på vad som skall läras har personen i fråga olika mycket motivation 

inför att lära sig något nytt. I analysen av respondenternas svar framgår att motivationen 

kan variera beroende på vad som skall läras. Om det är en utbildning som respondenterna 

själva fått anmäla sig till, är också motivationen större till att delta. Det finns alltså en klar 

koppling mellan hur motiverade mellanchefer är och deras vilja till att lära sig något nytt. 

Respondenterna beskriver också att desto mer motiverade de är inför en formell 

kompetensutveckling, desto större är viljan inför att lära sig något nytt. Det finns alltså 

en samstämmighet mellan vårt teoretiska ramverk gällande drivkraft och vår studies 

resultat. 

Sambandet mellan motivation och viljan att lära sig något nytt går också att utläsa från 

den tidigare forskningen kring lärande och motivation. Shuck, Rocco och Albornoz 

(2011) studie visar på att det finns en koppling mellan lärande och motivation. Författarna 

menar att personal som varje dag får möjligheten till att lära sig något nytt, också förblir 

mer motiverade till arbetet. Studiens respondenter beskrev istället att en ökad motivation 

ger en större vilja till att lära sig något nytt. Vi kan alltså utifrån ovan se att det kan fungera 

på två sätt. Motivation kan öka viljan till att lära sig något nytt, men kan också fungera 

omvänt på så sätt att när individen först får lära sig något nytt kan det skapa motivation 

till arbetet. 

Besvarande av frågeställningar 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka faktorer som kan motivera mellanchefer till 

formell kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan till att lära sig något 

nytt. Det vi kunnat analysera, utefter respondenternas svar, har gett oss följande fem 

faktorer som svar på vad som motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling:  

• Att få möjlighet till personlig utveckling. 

• Att få bidra till företagets utveckling. 
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• Att få tillgång till varierande arbetsuppgifter. 

• Att få utvecklas tillsammans med andra. 

• Att få rätt förutsättningar inför, under och efter utbildningen. 

 

Genom studien har det identifierats att motivation påverkar viljan att lära sig något nytt. 

Dels beror motivationen på vad det är som ska läras in. Är det, sett ur mellanchefens 

perspektiv, en relevant utbildning är motivationen högre till att genomgå en formell 

kompetensutveckling. Gäller det en utbildning som inte ses som lika intressant, men ändå 

nödvändig, kan motivationen upplevas lägre inför den formella kompetensutvecklingen. 

Dels går det också att utläsa att högre motivation leder till en större vilja att lära sig något 

nytt. Viktigt att påpeka är att vi kunde se att mellancheferna var medvetna om att även de 

utbildningar som för individen inte uppfattades som lika intressanta, samtidigt ansågs 

väldigt nödvändiga och välbehövliga för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Tankar kring fortsatt forskning 

Förslag till vidare studier skulle kunna vara en fördjupning kring lärande och 

kompetensutveckling.  Det hade varit intressant att följa medarbetare under en längre tid 

och därigenom få möjligheten att följa deras lärande under en kompetensutveckling; både 

före, under och efter en formell kompetensutveckling. Det hade kunnat ge möjlighet till 

att jämföra medarbetarnas motivation inför en utbildning, med deras faktiskt upplevda 

motivation under samt efter utbildningen. Vad gjorde motivationen med medarbetarnas 

vilja till att lära sig något nytt samt stämde deras förväntningar med det som utbildningen 

lyckades införliva. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Hej och tack för att just du ville medverka i vår kandidatuppsats! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vår tredje och sista termin i 

arbetslivspedagogik och kommer därmed att skriva vår kandidatuppsats. I tidigare 

studier har vi fördjupat oss i forskning gällande motivation och kompetensutveckling 

och vi skulle uppskatta möjligheten till att komplettera vår studie med intervjuer hos Er. 

Vi vill med vår studie ta reda på vilka faktorer som kan motivera en mellanchef till 

kompetensutveckling. 

Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 30 minuter. Deltagandet är frivilligt och de 

som deltar kan själva välja att avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun. 

Under intervjun kommer vi två att finnas med, en av oss ställer frågorna och en av oss 

tar anteckningar. Intervjun kommer även att spelas in för att någon information inte ska 

gå förlorad. Det materialet kommer att raderas då studien är slutförd. Alla svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas för studiens 

forskningsändamål. Finns det en önskan kommer Ni självklart få ta del av studiens 

resultat men inte de enskilda svar vi erhållit. 

Vi föreslår måndagen den 27/11 eller tisdagen den 28/11 som preliminära datum för 

genomförandet av intervjuerna hos Er. Vi vill först ta reda på om dagarna funkar för er. 

Detta för att sedan samordna så att ingen intervju krockar. Ingen förberedelse krävs 

inför intervjuerna. Det vi behöver tillgång till är ett utrymme där vi kan utföra 

intervjuerna ostört. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Christoffer Landin                                    Susanna Westerberg 

tel. 070 XXX XXXX                               tel. 073 XXX XXXX    

XXX@gmail.com         XXX@netatonce.net 

  



 
  Bilaga II 

 

II 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

• Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

• Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

Djupgående frågor:  

 

Definition och innebörd av begrepp 

• Vad innebär motivation för dig? 

• Vad innebär formell kompetensutveckling för dig?  

 

Kompetensutveckling 

• Upplever du att företaget erbjuder möjligheter till formell kompetensutveckling? 

På vilket sätt? 

• Upplever du att företaget uppmuntrar till formell kompetensutveckling och i så 

fall på vilket sätt? 

• Upplever du att det finns några positiva aspekter med formell 

kompetensutveckling på en arbetsplats? 

• Kan det finnas några negativa aspekter med den formella 

kompetensutvecklingen? 

 

Motivation & Lärande  

• Har du någon gång genomgått en formell kompetensutveckling i ditt arbete? I så 

fall vad var det som motiverade dig att göra detta? 

• Rent hypotetiskt, vad skulle det kunna vara för olika anledningar till att du 

skulle medverka i en utbildningsinsats? 

• Följdfrågor beroende på svar (t.ex. Berätta mer? Hur menar du? Har du något 

exempel?   

• Upplever du att din motivation varierar beroende på vad som skall läras? Kom 

gärna med konkreta exempel. 

• Upplever du att motivationen kan påverka resultatet av det som ska läras? I så 

fall hur eller på vilket sätt? 

 


