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Studien undersöker kompetensutvecklingens positiva effekter på medarbetares 

motivation för arbete, utifrån medarbetares perspektiv. Studien har genomförts med 

kvalitativ metod, intervjuer har som följd genomförts för insamling av empiri med 

fyra deltagande respondenter. Semistrukturerade intervjufrågor användes vid 

intervjuerna och därefter transkriberades och analyserades materialet med hjälp av 

en tematisk analysmetod. Detta skapade grunden för resultatet och med tidigare 

forskning även studiens diskussion. Resultatet visar på att medarbetare upplever att 

kompetensutveckling kan öka deras motivation för arbetet till hög grad. De 

huvudsakliga teman som framkommer i resultatet handlar om att medarbetarna 

uppfattar att kompetensutveckling motiverar dem till sitt arbete genom att ge 

förbättrade utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, öka gruppens samverkan och bidra 

till personlig utveckling i arbetet. Ytterligare positiva effekter kan genom 

kompetensutveckling upplevas för både individen, gruppen och organisationen.  

Studiens slutsats konstaterar att kompetensutveckling har visat sig kunna resultera 

i positiva effekter i form av ökad motivation till arbete för individen. 
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INTRODUKTION 
Kompetensutveckling är idag en central del i våra aktiva arbetsliv, där vi uppmanas att 

ständigt utvecklas och tillägna oss ny information och förmågor. Det ökade intresset och 

efterfrågan på kompetensutveckling grundar sig enligt Illeris (2015) i samhällets ökade 

globalisering. Vidare menar Illeris (2015) att denna globalisering skapat krav på större 

konkurrenskraft hos organisationer och medarbetare för att hålla sig relevanta på 

arbetsmarknaden. Denna prioritering av kompetensutveckling gör det intressant att 

undersöka kompetensutvecklingens effekter på individen. Specifikt hur individer 

upplever att deras motivation till arbete påverkas av kompetensutveckling. Vi vill 

undersöka vilka positiva effekter kompetensutvecklingen kan ha på medarbetare och som 

kan leda till ökad motivation för arbete utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Intresseområdet skall undersökas genom teoretisk granskning, genomgång av tidigare 

forskning och empirisk undersökning gällande positiva effekter på arbetsmotivation i 

samband med kompetensutveckling. Individens möjlighet till ökad motivation på 

arbetsplatsen genom kompetensutveckling intresserar oss och väcker vårt intresse för 

studier inom området.  

Bakgrund 

Definition av kompetensutveckling 

Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) så bygger termen 

kompetensutveckling på de två befintliga begreppen kompetens respektive utveckling. 

Utifrån detta kan ordet definieras i sina två delar samt i sin helhet. 

Begreppet kompetens nyttjas sällan i privata sammanhang utan kopplas till en 

yrkesutövande person i sitt arbete. Begreppet kompetens syftar därmed på en individs 

förmåga att klara en uppgift och definieras på följande sätt av Nilsson et al. (2011):  

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller 

andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, 

om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder. (Nilsson et al., 2011, s.76) 

Definitionen bjuder dock in till tolkningar gällande begreppet handlingsförmåga, då det 

endast specificeras kring förmågan att agera men ej gällande möjligheten att agera och 

faktiskt genomföra uppgiften korrekt. Detta visar att kompetens är knutet till en kontext, 

där ens förmåga inte alltid kan nyttjas till sin fulla potential beroende på situationen 

(Nilsson et al., 2011). Vikten av kompetensens kontext stöds även av Granberg (2014) 

som beskriver individens kompetens utifrån personens möjliga förmåga i relation till en 

specifik uppgift eller situation. Utifrån detta kan en individ besitta kompetens men inom 

fel verksamhetsområde utifrån dess nuvarande situation, men även sakna kompetens 

överlag. Människor kan därav inte besitta kompetens utan att denna anknyts till en 

kontext.  

Ser man istället utifrån utvecklingsbegreppet enligt Nilsson et al. (2011) så antyder 

begreppet en positiv förbättring, ordet har därmed en definierad riktning mot något bättre. 

Till skillnad från det liknande begreppet förändring som kan se till både positiva- och 
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negativa förändringar så kan begreppet utveckling endast syfta till positiv förändring. 

Begreppet utveckling syftar därför till något positivt.  

Ser man då till det sammansatta begreppet kompetensutveckling så innebär det en 

gemensam benämning för de åtgärder som kan nyttjas för att influera kompetensen på en 

verksamhets humankapital enligt Nilsson et al. (2011). Humankapitalet syftar här 

exempelvis på enskilda anställda, grupper av anställda eller hela personalgruppen. Det 

bör uppmärksammas att kompetensutvecklingen kan genomföras på olika sätt i en 

organisation, exempelvis genom rekrytering av individer med rätt kompetens eller via 

utbildning och utveckling för redan anställd personal enligt Nilsson et al. (2011). Denna 

definition av begreppet kompetensutveckling stöds av Ellström, Löfberg och Svensson 

(2005). Denna studie kommer utgå ifrån definitionen om utveckling av den existerande 

personalstyrkan vid nyttjandet av begreppet kompetensutveckling.  

Kompetens  

Trots tydlig definition av kompetens-, utvecklings-, och kompetensutvecklingsbegreppet 

av Nilsson et al. (2011) så följer ytterligare definitioner av Ellström och Kock (2008) för 

att visa på begreppens olika möjligheter för tolkning.  

Kompetens är enligt Ellström och Kock (2008) oftast ett odefinierat begrepp i litteraturen. 

Det saknas därav generell konsensus gällande ordets egentliga betydelse trots att 

begreppet ofta nyttjas. Ellström och Kock väljer att exemplifiera detta genom två skilda 

exempel av hur begreppet kan komma att användas. Kompetens kan tolkas som ett attribut 

hos en medarbetare likt humankapital som kan transformeras till en prestation. Individen 

besitter då en kompetens och kan prestera eller utföra en uppgift utifrån denna kompetens. 

Det andra sättet som författarna exemplifierar är när kompetens definieras utifrån ett 

yrkeskrav gällande för ett arbete. Ellström och Kock (2008) väljer att tolka den första av 

definitionerna som kompetens och den senare tolkningen ses istället som kvalifikation. 

Ellström och Kock (2008) ser kompetens som en synonym till en individ eller grupps 

kapacitet att genomföra eller klara en situation eller uppgift som antingen är självförvållad 

eller som skapats av utomstående. Enligt denna definition kan istället kvalifikation ses 

som kompetensen som behövs för att utföra en uppgift enligt exempelvis ett yrkeskrav 

och att det är individen eller gruppen av individer som erhåller kompetensen för att klara 

kravet eller ej. Detta kan dock leda till att individer eller grupper av individer kan erhålla 

en hög grad av kompetens men ändå inte vara kvalificerade då de saknar den rätta 

kompetensen för en specifik uppgift.  

Oberoende av att en individ eller grupp individer utger sig för att besitta kompetens bör 

man bejaka ett antal element. Man bör exempelvis bejaka skillnaden mellan formell 

kompetens och aktuell kompetens enligt Ellström och Kock (2008). Den formella 

kompetensen kan utgöras av år man deltagit i skolan eller av utbildningar man genomfört. 

Medan den aktuella kompetensen liknar det som beskrivits tidigare, en individs förmåga 

att hantera en situation eller uppgift. Trots skillnaden så kan den aktuella kompetensen 

grunda sig i den formella kompetensen samtidigt som det kan vara så att den tid man lagt 

ner på den formella kompetensen inte kommer att visa sig i den aktuella. Trots detta är 

det vanligt att beslut om rekrytering eller intresse bygger på den formella kompetens som 

man som individ kan redogöra för. Ser man istället till rekrytering så är det viktigt att 

särskilja på föreskrivna och faktiska kvalifikationsbehov då det är av vikt att det officiella 

kompetensbehovet sammanfaller med det aktuella kompetensbehovet. Ser man till detta 
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fall så uppstår det ibland problem då olika faktorer kan komma att spela in gällande 

beskrivningen av det officiella behovet och att det då skiljer sig allt för mycket från det 

aktuella behovet. Det kan röra sig om behovet och efterfrågan på kvalificerade individer 

på arbetsmarknaden men också att man vill höja eller sänka statusen på yrkesrollen genom 

att beskriva den annorlunda än det aktuella fallet. Det kan dock argumenteras för att 

kompetens varken är ett attribut kopplat till individ eller jobb. Snarare ligger fokus vid 

interaktionen mellan individen och ett jobb och den kompetens som sätts i bruk vid 

genomförandet av detta. Denna definition av kompetens ser istället till båda typerna, 

kompetensen en individ tar med sig till en uppgift samt den kompetens som är kopplat 

till arbetets kvalifikationer. Detta skapar en dynamisk bild av kompetens där båda sidor 

kan gynna eller missgynna den slutliga möjligheten för kompetens samt 

kompetensutveckling.  

Illeris (2015), Nilsson et al. (2011) och Ellström och Kock (2008) har tillsammans visat 

på kompetensutvecklingens relevans för det arbetslivspedagogisa fältet och det ökade 

samhälles intresset till grund för ökad globaliseringen. 

Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att undersöka medarbetares erfarenheter av de positiva effekterna på 

motivation för arbetet som kan uppkomma i samband med kompetensutveckling. Detta 

kommer undersökas genom att intervjua medarbetare. Utifrån detta syfte har vi formulerat 

arbetets problemformulering: 

Vilka positiva effekter kan kompetensutveckling ha på medarbetarens motivation till 

arbete utifrån medarbetares perspektiv?  

Tidigare forskning 

Kompetensutveckling är ett komplext begrepp som kan ha olika betydelser och 

användningsområden. Nedan presenteras ett antal artiklar för att ge en bild av den 

forskning som skett inom området och hur kompetensutveckling benämns och hanteras 

inom aktuell forskning. Samtliga artiklar är publicerade år 2005 eller senare men kan 

komma att referera till tidigare forskning. Vi har dock vid dessa fall undersökt dessa 

studiers fortsatta relevans. Utöver detta är alla nyttjade artiklar vetenskapligt granskade 

innan de blivit publicerade. 

Kompetensutveckling 

Ellström och Kock (2011) har undersökt hur så kallade SMEs (small and medium sized 

enterprises) arbetar strategiskt med kompetensutveckling. De jämför formaliserad 

struktur på kompetensutveckling med integrerad och sambandet mellan strategierna och 

läromiljöerna som finns på arbetsplatserna. Som utgångspunkt för artikeln ställer de sig 

frågan om organisationens strategi för kompetensutveckling och dess läromiljö är 

sammankopplade och om en viss strategi mer sannolikt används i en specifik läromiljö. 

Kompetensutveckling definieras som ett övergripande mål för vilken man kan påverka 

utbudet positivt på den interna arbetsmarknaden för individ, grupp eller komplett 

personalstyrka enligt Ellström och Kock (2008). Man kan exempelvis rekrytera sig till 

kompetens och på så sätt öka den tillgängliga kompetensen inom organisationen. Man 

kan även genomföra interna eller externa utbildningar likt kurser för personalen för att på 
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så sätt ge dem ny kompetens. Slutligen kan man förändra arbetsmetodiken med 

jobbrotation, teamskapande eller utveckla arbetsmetoden med målet att gynna det som 

kallas informellt lärande. Kompetensutveckling kan därför syfta till samtliga variationer 

av begreppet. Vid kompetensutveckling kan man planera utvecklingen men det kan också 

inträffa att kompetensutveckling sker oplanerat, något som är viktigt att belysa. 

Kompetensutveckling kan utifrån detta användas som ett begrepp för att beskriva en 

individs läroprocess för ny kompetens. För att kategorisera detta kan man se 

kompetensutvecklingen som organisationsrelaterad eller individrelaterad. Dessa två typer 

har därefter kommit att symbolisera varsin typ av kompetensutvecklande lärande där den 

formella kopplas till organisation och arbetsplats. Detta grundar sig i en organisations 

möjlighet att granska och utvärdera det formella lärandet som är planerat. I den formella 

utvecklingen är det primära syftet att öka sin kompetens medan man i motsats till detta 

finner den informella kompetensutvecklingen. Inom denna är kompetensutvecklingen 

istället sekundär och påverkar inte individen lika strukturerat och medvetet, liknande en 

utbildning eller provanställning. Det ska dock påpekas att de två typerna kan kombineras 

vilket troligen är fallet i den praktiska hanteringen. Det kan till och med diskuteras ifall 

inte detta är värt att sträva emot, då en integration mellan de båda kan vara fördelaktig 

enligt Ellström och Kock (2008). Detta stöds via modern forskning gällande strategier för 

arbetsrelaterad utveckling. Studien visar att det formella lärandet i kombination med det 

informella adderat av individuella samt sociala aspekter av lärande är fundamentala och 

oumbärliga dimensioner för lärande och utveckling. 

Ellström och Kock (2011) konstaterar att det till stora delar saknas empirisk forskning 

kring kompetensutveckling och lärande på arbetsplatser. Dessutom framhålls det att den 

största delen av denna forskning fokuserar på det informella lärandet istället för det 

formella lärandet och dess planerade utbildningsinsatser. Någonting som visats av den 

tidigare forskningen är vikten av att ta hänsyn till både interna och externa omständigheter 

på arbetsplatsen där lärandet sker. Dessa påverkar utförande och planerande av 

kompetensutveckling. De externa omständigheter som diskuteras utgörs av exempelvis 

krav att prestera och press från kunder medan de interna handlar om krav eller önskemål 

inifrån den egna organisationen. Inom de organisationer som uppfattade dessa externa 

eller interna omständigheter som starkt drivande faktorer användes i större omfattning en 

integrerad strategi för kompetensutveckling. Denna strategi innebar formellt 

strukturerade kurser i kombination med förändringar på arbetsplatsen (Ellström & Kock, 

2011). Inom andra organisationer där de kontextuella omständigheterna uppfattades som 

svagt drivande faktorer är det mer vanligt förekommande med en formell strategi för 

kompetensutveckling. Denna bestod av formellt strukturerade kurser inom eller utanför 

arbetsplatsen. Ytterligare en aspekt som påverkar kompetensutvecklingen är läromiljön 

på arbetsplatsen där den genomförs. På en arbetsplats med en rik läromiljö där 

kontinuerligt lärande krävdes för arbetsuppgifterna fick kompetensutvecklingen större 

effekt än på en arbetsplats med sämre läroförhållanden. Vidare diskuterar Ellström och 

Kock (2011) huruvida kompetensutvecklingen är planerad eller inte och kopplingen till 

formellt respektive informellt lärande. Formellt lärande utgörs av organiserade lärande 

aktiviteter som på förhand planerats och sker under arbetstid samt finansieras av 

arbetsgivaren. Detta sker ofta i form av kurser på eller utanför arbetsplatsen och resulterar 

i något slags certifikat hos de deltagande medarbetarna. Informellt lärande åt andra sidan 

är sådant som sker oplanerat på arbetsplatsen under det dagliga arbetet (Ellström & Kock, 
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2011). Många gånger sker alltså detta när är person utför en arbetsuppgift och inte 

nödvändigtvis är inställd på att genomgå någon form av lärande.  

Kompetensutvecklingens inriktningar 

Hur motiverar man kompetensutveckling idag? Det finns flertalet olika syner och 

perspektiv på kompetensutveckling, där Ellström och Kock (2008) redogör för två, det 

tekniskt rationella perspektivet och det institutionella perspektivet.  

Det tekniskt rationella perspektivet beskrivs som en medveten och rationellt planerad 

strategi för att möta ökat behov av kompetens på grund av utomstående förändringar i 

arbetsmiljön (Ellström & Kock, 2008). Miljöförändringarna kan röra sig om bland annat 

förändrade kundkrav, lagförändringar eller ökad konkurrens men även om förändringar i 

den egna organisationen. En fundamental förståelse för detta perspektiv är dess syn på 

olika former av kompetensutveckling. Den utgörs av att kompetensutveckling nyttjas som 

ett kompetenshöjande instrument för involverade individer för att bland annat öka 

kunskap och förmåga. Perspektivet ser denna utveckling som ett steg för individen att öka 

sin produktivitet, tillväxt, och utveckling för organisationen och dess sociala kontakter i 

den. Med perspektivet ser kompetensutvecklingen ut som ett steg för individen att 

utvecklas och därefter prestera bättre inom organisationen med dess sociala kontakter i 

form av medarbetare. Det ska tilläggas att detta perspektiv ser kompetensutveckling som 

något hanterbart där man genom planering och struktur kan styra resultatet mot de 

uppsatta målen. Detta perspektiv har sedan utformningen applicerats till fullo eller delvis 

i lärostudier, men som oftast använts vid studier angående humankapital och 

medarbetares värde.  

Det tekniskt rationella perspektivet grundar sig enligt Ellström och Kock (2008) på fyra 

underliggande strukturer. Ser man till investeringar i utbildning och kompetensutveckling 

för personal så grundar sig det behovet i att kompetensen man kan erbjuda inom 

organisationen inte matchar de kvalifikationer som krävs utifrån. Denna diskrepans 

gynnar då medarbetarna och organisationen då det leder till behovet av 

kompetensutveckling. Vidare planeras utvecklingens design på ett medvetet sätt med 

tydligt formulerade strategier, riktlinjer och policys för kompetensutvecklingens 

implementering enligt organisationens affärskoncept. Besluten om att implementera 

kompetensutveckling grundas på kostnadskalkyler där kostnaden för utbildningen och det 

framtida resultatet ställs mot förlorade intäkter under utbildningen. Beslutet om 

investering tas vid ett positivt ekonomiskt utfall. Slutligen kräver all 

kompetensutveckling eller utbildning systematisk planering grundad i analys av 

kvalifikationskravet för arbetet och den faktiska kompetensen i en organisations 

humankapital. Resultatet skall då visa på avsaknad av eftersträvad kompetens och att 

utvecklingen kan hjälpa organisationen utifrån tidigare resultat. 

Ser man istället till det institutionella perspektivet grundas inte besluten till 

kompetensutveckling utifrån kontroll och investering som inom det tekniskt rationella 

perspektivet. Beslutstagandet om att investera i kompetensutvecklingen grundas istället 

på behovet och viljan av organisationen att skapa en legitimitet i organisationen, mot 

medarbetarna likväl som ut mot omvärlden. Detta görs genom att generellt sett nyttja 

temporärt dominerande idéer likt en trend kring rationalitet, effektivitet eller modernitet 

i den aktuella branschen för organisationen. Besluten som en organisation med detta 

perspektiv tar bygger alltså inte på analys utan endast de aktuella idéer som profilerar 
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organisationen som modern och effektiv. Denna grund ger sedermera förståelse för 

organisationens struktur och deras strategier som ofta bygger på en symbolisk grund eller 

funktion. Organisationen väljer kompetensutveckling utifrån den bild och ståndpunkt 

som organisationen vill ge sken av mot omvärlden. Detta gäller även kvalifikationer för 

olika yrkesposter då kompetensutvecklingen bygger på en symbolisk grund. Behovet av 

kvalifikationer är utifrån detta perspektiv en social konstruktion och relativt fri från den 

objektiva synen på kvalifikationer. Därav blir investeringar i kompetensutveckling mer 

reaktiva, ad hoc och bygger ofta på kortsiktiga överväganden (Ellström & Kock, 2008). 

Likt det tekniskt rationella perspektivet grundar sig det institutionella perspektivet enligt 

Ellström och Kock (2008) på fyra grundläggande strukturer och antaganden. Ser vi till 

den första så bygger den på att en organisation där ett högre antal av de anställda besitter 

hög kompetens och är professionella. Här kan man förvänta sig en större variation av 

kompetensutveckling. Speciellt tydligt syns det mellan två organisationer varpå 

exempelvis den ena organisationen kan ha desto högre kompetens hos sina anställda och 

kan då uppnå en högre variations av kompetensutveckling. Vidare så finns ett starkt 

samband mellan hur integrerad det institutionella perspektivet är i organisationen och hur 

omfattande investeringarna är för kompetensutveckling. Utifrån den ökade legitimiteten 

för att investera i kompetensutveckling för organisationer kommer det som en reaktion 

av detta ske ännu fler kompetensutvecklingar. Det bör dock belysas att dessa kommer ha 

svagare kopplingar som ett resultat av tidigare variation samt andra varierande faktorer 

som exempelvis arbetets komplexitet och organisationens struktur. Till sist kommer det 

infinna sig ett ökat intresse och legitimitet för kompetensutveckling, beroende av att desto 

fler kompetensutvecklingar genomförs. Detta för att hantera de förändringar som sker 

såväl externt som internt i organisationen när utveckling väl har startat och intresset för 

kompetensutveckling implementerats. Dessa kompetensutvecklingar kommer dock vara 

mer generella och allt mindre energi kommer att fokuseras på att utvärdera effekterna och 

investeringarna som gjorts.  

Kompetensutvecklingens effekter 

Enligt Ellström och Kock (2011) krävs en utbyggnad av både det teoretiska och empiriska 

ramverket för effekter av kompetensutveckling. Vidare forskning krävs inom området 

och många av de utvärderande metoder som finns baseras på Kirkpatrick's typologi från 

1959. Den är uppbyggd av fyra delar i ett möjligt utfall som delas upp i deltagarnas 

reaktioner, lärande, ändringar i beteende samt organisatoriska utfall (Ellström & Kock, 

2011).  Ellström och Kock (2008) menar att även om det är lättare att identifiera ett utfall 

på lägre nivåer jämfört med högre. Detta innebär inte att man har lyckats ifall man finner 

gott resultat i en del, alla fyra delar måste uppfyllas. Som följd måste man istället 

informera deltagarna om dessa skillnader gällande svårigheter och analysera resultatet 

noggrant efter processens slut. Kritik har dock riktats mot denna typologi som menar att 

den är förenklad och för inriktad på ett tekniskt rationellt synsätt. Trots detta anses den 

utgöra en användbar grund för att kunna diskutera effekter av kompetensutveckling. Ett 

mer generellt sätt att kategorisera kompetensutvecklingens effekter är enligt Ellström och 

Kock (2011) förändring som en individ, grupp eller organisation genomgår utifrån någon 

form av kompetensutvecklings. Sett utifrån ett individuellt perspektiv kan förändringarna 

anknytas till "kunskap, färdigheter, värderingar, beteende eller någon annan aspekt av 

mänsklig kompetens" (Ellström & Kock, 2011, s.5). Ellström och Kock (2008) menar 

även att dessa förändringarna kan knytas an till gruppen eller organisationen. Det nyttjade 
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perspektivet på kompetensutveckling ser det som ett objektiv som är målstyrt och med 

processer med viss påverkan utifrån. Det tillägnade innehållet från 

kompetensutvecklingen kan dock uppkomma på både kort eller lång sikt, men även vara 

generell utveckling eller mer specificerad, men kan även vara behövlig eller icke behövlig 

utveckling. Utveckling av kompetens kan utifrån detta te sig i många former.  

Typer av effekter som följd av kompetensutveckling 

Ellström och Kock (2008) har gällande effekter till följd av kompetensutveckling hänvisat 

till en norsk kvantitativ studie av Nordhaug (1991) som behandlar kompetensutveckling 

på individnivå. Nordhaug har studerat de individuella fördelar som uppkommit i samband 

med kompetensutveckling, varpå tre distinkta effekter kunde identifieras: (1) 

motivationen för fortsatt lärande kom att öka, detta gällde ökat intresse för lärande, 

vidareutveckling och specifika ämnen. (2) Ökade chanser för utökade karriärmöjligheter 

i form av befordran, mer intressanta jobb eller jobbmöjligheter samt mer självständighet 

i sitt yrke. Slutligen (3) ökade psykosociala möjligheter i form av självförtroende, 

självförverkligande och nya vänner och kollegor. Dessa tre effekter är av intresse då man 

vanligen ser kompetensutveckling inom organisationer endast som ett transportmedel för 

specifik arbetsrelaterad kunskap och förmåga. Vilket även är den dominerande synen 

kring humankapital. Nordhaug visar dock genom denna studie att karriärsutveckling 

genom kompetensutveckling och utbildning fungerar väl. Nordhaug öppnar även upp för 

diskussion om att resultatet av kompetensutveckling ökar möjligheter för befordran och 

högre jobbpositioner med mer avancerade uppgifter. Detta resultat har Kock, Gill och 

Ellström (2007) kommit att vidareutveckla i en studie om kompetensutveckling i små till 

mellanstora företag. I deras resultat kunde de även finna ett antal effekter till följd av 

kompetensutveckling: ökad förmåga gällande att hantera nuvarande uppgift eller arbete, 

ökat intresse och motivation för utveckling och lärande på arbetsplatsen, en bättre översyn 

och förståelse för arbetet och organisationen, ökat ansvar och slutligen ökad 

arbetstillfredsställelse. Resultaten från denna studie visar utöver olika typer av kognitiva 

effekter gällande ökad kunskap och förmåga även på möjligheten att uppleva effekter 

kring ökning av motivation, intresse och tillfredställelse. Detta är intressant enligt 

Ellström och Kock (2008) då det visar att kompetensutveckling och utbildning kan 

fungera som ett instrument för ideologisk kontroll. Sett till de senare effekterna som visat 

sig i studien så är dessa särskilt intressanta om man ser till den koppling som finns till 

Tuomistos (1986) studie där man hittade tre primära typer av icke kognitiva effekter som 

kan påverka ens ideologiska ståndpunkt: (1) ökad legitimitet gällande ett arbete hos 

medarbetarna gällande mål, organisationens ideologi och dess hierarkiska struktur. (2)  

För att öka motivationen hos de anställda och därav öka deras produktivitet och prestation 

utan att behöva ändra uppgiftskravens kvalifikationer. Slutligen (3) öka solidariteten, 

miljön och organisationskulturen i organisation för att på så sätt skapa en känsla av 

syskonskap och support för att på enklare och bättre sätt nå målen för organisationen.  

Trots att forskningsresultaten ovan visat sig ha stora likheter utifrån resultaten så visar 

Ellström och Kock (2008) att det finns en inbyggd motsättning inom 

kompetensutveckling. Kompetensutveckling kan på ett sätt ses som ett kontrollerande 

verktyg mot de anställda, där organisationen genom utbildning får de anställda att klara 

eller genomleva rådande situation. Med andra ord ser till att man endast klarar nuvarande 

situation. Samtidigt har effekter visat att utbildning kan leda till ökat intresse samt 

förberedelser för fortsatt lärande hos de anställda. Detta skapar ett driv av förändring och 
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utveckling inom organisationen. Dessa två olika effekter står då emot varandra utifrån 

tidigare resultat men kan också agera simultant eller i förhållande till varandra. Det är 

dock av vikt att belysa båda effekter då Ellström och Kock (2008) menar att det inför 

framtida forskning kommer bli av allt större vikt att studera dessa effekters funktion samt 

samverkan sinsemellan.  

Kompetensutveckling studeras enligt Ellström och Kock (2008) traditionsenligt utifrån 

ett individperspektiv. Nordhaug (1991) har dock valt att utgå från ett personligt 

utvecklingsperspektiv och se till hur det kan påverka ett organisatoriskt perspektiv. 

Resultatet visar dock att personlig utveckling kan leda till både goda men även negativa 

effekter utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Detta visar sig genom ett antal kategorier 

av resultat. Ser vi till de positiva så kan utveckling ses som en mekanism för följande: 

valbarhet och förflyttning i den interna arbetsgruppen, socialisering och social kontroll 

bland de anställda, legitimering av mål och beslut, ökad beslutsfattningsförmåga, högre 

delaktighet i beslut och arbetsmiljö, utveckling av organisationens förmåga att hantera 

förändring, ökat intresse för läromiljö i organisationen samt högre motivation bland de 

anställda. Ser man till negativa effekter kan dessa utgöras av att en individs kompetens 

inte passar kravprofilen eller kvalifikationskraven från en organisation. Det kan då röra 

sig om fel utbildning, otillräcklig utbildning, överkvalificerad, eller att man får ett 

kunskapsmonopol i organisationen där en individ besitter all nödvändig kunskap. 

Ellström och Kock (2008) menar att detta resonemang leder till ökad vikt av att observera 

och visa intresse för oplanerade och omedvetna effekter vid mätning och utvärdering av 

personlig utveckling.  Nordhaug (1991) har i ovan studie baserat sitt resultat utifrån 

indirekt eller direkt stöd från tidigare forskning. Det finns dock senare resultat från 

Ellström (1997) som visar på olika effekter utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

Resultatet utgörs av effekter såsom kvarvarande personal och kunder, ökad kvalitet, 

symboliska effekter, ser man inåt i organisationen kan det resultera i ökad motivation, 

ökad lust hos deltagarna. Ser man istället utåt i organisationen så kan det leda till ökat 

förtroende från kunder och styrelse. Slutligen kan det även resultera i organisatoriskt 

lärande så som att kompetensutveckling kommer upp på agendan och identifieras som 

viktigt av organisationen och därav förbättrar klimatet och möjligheterna för ytterligare 

investeringar i framtiden.  

Läromiljöer för kompetensutveckling 

En organisations läromiljö har en omedelbar påverkan på de anställda men är också 

kopplad till den strategiska utvecklingen inom organisationen och den potentiella effekt 

en kompetensutveckling kan få. Ellström och Kock (2008) nämner viktiga faktorer som 

påverkar dessa områden utifrån Tichy. Dessa är organisationens tekniska och ekonomiska 

miljö, den politiska miljön samt den sociokulturella miljön. Den tekniska och ekonomiska 

miljön innefattar exempelvis förändringar i produktionen och automatisering av 

arbetsuppgifter medan den politiska miljön handlar om internationella relationer till 

omvärlden. Den sociokulturella miljön berör exempelvis folkliga förändringar där högre 

utbildningsnivå ställer större krav på arbetsgivare (Ellström & Kock, 2008). Även om 

dessa faktorer väger in under beslutstaganden kring kompetensutveckling har studier visat 

att den avgörande faktorn i de allra flesta fallen handlar om press att vidareutvecklas på 

grund av konkurrerande företag. I de fallen har behovet för organisationen att hålla sig 

konkurrenskraftig varit huvudanledningen till kompetensutvecklande åtgärder (Ellström 

& Kock, 2008).   
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Ellström och Kock (2011) kategoriserar i sin studie om kompetensutveckling inom små 

och mellanstora företag läromiljöer som möjliggörande och begränsande. Dessa miljöer 

påverkar inte bara utsträckningen av det lärande som sker utan också dess kvalitet. Det 

finns en rad faktorer på en arbetsplats som formar läromiljön till att antingen möjliggöra 

eller begränsa sina anställdas lärande. En sådan faktor utgörs av de arbetsuppgifter som 

utförs på arbetsplatsen och den utvecklingspotential, komplexitet och variation som finns 

bland dessa (Ellström & Kock, 2011). Vidare nämns möjlighet till feedback, utvärdering 

och uppföljning som påverkande delar. En ytterligare aspekt är hur arbetsprocesser byggs 

upp med utrymme för samarbete och lärande. Utöver dessa nämns också möjlighet till 

deltagande från de anställdas sida gällande planering av exempelvis 

kompetensutvecklingsåtgärder samt tillgängliga läroresurser (Ellström & Kock, 2011). 

Karaktäriserande för en möjliggörande läromiljö kan vara att arbetsuppgifterna är 

varierande och tillåter utveckling för en anställd att kunna ta sig an uppgifter av högre 

komplexitet samtidigt som ett organisatoriskt stöd finns tillgängligt. En läromiljö där de 

ovan nämnda faktorerna finns i mindre utsträckning kan i större grad karaktäriseras som 

en begränsande läromiljö (Ellström & Kock, 2011).  

Motivation och arbetstillfredsställelse 

Kaufmann och Kaufmann (2016) ger en grundläggande definition av begreppet 

motivation som de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som kommer att 

aktivera, ge riktning och upprätthålla en individs beteende i varierande intensitet för att 

nå ett specifikt mål. På så sätt är motivation en process som startar, inriktar, upprätthåller 

och bestämmer energin i beteendet som uttrycks.  

Herzberg, Mausner, och Snyderman (1999) har i sin studie undersökt vad som skapar 

motivation, trivsel och arbetstillfredsställelse på arbetet bland de anställda. De delar upp 

sina intervjuresultat i två nivåer där den första nivån representerar faktorer som påverkat 

intervjupersonens positiva eller negativa känslor gentemot sitt jobb. Den andra nivån 

fokuserar på intervjupersonen och vilka egenskaper eller attityder hos denne som 

påverkat upplevelsen av arbetet. De faktorer som nämns på den första nivån är 

erkännande, prestation, möjlighet till att växa, befordran, lön, interpersonella relationer, 

relation till chef/arbetsledare, ansvar, företagspolicy och administration, 

arbetsförhållanden, arbetet i sig, faktorer i privatlivet, status, jobbsäkerhet. Under den 

andra nivån anknyts dessa faktorer till intervjupersonernas upplevelser av dessa och 

utgörs bland annat av känslor av erkännande, känslor av prestation, känslor av möjlighet 

att växa och känslor av ökad eller minskad status (Herzberg et al., 1999). Dessa känslor 

grundar sig i intervjupersonernas upplevelser av den första nivåns faktorer och var källor 

till både erkännande eller misslyckande att uppnå erkännande i arbetet. Baserat på dessa 

faktorers inverkan på intervjupersonernas attityder till arbetet listades sedan även fem 

betydelsefulla effekter: prestationseffekter, personalomsättning, mentala hälsoeffekter, 

effekter på interpersonella relationer samt attitydförändrande effekter. Resultatet av 

studien delades upp i två grupper där den ena representerade intervjupersoner som 

upplevde hög motivation och tillfredställelse inom arbetet och den andra gruppen 

representerade låg motivation och tillfredställelse. De mest påverkande faktorerna som 

skapade arbetstillfredsställelse bland gruppen med hög motivation var känslan av att 
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utföra en prestation på arbetet och få erkännande för denna (Herzberg et al., 1999). 

Upplevelsen av att ha uppnått ett mål eller genomföra en uppgift på ett nytänkande sätt 

var det som skapade allra mest motivation och tillfredsställelse hos dessa individer. De 

motsvarande faktorer som påverkade minst var jobbsäkerhet, privatliv, 

arbetsförhållanden samt företagspolicy och administration. Bland den grupp som istället 

upplevde låg motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen var däremot företagspolicy 

och administration den enskilt mest påverkande faktorn som skapade missnöje. Även 

skillnader i lönesättning nämndes här som en framträdande faktor som kunde skapa 

missnöje. 

Slutligen diskuterar Herzberg et al. (1999) de tidigare nämnda faktorerna i termer av 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Begreppen utgår ifrån studiens resultat som tyder 

på att tillfredsställelse och motivation på arbetet utgörs av arbetsuppgifterna och deras 

utförande medan missnöje grundar sig i förhållandena arbetsuppgifterna utförs under. Det 

är dessa förhållanden som av Herzberg et al. (1999) benämns som hygienfaktorerna och 

inkluderar bland annat stöd från överordnade, interpersonella förhållanden på 

arbetsplatsen, den fysiska arbetsmiljön, lön och administration. Gemensamt för dessa 

faktorer är att de skapar missnöje om de inte håller den anställdes standard men skapar 

inte någon ytterligare motivation eller tillfredsställelse i sig själva. De faktorer som 

motiverar och skapar arbetstillfredsställelse hos en anställd är de som enligt Herzberg et 

al. (1999) självförverkligar och stimulerar individen. Detta självförverkligande uppnås 

genom utförandet av arbetsuppgifter och den tillfredsställelse och uppskattning som 

kommer av en utförd arbetsuppgift. En vanlig källa till denna tillfredsställelse kan vara 

känslan av att utvecklas i sitt arbete och som följd även uppleva utveckling på ett 

personligt plan. 

Gällande arbetstillfredsställelse genomförde Jönsson och Schölin (2016) en studie om att 

använda kompetensutveckling som en uppbyggande och stabiliserande strategi för ett 

företag hårt drabbat av den ekonomiska krisen 2008. Forskarna kom i sitt resultat att hålla 

med befintlig forskning likt Kock et al. (2008) om att hitta en positiv korrelation mellan 

ökad arbetstillfredsställelse och engagemang som resultat av kompetensutveckling. 

Arbetstillfredsställelsen har även god effekt på balansen i arbetslivet och graden av 

välmående på arbetsplatsen enligt en svensk studie av Törnquist Agosti, Bringsén och 

Andersson (2017). Denna bygger på att arbetstillfredsställelsen i relation till sitt privatliv 

skapar en större balans i arbetslivet och generellt välmående på arbetsplatsen. Törnquist 

et al. (2017) visar även att ens arbetsplats är en viktig del i vår hälsa och att främja hälsan 

på arbetsplatser är av allt större vikt då den globaliserade marknaden växer. 

Organisationerna blir genom detta beroende av att ha och se till att sina anställda är friska 

och motiverade för att kunna utföra sitt arbete väl.   

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

I detta arbete nyttjas kvalitativ metod för att tillgodose studiens syfte att undersöka 

medarbetares erfarenheter av de positiva effekterna på motivation för arbetet som kan 
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uppkomma i samband med kompetensutveckling, utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Utifrån studiens syfte anses den kvalitativa metoden vara förmånlig jämfört med den 

kvantitativa för att samla in relevant material för vår problemformulering och syfte. Detta 

beslut grundar vi på Bryman (2011) där han beskriver det kvalitativa metoden som mer 

fokuserad på ord vid insamling för analys snarare än data och siffror som ligger närmare 

den kvantitativa metoden. Detta förtydligas tydligare genom tre ytterligare skillnader: 

induktivt synsätt, kunskapsteoretisk ståndpunkt och ontologisk ståndpunkt. Ett induktivt 

synsätt mellan teori och praktik innebär att teorin skapas utifrån de praktiska 

forskningsresultaten som man åstadkommer. Att praktikens utfall föder teoriernas 

utformning och skapande. Gällande den kunskapsteoretiska ståndpunkten så bygger den 

på tolkningsinriktning även kallat interpretavistisk syn med tyngd på förståelse för 

socialverklighet och hur individer inom den miljö tolkar sin omgivande verklighet. 

Synsättet bygger med andra ord på att se till individen i sin sociala miljö och förstå, 

snarare än beräkna det förhållandet. Slutligen skiljer även den ontologiska ståndpunkten 

de två olika metoderna åt. Den anses vara konstruktivistisk som betyder att sociala 

egenskaper skapas som ett resultat av det samspel som uppstår mellan individer. Inte av 

bakomliggande företeelser som bara finns där och skulle vara påverkande likt det 

naturvetenskapen ibland menar på. Utifrån Byrmans (2011) beskrivning faller det 

naturligt för denna studie att nyttja en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

Studiens ämne kompetensutveckling för tankarna till former av inlärning. Lärande kan 

ske enligt två olika teorier och former, formellt- och informellt lärande varpå vi valt att 

innefatta båda läroteorierna i vår studie, teorierna i fråga kommer specificeras ytterligare 

nedan. Detta val baseras på studiens omfattning och syfte att se till medarbetares 

perspektiv. Målet med detta beslut är att göra det lättare för respondenten att identifiera 

kompetensutvecklings positiva effekter på motivation genom att kunna se till båda 

teorierna. Det ligger även i studiens intresse att se till formella och medvetet tilltagna 

kompetensutvecklingar likväl som informella kompetensutvecklingar som kan tyckas ske 

i det dagliga arbetet med kollegor. Att studera de båda lärotyperna är därför ett bättre val 

utifrån studiens omfattning och syfte. Detta för oss djupare in på studiens syn på läroteori, 

där studien kommer utgå ifrån den konstruktivistiska teorin samt den sociala 

inlärningsteorin enligt Granberg (2014). Dessa två kallas även det formella lärandet 

respektive det informella och ser olika typer av lärande för individen. I den 

konstruktivistiska teorin som även är det formella lärandet så blir individen kompetent 

sett inifrån och ut, då individen erövrar kunskaper i ett aktivt deltagande i en specifik 

kontext. Detta kan exempelvis vara i form av att delta i en kurs eller föreläsning. Sett 

istället till den sociala inlärningsteorin så gagnar individen istället kompetens utifrån och 

in, då individen formas av kunskapen som är integrerad i ett socialt och kulturellt nätverk. 

Det kan därav handla om ett lärande av deltagarna runtomkring vid 

kompetensutvecklingen, som ej var förutsett av arrangören sedan tidigare, men trots detta 

ett lärande. Det är även med denna beskrivning vi motiverar vårt beslut att utforma vår 

studie utifrån de båda lärotyperna då vi vill ha möjlighet att studera individens alla 

möjligheter till kompetensutveckling och dess effekter på motivation.  
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Planering och genomförande 

Urval av vetenskapliga artiklar och litteratur 

De vetenskapliga artiklar som har valts att nyttjas i inledning, bakgrund samt tidigare 

forskning och bygger grunden till resultatdiskussionen har sökts fram i den pedagogiska 

databasen Educational Research Information Center (ERIC) samt ProQuest. Även många 

av Ellströms vetenskapliga artiklar har nyttjats som en grund i arbetet då Ellström ger en 

god översikt inom fältet och frekvent nyttjats som referens i tidigare artiklar. Vi har främst 

nyttjat tidigare nämnda sökmotorer för att finna relevant litteratur för studien. Vid initiala 

sökningar gav engelska sökord inom området bäst resultat vilket gjorde att främst följande 

sökord har nyttjats vid sökandet av litteratur: competence, competens development, effects 

och experience. Dessa sökord har en tydlig koppling till det valda ämnesområdet samt 

uttryckt syfte och har även anknytning till tidigare använd kurslitteratur. Vid alla 

sökningar av artiklar har filtrering skett i form av Peer Review, därmed har endast tidigare 

vetenskapligt granskade artiklar nyttjats i denna studie. Ytterligare filtrering har också 

implementerats gällande endast nyttjandet av publikationer från senast 2005 och framåt. 

Urval 

Urvalet för denna studie grundar sig i att respondenterna är medarbetare i ett företag och 

skall ha deltagit i kompetensutveckling under det senaste året. För att tillgodose olika 

aspekter i arbetslivet har vi erhållit respondenter från olika typer av organisationer och av 

varierande storlek. I studien har fyra individer deltagit som respondenter där första 

kontakt har skett genom att skicka vårt bifogade missivbrev till dem. Två av de utvalda 

respondenterna var personer inom vårt kontaktnät som är verksamma på arbetsplatser där 

vi kände till att kompetensutveckling förekommer. Dessa föreslog sedan ytterligare två 

lämpliga intervjupersoner utifrån studiens urval, detta kallas snöbollsurval av Denscombe 

(2016). Snöbollsurvalet innebär att urvalet växer fram med studiens avancemang då en 

eller flera initiala respondenter hänvisar till ytterligare individer som kan vara relevanta 

för studien. Kontakt tas sedan med dessa individer utifrån förhoppningen att de kommer 

vilja delta och då kan inkluderas i urvalet. Denna tillväxt som sker stegvis från ett fåtal 

respondenter som sedan hänvisar till en eller två respondenter och så vidare kan liknas 

med en växande snöboll, därav namnet på urvalsmetoden. Snöbollsurvalet anses vara en 

effektiv teknik för att på kortare tid bygga upp ett tillräckligt stort urval för studien, vilket 

passar bra till kvalitativa forskningsprojekt av mindre skala. Detta då urvalet växer 

relativt fort samt är det till en fördel att en person rekommenderar en annan då det skapar 

en initial trygghet och kontakt. Individen som refererar till den sekundära respondenten 

kan med hjälp av sitt tidigare deltagande visa på trovärdighet för att deltaga i studien. Då 

urvalet sker utifrån första respondent menar Denscombe (2016) på att urvalet är förenligt 

med objektiva och teoretiska urval. Trots detta går det att förändra urvalskriteriet som 

man nyttjar för att skapa ett mer subjektivt urval om det önskas. Likheter mellan 

snöbollsurvalet och Brymans (2011) målinriktade urval går dock att finna. Det 

målinriktade urvalet bygger på att respondenterna är utvalda utifrån deras relevans för 

studiens problemformulering. Detta urval sker ej slumpmässigt utan har istället som mål 

att ge möjlighet för en genomtänkt och medveten variation på respondenterna. Liknelsen 

med snöbollsurvalet går då att finna i att det istället är respondenterna som hänvisar till 

nästa deltagare enligt urvalskriterierna. Det subjektiva valet av deltagare sker därför av 

respondenterna utom det initiala valet som utförs enligt Brymans (2011) målinriktade 
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urval där vi utgått från två individer som anses vara relevanta för studien. De två 

respondenterna har sedan likt Denscombe (2016) hänvisat oss till ytterligare varsin 

respondent. Slutligen deltog fyra respondenter i studien med skiljande befattningar, 

arbetsuppgifter och erfarenheter. En av respondenterna arbetar inom offentlig sektor 

medan de resterande tre är verksamma inom den privata sektorn. Organisationerna skiljer 

sig också åt storleksmässigt. Den gemensamma nämnaren är att samtliga respondenter 

deltagit i en kompetensutvecklande åtgärd under det senaste året. 

Vi har även valt att respektera våra respondenters tid och därmed utformat vår 

intervjuguide med ett mindre antal frågor och ett upplägg som ej är så tidskrävande. Detta 

utifrån Brymans (2011) rekommendationer om att man bör värdera och värna om 

respondenternas tid.  

Instrument 

För att samla empiri till denna studie har vi valt att nyttja intervjuer för vår kvalitativa 

metod med en semistrukturerad form enligt Bryman (2011). Detta instrument är en del av 

vår kvalitativa metod och är uppbyggd utifrån ett antal utformade frågor och teman som 

skall innefattas i intervjun. Det semistrukturerade instrumentet ger utrymme för möjliga 

följdfrågor och möjligheten att förändra den skrivna ordningen på frågorna utifrån vad 

som passar för intervjun. Detta resulterar i ökade möjligheter för respondenten att svara 

fritt på frågorna. Instrumenten möjliggör därmed att intervjun kan ge ett mer utförligt 

resultat med ökad bredd. Med instrumentet ökar möjlighet att vara mer flexibel i intervjun 

samtidigt som man kan behålla fokus på respondentens svar och upplevelse kring den 

aktuella frågan. 

Inför våra intervjuer har vi även valt att nyttja inspelningsteknik för våra samtal med 

respondenten. Detta bygger främst på två anledningar utryckta av Bryman (2011) då han 

menar att kvalitativa intervjuer har dubbla intresseområden, vad respondenten säger samt 

hur den säger det. Inspelningsmöjligheten kan här underlätta arbetet gällande vad 

respondenten säger och kan lätt samlas in av instrumentet så att vi som intervjuledare 

istället kan fokusera på hur personen säger det och ställa följdfrågor. De dubbla fördelarna 

är därav tydliga, då tiden som annars spenderats på att anteckna kan läggas på att lyssna 

och förstå respondenten, samtidigt som man inte förlorar möjlighet till full transkribering 

efteråt. 

Insamling 

Insamlingen av vår kvalitativa empiri har utförts genom att först kontakta de fyra 

respondenterna som tidigare nämnts med vårt missivbrev och fortsatt korrespondens har 

följt därefter. Vi kom sedan att boka intervjutillfällen med de fyra respondenterna och de 

fyra intervjuerna har skett utom aktuell arbetsplats då plats istället bestämts sinsemellan 

oss parter där vi strävat efter att skapa en lugn och trygg miljö fri från störningsmoment. 

Inför intervjutillfället kom vi att skapa en intervjuguide innehållande 18 frågor med 

utrymme för spontana följdfrågor, frågorna är baserade på tidigare forskning inom ämnet 

som vi tidigare presenterat i studien ovan. Frågorna som formulerats har skapats så att 

respondenten har möjlighet att ge öppna och fria svar men samtidigt ge oss goda 

svarsmöjligheter för att kunna besvara studiens frågeställning. Då vi utformat frågorna på 

ett sådant sätt att vi kan redogöra ett resultat och sedermera en diskussion i arbetet. 

Insamlingen kom att gå framgångsrikt då vi utifrån våra frågor samlade in ett utförligt 
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empiriskt resultat som ger en god förståelse för vårt problem och ligger i linje med vårt 

valda syfte.  

Analys 

Efter avslutade intervjuer nyttjades den tematiska analysmetoden enligt Bryman (2011) 

på samtalen som transkriberats utifrån ljudinspelningar och anteckningar. Innebörden av 

den tematiska analysmetoden grundar sig i att det insamlade materialet delas in teman, 

metoden bygger därför på kodning av nyckelbegrepp som identifieras i analysarbetet av 

det empiriska materialet. Kategoriserandet av materialet underlättar möjligheterna för att 

få en överblick av det empiriska resultatet. Transkriberingarna har nyttjats på så vis att 

flertalet genomläsningar har ägt rum varpå noteringar gjorts över teman och citat med 

utgångspunkt från syftet och med ändamålet att besvara arbetets problemformulering. 

Överblicken har därefter legat till grund för förståelsen för det empiriska resultatet. I 

transkriberingen uppfattades tre primära teman som därefter tilldelats olika 

underkategorier. Dessa tre teman kom att utgöra grunden för resultatet och bygger på 

kompetensutvecklingens påverkan på: individens relation till arbetsuppgifterna, 

individens samverkan i gruppen samt individens personliga utveckling. Dessa tre teman 

är alla vitala delar av det resultat som kommer presenteras nedan. 

Tillförlitlighet och äkthet 

För att kunna bedöma kvalitativa undersökningar menar Bryman (2011) att detta kan 

göras med hjälp av begreppen tillförlitlighet och äkthet, som resultat av att mätningen 

inte är central i kvalitativa undersökningar. Enligt Bryman (2011) kan begreppet 

tillförlitlighet delas in i fyra delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och konfirmera resultatet. Trovärdigheten enligt Bryman (2011) innebär den 

sociala verkligheten som kan uttrycka sig på olika sätt. För att skapa trovärdighet för 

studien så betyder det att belysa tidigare forskning och ge bakgrund till ämnet vilket visar 

på tidigare forskares resultat och ökar trovärdigheten. Gällande begreppet överförbarhet 

gäller det till vilken grad denna studies resultat kan tyckas vara generaliserbart och kan 

därmed överföras till en annan studie.  Gällande denna studies överförbarhet grundar den 

sig i induktiv syn, kunskapsteoretisk ståndpunkt och en ontologisk ståndpunkt som 

beskrivits tidigare vilket skapar syftet att förstå och inte förklara. På detta sätt skapas en 

högre grad av överförbarhet, desto bredare beskrivningen av studiens kontext är desto 

lättare få läsaren möjlighet att avgöra resultatets överförbarhet. Pålitligheten enligt 

Bryman (2011) grundar sig i säkerställning av forskningens olika steg och processer med 

insyn i studiens olika moment för att kunna säkerställa att det utförts korrekt. Pålitligheten 

uppnås främst genom en hög grad av metodologisk noggrannhet och presentation i 

studien. Slutligen menar Bryman (2011) att möjligheten att styrka och konfirmera innebär 

att med forskarens insikt om svårigheten att uppnå fullständig objektivitet i forskning 

gällande samhället, trots detta utfört den i god tro. Studien ska därmed uppenbart visa på 

objektivitet och ej vara påverkad av personliga värderingar och andra teoretiska 

inriktningar utifrån.  

Enligt Bryman (2011) innefattar äkthet ett antal mer generella frågor för forskning vilket 

karaktäriseras genom fem kriterier som är följande: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Den rättvisa bilden 

berör frågan kring hur respondenternas åsikter framställts i studien. Vår studie innefattar 

endast fyra respondenter vilket gett oss ett materialomfång av tillräcklig storlek för att 
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kunna måla upp en rättfärdigad bild av dem. Den ontologiska- och pedagogiska 

autenticiteten handlar om hur studien påverkar respondenternas förståelse för den sociala 

situationen samt dess förståelse för miljön de är verksamma i och hur de kan hantera den. 

Även katalytiska- och taktiska autenticiteten berör frågan kring om studien gjort att 

respondenterna kan förändra sin situation och ifall de även fått bättre möjligheter för att 

genomföra dessa förändringar. Studiens påverkansmöjligheter kring de olika typerna av 

autenticitet kan troligen identifieras genom respondenternas reflektion kring intervjun, 

varpå reflektion kan leda till ökad insyn i sin miljö och förändringspotential. Utöver detta 

kommer samtliga respondenter få möjligheten att ta del av studien efter att den är 

avslutad.  

Etiska ställningstaganden 

I vårt arbete har vi aktivt arbetat med att respektera och tillgodose de olika deltagarna i 

vår studie utifrån etiska perspektiv. Vi har därmed valt att nyttja Vetenskapsrådets (2003) 

forskningsetiska principer som en vägledning inför och under arbetets gång. Då forskning 

är av stor vikt och är nödvändigt för samhällets utveckling så har vi alla ett berättigat krav 

att forskning bedrivs med god kvalitet och relevans. Kravet har även kommit att kallas 

forskningskravet och bygger på att tillgängliga kunskaper skall utvecklas och fördjupas 

samt diverse metoder förbättras. Utöver detta krav har individerna i samhället ett viktigt 

krav på skydd mot överträdande insyn i livsförhållanden etcetera. Samhällets individer 

får heller inte utsättas eller löpa risk för psykisk- eller fysisk skada, kränkningar av olika 

slag eller någon form av förödmjukelse. Ovan krav har utifrån individens centrala roll 

kommit att kallas individskyddskravet, och är en utgångspunkt för nedan kommande 

forskningsetiska överväganden. 

Enligt Vetenskapsrådet (2003) konkretiseras de forskningsetiska övervägandena till fyra 

huvudkrav skapade för att tillgodose känsliga eller viktiga aspekter vid forskning. Dessa 

fyra krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Ser man till informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2003) så bygger det på att 

upphovsmakaren till studien skall informera deltagaren om deras uppgift i studien och 

aktuella villkor. Det skall dock framkomma att deltagandet är frivilligt och att den 

deltagande har full möjlighet att avbryta sin medverkan under studiens gång. Utifrån detta 

krav har vi på förhand informerat respondenterna om studiens villkor och omfattning samt 

att deltagandet varit fullständigt frivilligt. Denna information upprepades sedan vid 

utförandet av intervjuerna. Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2003) skall 

upphovsmakaren till studien införskaffa sig undersökningsdeltagarens samtycke. Detta 

ger deltagaren rätten att själv få bestämma hur länge denna vill delta i studien. Deltagaren 

skall inte heller uppleva några negativa konsekvenser kopplat till dennes beslut om sitt 

deltagande. Även detta krav har vi arbetat utifrån då respondenterna innan intervjun och 

vid intervjutillfället informerats om att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien vid 

valfri punkt. Enligt konfidentialitetskravet utifrån Vetenskapsrådet (2003) så förekommer 

tystnadsplikt gällande känsliga och identifierbara uppgifter för alla deltagare i detta 

forskningsprojektet. Detta gäller även lagring av uppgifter kring identifierbara personer 

som skall förvaras på ett sådant sätt att de ej kan identifieras av utomstående. Vi 

klargjorde således att respondenterna och deras organisationer kommer vara fullständigt 

anonyma i studien. Slutligen anger nyttjandekravet att uppgifter om enskilda individer 

för studie- och forskningsändamål inte får nyttjas eller distribueras för någon form av 
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kommersiellt bruk eller utomvetenskapligt syfte. Uppgifter insamlade för studier eller 

forskning får heller ej nyttjas för åtgärder som direkt påverkar individen i fråga, 

exempelvis tvångsintagning eller liknande. Utifrån detta krav har vi också informerat 

respondenterna om att den information de delgett endast kommer att användas för studien 

ifråga (Vetenskapsrådet, 2003). Under intervjuerna tillfrågades varje respondent om 

tillstånd att spela in intervjun för att senare underlätta dess bearbetning. Samtliga etiska 

principer och ställningstaganden vi redogjort för och informerat respondenterna om har 

vi sedan beaktat och kontinuerligt arbetat utifrån genom hela arbetet. 

RESULTAT 
Studiens syfte är att undersöka medarbetares erfarenheter av de positiva effekterna på 

motivation för arbetet som kan uppkomma i samband med kompetensutveckling, utifrån 

ett medarbetarperspektiv. Studiens empiriska resultat presenteras i kommande del och 

baseras på analys av intervjuer genomförda med fyra respondenter. I detta resultat har vi 

identifierat tre tydliga teman som i sin tur innehåller underkategorier. De huvudsakliga 

teman som framkommer i resultatet handlar om att medarbetarna uppfattar att 

kompetensutveckling motiverar dem till sitt arbete genom att ge förbättrade 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, öka gruppens samverkan samt bidra till personlig 

utveckling i arbete. Dessa teman kommer presenteras nedan med tillhörande 

underkategorier och intervjupersonerna kommer att benämnas som respondent ett till 

fyra.  

Förbättra utvecklingsmöjligheterna i arbetslivet 

Nedan följer en beskrivning av de förbättrade utvecklingsmöjligheter som respondenterna 

upplevt på sina arbetsplatser till följd av kompetensutvecklande åtgärder. Detta avser 

främst möjligheten att utvecklas och att inte fastna i en specifik arbetsuppgift. Rubriken 

Att inte fastna syftar på respondenternas möjligheter att på sina respektive arbetsplatser 

variera sina arbetsuppgifter för att på så sätt kunna motiveras i arbetet. Organisatorisk 

öppenhet och stöd berör vikten av att en respondent har organisatoriskt stöd från 

exempelvis sin chef för att kunna utveckla sina arbetsuppgifter genom 

kompetensutveckling. Detta innefattar också en öppenhet hos organisationen som visar 

att kunskapsmässig utveckling är en prioritet. 

Att inte fastna 

Under analysen av intervjuerna identifierades en gemensam syn på behovet att ej fastna 

och kontinuerligt sträva efter nya utmaningar på arbetsplatsen. Detta berör främst behovet 

av olika typer av arbetsuppgifter och ett behov av mångfald bland ens arbetssysslor. Detta 

kan ses utifrån respondent 1s utsago:  

Det är nog just det här att det aldrig riktigt stagnerar just i utvecklingen för min 

egen del. Att det finns någonting eh, någonting som man kan jobba mot, att man 

känner att man utvecklas helt enkelt.  

Respondent 1 

Detta behov av tillgänglig förändring visas ovan men stöds även av respondent 2:  

Ja det är ju dels det då, ehm men sen skulle jag även säga att man ser att det 

händer någonting. Ehm att det kan ske någon form av förändring också. Visst jag 
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kanske inte varit där så länge men jag har varit där två och ett halvt år och då 

jämför man ju ändå med tidigare år. Vad gjorde vi då? Hur var det här? 

Respondent 2 

Behovet av möjlighet till utveckling är därför ständigt närvarande och en organisation 

behöver enligt respondenterna möjliggöra utrymme för förändring och implementering 

av ny kompetens. Detta betonar även respondent 4:  

Eh jamen jättemycket. Annars hade du, annars hade man ju fastnat. Då händer ju 

ingenting. Så det tycker jag verkligen behövs. Och man behöver ju bli bättre på 

saker och kunna göra saker bättre annars klarar man ju inte av sina 

arbetsuppgifter. 

Respondent 4 

Behovet av förändring och nya områden i arbetet har ovan etablerats för att skapa en 

bättre prestation och kunna genomföra arbetsuppgiften. Ett sätt att kunna genomföra 

denna förändring och implementera nya områden för medarbetaren kan ske i form av 

kompetensutveckling, vilket respondent 3 diskuterar nedan.  

Alltså det jag egentligen vill i min roll är att kunna så mycket som möjligt. Jag vill 

ha så många erfarenheter som möjligt, så i och med att jag då får det vid 

kompetensutvecklingen så lär jag ju mig mer och då blir ju jag motiverad eftersom 

jag som person triggas av sådant. […] Ja och utan kompetensutveckling sitter jag 

ju bara med samma uppgifter och jag får ju inget utav det så då blir det ju bara 

mindre och mindre meningsfullt och det är ju det jag vill göra i mitt arbete.  

Respondent 3 

Organisatorisk öppenhet och stöd 

Utifrån de olika respondenterna framgick vikten av organisationers inställning till 

kompetensutveckling och dess centrala roll i att utveckla de anställda i utförandet av 

arbetsuppgifterna. Flera respondenter kände sig motiverade av att de uppfattade sin 

organisation som villig att erbjuda kompetensutveckling när detta behövdes. Dessutom 

såg de denna vilja att utveckla ny kompetens hos sina medarbetare som att organisationen 

var villig att förändras och hålla sig relevant gentemot omvärlden. Vikten av 

organisationens inställning till kompetensutveckling kan illustreras via nedanstående citat 

från respondent 1.  

[…] det tycker jag är en alltså jätteviktig faktor för att jag ska motiveras att gå till 

jobbet. Jag menar är inte organisationen villig att utvecklas så då utvecklas ju inte 

någon personal heller precis. 

 Respondent 1  

Ännu en framhävd aspekt är det organisatoriska stödet och vikten av det i det dagliga 

arbetet. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter och prestera väl krävs det stöd från 

organisationen.  

Och förutsättningar att göra ett bra jobb. Alltså om inte allt runt omkring funkar 

så blir det jäkligt jobbigt. Så när man har rätt information och man får forumen 

och möjligheterna att göra sitt jobb, jamen det krävs för tillfredsställelsen också. 

 Respondent 4 
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Men även om behovet av organisatoriskt stöd är viktigt så är även kompetensutveckling 

och en organisations förmedling av attityd kring det viktigt. Något som kan komma att 

påverka organisationens attraktivitet enligt respondent 4.  

Eh så det tycker jag är asså en arbetsplats som inte satsar på kompetensutveckling 

är ju inte attraktiv, inte i mina ögon i alla fall. […] man känner att min roll är 

viktigt när jag får kompetensutveckling och det är ju absolut en motivationsfaktor 

också att känna det är viktigt.  

 Respondent 4 

Möjligheter till kompetensutveckling prioriteras även av respondent 3.  

Ja då investerar dem i sina medarbetare och det är viktigt. […] De är ju om jag 

går på två intervjuer och ett företag promotar sin kompetensutveckling då är det 

ju klart att jag bir mer och mer triggad att välja det jobbet än det andra jobbet.  

Respondent 3 

En av respondenterna uttryckte också värdet av att själv kunna uppmärksamma 

kompetensrelaterade behov på arbetsplatsen och få gehör av ledare inom organisationen. 

Men överlag så tycker jag att det är bra, chefen har ju uttryckt att om det är så att 

man känner att man vill utvecklas inom någonting så är han öppen för att ta den 

diskussionen med sina medarbetare. Men det måste vara, det kan inget, för att 

citera han, "inget mumbo jumbo" […] Utan man måste kunna motivera varför jag 

känner att jag behöver den här utbildningen. Men sen så är det en annan femma 

om jag kan motivera att vi är ett arbetsteam här, vi saknar den här kompetensen, 

jag har kollat upp att det finns en kurs här.  

Respondent 2 

Bristfälligt organisatoriskt stöd kan också vara en faktor som påverkar viljan att stanna 

på en arbetsplats. Nedan uttrycker respondenten hur förväntningar på organisationen som 

inte införlivades bidrog till beslutet att finna en annan arbetsplats: 

Ja absolut, det var ju så här jag valde det här jobbet. För jag kände att de erbjöd 

vissa kompetensutvecklingar som de senare inte fullföljde men de erbjöd. Men de 

kunde tyvärr inte erbjuda det på grund av bristande chefskap. Detta fick mig också 

att senare söka mig till en annan arbetsplats. 

Respondent 3  

Öka gruppens samverkan 

I detta tema kommer resultatet presenteras gällande betydelsen av gruppen och det 

möjliga utbytet av kompetens och kunskaper på arbetsplatsen samt resultatet om 

organisationernas läromiljö avseende tillåtande- eller utmanande klimat inför 

kompetensutveckling. Detta är två underkategorier som kommit att belysas av de 

intervjuade som betydande och av stor vikt för deras arbete. 

Utbyte av erfarenheter 

I intervjuerna kom respondenterna att belysa betydelsen av kollegor utifrån att kunna dela 

och förmedla kompetens samt att lära sig av interaktionen med kollegorna i det dagliga 

arbetet. Vikten av kollegor kom att belysas tidigt i intervjuerna.  
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Alltså det som får mig att bli motiverad och vilja göra ett bra jobb då är det 

jätteviktigt för mig att jag trivs med kollegorna. 

Respondent 2 

Kompetensutveckling i grupp har även visats sig ha positiva effekter på motivationen 

enligt respondent 3 där utifrån erfarenhet flera individer med olika poster i organisationen 

deltagit i en kompetensutveckling.   

Om jag tänker på utbildningen in Göteborg så var det ju att hela teamet var där 

och då allt från VD till jag som bemanning- och rekryteringsassistent. Det kände 

jag motiverade mig ganska mycket då teamet som sådant gav mig motivation. Sen 

finns det ju såklart kompetensutveckling där bara vissa typer av konsultchefer 

medverkar och det kan ju vara motiverande i sig men just den här var bättre i och 

med att det var så spritt med olika positioner.  

Respondent 3 

En av respondenterna lyfte också fram interaktionen med kollegorna och utbyte av idéer 

som en kompetensutvecklande aspekt.  

Men jag tror ju på att man lär sig väldigt mycket av att göra grejer i grupp och 

bolla med andra, lära av varandra framförallt. Det tror jag är jätteviktigt, så 

därför värdesätter jag kollegor överhuvudtaget väldigt högt för att man har 

möjlighet att ständigt kompetensutvecklas. Nu har vi haft ett stort 

arbetsmiljöarbete på akutkliniken, då berättar man hur det gick till och försöker 

lära oss andra vad som har gått bra och inte bra för att dela med sig. Så det är 

också en form av kompetensutveckling tänker jag. 

Respondent 4 

Denna respondent berättade också att hen tillsammans med sina kollegor på eget initiativ 

anordnat möten varje vecka med syfte att utbyta idéer och erfarenheter för att stödja 

varandra i arbetet. 

Jamen det gör det, bara att få bolla och prata igenom saker, höra om de andra 

haft liknande situationer man gjort tidigare hjälper ju väldigt mycket. Men sen så 

på nåt sätt om det är ett problem så kan det vara ofta att man behöver, vi har ju 

inget mandat nån av oss i den gruppen att ta några beslut egentligen utan det ska 

ju komma från vår chef. Så ibland kan det bli att vi kan prata och ha jättemycket 

bra idéer men det måste fortfarande upp till chefen.  

Respondent 4 

Erfarenheten hos kollegor som arbetat i olika roller under en längre tid framhävdes också 

som en källa till kunskap och utveckling. 

Eh som jag är ju väldigt ny då, nyexad och jobbar ihop med kollegor som varit 

personalchefer och lönekonsultschefer så de är väldigt kompetenta. Det är ju en 

guldgruva för mig att bara lära mig av dem. 

Respondent 4 

Tillåtande och utmanande klimat 

Utifrån intervjuerna framhävdes läromiljön som en betydelsefull aspekt för 

respondenterna gällande hur tillåtande eller utmanande klimatet uppfattas i 

organisationen kring kompetensutveckling. Som respondent 4 uttrycker nedan så är en 
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samsyn på kompetens och kunskap viktig men också att det finns utrymme för denna typ 

av samarbete.  

Och det är ju ganska viktigt också i ett sådant jobb som vi har, att vi inom 

personalgruppen har en samsyn på saker och en samlad kunskap för det är ju sen 

vi som går ut i helt spridda verksamheter och försöker implementera detta. Och då 

är det ju jätteviktigt att det är vi som har, som står enade i grunden annars blir det 

hur spretigt som helst.  

Respondent 4 

En möjlighet för att säkerställa att gruppen erhåller en viss kompetens är att låta alla 

deltagare medverka i en kompetensutveckling som sedan kan diskuteras och blickas 

tillbaka mot. Detta är något respondent 3 upplevt med gott resultat.  

Den påverkar jättemycket eftersom att jag blir motiverad av kompetensutveckling 

att utföra arbetsuppgifterna och prestera bättre. Och eftersom vi fick samma 

kompetensutveckling inom samma grupp på kontoret har vi haft diskussioner om 

vad vi lärt oss och utvärderat det vi lärt oss sinsemellan.  

Respondent 3 

Ytterligare en del som beskrivs är hur en kompetensutveckling kan förändra arbetssättet 

inom organisation och utmana medarbetarna till problemlösning och utförligare 

tankeprocesser. 

Vi hade två heldagar med hela personalfunktionen när vi hade hyrt in en extern 

konsult som skulle träna oss i att ha coachande samtal. För att vi skulle coacha 

våra chefer vi jobbar gentemot istället för att bara ge dem svaren eller hjälpa dem 

och bara överta problemet så skulle vi få dem själva att tänka ut lösningen. 

Respondent 4 

I anknytning till hur denna kompetensutvecklingsåtgärd förändrat arbetssättet på 

arbetsplatsen menar respondenten att inte bara dennes sätt att stödja cheferna ändrats utan 

också chefernas sätt att bemöta respondenten. Istället för att ge ett enkelt svar på ett 

problem uppmuntrade cheferna respondenten att själv utförligt tänka igenom och hitta en 

lösning på problemet. Men det var också utmanande att faktiskt implementera kunskapen 

under det ständiga kravet att prestera. 

Ja men lite liksom hur andra bemöter, mina chefer var ju coachade inom det här, 

så det blir ju lite också hur dem bemöter mig också och hur jag ska lösa problem 

med. Jag kanske inte ska gå till dem och be om ett direkt svar utan det är nyttigt 

för mig med att tänka till så även när jag tänker och inte är med mina chefer så 

tänker jag att det är bra när andra bemöter mig så också. Men sen är det ju svårt 

när det blir stressigt när man ska leverera snabba resultat hela tiden och när allt 

bara går i ett då blir det ju svårt att tänka på vad man gjorde där i augusti.  

Respondent 4 
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Bidra till personlig utveckling i arbetet 

Nedan följer de underkategorier som kommit att knyta an till den personliga utvecklingen 

i arbetet i relation till kompetensutveckling. Detta avser att man som individ upplevs att 

bli mer sedd av organisationens ledare, men även att man får möjlighet att realisera de 

tillägnade kompetenserna och förverkliga de nyförvärvade kunskaperna praktiskt i 

arbetet. Slutligen kommer även resultatet kring individernas ökade självförtroende i 

arbetet efter kompetensutvecklingen och de effekter som detta innebär inkluderas. 

"Att bli sedd" 

En framträdande aspekt i intervjuerna var att kompetensutveckling av respondenterna 

uppfattades som att de blev sedda av organisationen och värda att investera i. Det blev ett 

sätt för respondenterna att bekräftas av organisationen och på så sätt motiveras i arbetet. 

Jag tycker, jag har fått, jag får ju känslan av att då litar min chef eller tror min 

chef på mig, och då investerar hon för det kostar ju såklart pengar för henne och 

hela organisationen att kompetensutveckla mig. Hur mycket vet jag inte men det 

är ju ändå en kostnad för dem och då känner jag ju såklart att det blir en 

motivation för mig som en följd av dessa kompetensutvecklingarna. 

Respondent 1 

 

 […] men det är ändå att man känner lite det här att man blir sedd också när man 

får kompetensutveckling, det är någon som satsar på mig, som tror på mig genom 

att lägga ändå de pengarna och den kraften som det tar och det tror jag är ganska 

viktigt att man känner den här delaktigheten också.  

Respondent 4 

En av respondenterna uttrycker också den lojalitet och vilja att "betala tillbaka" till 

organisationen som byggs upp hos hen efter att de investerat i kompetensutveckling. 

Eh ja men det påverkar så att om jag får kompetensutveckling så är det ju någon 

som har satsat på mig […] men då känner man ju också ännu mer skyldighet att 

leverera någonting tillbaka, det handlar ju om att ge och ta. Eh och det är ju så 

jäkla smart för en organisation också för man bygger ju upp den här på något sätt 

skuldkänslan som medarbetare, det är ju lite det man spelar på när man känner 

att nu är jag skyldig att betala tillbaka här och använda mig av det jag har lärt 

mig annars är det ju bortkastad tid, tid är ju svindyrt. 

Respondent 4 

Ytterligare en aspekt av att en organisation satsar på de anställda genom 

kompetensutveckling är att detta påverkar deras syn på organisationen. Det är inte bara 

en motiverande faktor utan kommunicerar också till de anställda som deltar i 

kompetensutvecklingen att organisationen är mån om att utvecklas i takt med omvärlden. 

Jag tror det är jätteviktigt att företag erbjuder kompetensutveckling det är så jag 

blir motiverad att söka mig till ett företag för att de vill utveckla sina medarbetare, 

och jag skulle vilja dra det till den gränsen att företag som erbjuder 

kompetensutveckling de ser en framtid inom sina medarbetare och vill att de ska 

bli sina bästa jag. […]  jag tror att de tror på ett långsiktigt förhållande kring en 
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medarbetare så att de inte bara tror att denna personen kan ha denna positionen 

utan att klättra men om de erbjuder kompetensutveckling kan man komma vidare 

i organisationen.  

Respondent 3 

Likt respondent 3 anser respondent 2 att organisationer som satsar på 

kompetensutveckling påverkar själva synen av organisationen i fråga, medarbetarna 

uppskattar därmed kompetensutvecklingsmöjligheterna.  

Det påverkar min syn på organisationen jättemycket. Och det är främst för att om 

företaget vågar satsa på kompetensutveckling så vet man att de bryr sig om en. 

[…] Och de vet att "här har vi en kille eller tjej som vi vill satsa lite på", för det är 

ju inte gratis att kompetensutveckla. Ehm och då är det liksom att okej men de 

känner ändå liksom att jag, jag känner mig uppskattad på nåt sätt. Så då gör jag 

ett bra jobb, för de väl lägga de här pengarna på mig och då vet jag också liksom 

att de vill satsa på mig i längden och inte bara for now. Det skulle jag säga är 

jätteviktigt. Och det går också in på det individuella för då känner jag mig 

uppskattad. Och att jag känner mig uppskattad är väldigt viktigt för min 

arbetstrivsel också. 

Respondent 2 

Att realisera den nya kunskapen 

Någonting som motiverat våra respondenter är att efter en kompetensutveckling kunna 

implementera sina kunskaper i de dagliga arbetsuppgifterna. En av respondenterna tyckte 

att det var av mycket stor vikt att faktiskt ta med sig någonting applicerbart efter 

kompetensutvecklingen. 

Det var ju att man fick en ny kunskap som man kunde applicera i praktiken. Och 

det blev ju också att, det var ju ingen av oss men om vi ska ta mig, jag hade ju inte 

gjort det. Som hade suttit med det här innan. Så det blev ju som en form av en ny 

arbetsuppgift för alla som gick på den här utbildningen. 

Respondent 2 

Respondent 4 betonar vikten av att både ta del av den formella kunskapen och att 

utvecklas genom att lära sig av sina kollegor. 

Eh men sen också då det här formella som man får av organisationen och det 

värdesätter jag hur mycket som helst. Och jag vet inte om det är speciellt när man 

är nyexad att nu bygger man på nånstans grunden till, till sin karriär. Och då 

tycker jag att ett sånt jobb där man får lära sig inom alla, inom hela 

personalområdet och där man verkligen får chansen att utvecklas så att det är 

väldigt motiverande. 

Respondent 4 

Att implementera delar av en kompetensutveckling i sitt arbetssätt var någonting som 

motiverade och gav energi i arbetsuppgifterna enligt en av respondenterna. 
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Men när man väl då får möjligheten att utvecklas och får ta in något nytt och får 

lära sig nåt nytt och därmed kanske till och med antingen jobbar med nåt nytt eller 

får en ny vinkel på det man jobbar med, då tror jag absolut man får energi av det. 

Och att det är motiverande till att vilja göra ett bättre jobb. Det tror jag. 

Respondent 2 

Att delta i en arbetsgrupp behöver inte endast betyda att man skall finna motivationen i 

gruppen men också att man kan finna motivation av att delta och visa upp sin kompetens 

och sitt kunnande. 

Och då blir det ju också att man vill visa för chefen och kollegorna att kolla här 

nu har jag tagit till mig en ny kompetens. Man vill visa upp lite vad man har lärt 

sig. Eh och det handlar inte om att man vill vara bättre än alla andra men man vill 

gärna visa vad man går för. […] Det motiverar mig. 

Respondent 2 

Kompetensutveckling kan också utgöra en möjlighet för en nyare anställd att visa sina 

styrkor inom ett nytt kompetensområde. Nedan beskriver respondenten hur ett nytt 

kompetensområde utmanade denne och gav tillgång till en ny arbetsuppgift. 

Då var det ingen här av oss tre rekryterare som var bättre än någon annan på det 

här området för ingen hade någon aning innan den här utbildningen som vi gick. 

Och då blev det ju att jag som var nyast om vi säger så, fick "step it up" lite grann 

och visa vad jag gick för. Och det är väldigt motiverande ändå! Att visa på liksom 

vad man går för skulle jag säga. Då var det ju liksom för mig en chans, för då var 

det ju också jäkligt oklart vem det var som skulle ta hand om de här 

rekryteringarna. 

Respondent 2  

Självständighet i arbetet 

De kunskaper respondenterna tog med sig från kompetensutvecklingsåtgärderna hjälpte 

också till att skapa en större självständighet men också ett större självförtroende i 

utförandet av arbetsuppgifterna. 

I och med kompetensutvecklingen känner jag att jag lärde ju mig system och 

liknande och blir berättigad att göra vissa saker och därför känner jag mig ju mer 

självsäker i min roll och jag utvecklas ju mer som person. Jag känner mig även 

mer motiverad av kompetensutvecklingen.  

Respondent 3 

Kompetensutvecklingen kunde också som för respondent 4 skapa en större grad av 

medvetenhet och självreflektion i arbetet. 

Ja men det var ju självmedvetenheten och hur jag själv reagerar i vissa situationer, 

att man på något sätt blir lite mer analytisk med det, så nu när jag pratar med 

chefer så kan jag stanna upp lite "nu blir jag den som tar över problemet här" det 

här skulle ju vara coachande, och utifrån det får man stanna till lite och tänka till 

lite. Så det är väl det.  

Respondent 4 
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Respondenterna kom även att belysa ett starkt samband mellan ökad självständighet och 

ökad motivation enligt deras erfarenhet, något respondent 1 belyste.  

Jag tycker att främst att det gett mig en grund, grund att stå på och att jag liksom 

nästan mer vågar arbeta självständigt. […] Det är för att alla vill väl känna att 

man, att man kan göra utföra sig jobb utan att behöva fråga sig omkring hela tiden. 

Eh så det tycker jag verkligen, det är klart att det är motiverande att känna att man 

är sin egen i sitt jobb. Att detta kan jag, detta sköter jag, ingen annan liksom. […] 

Precis, det hänger ihop med motivationen också för min del, alltså är jag mer 

självsäker på mitt jobb, tycker jag att jag är grym på mitt jobb. Så självkänslan 

och självförtroende hänger ju verkligen ihop med motivation det tycker jag. 

Respondent 1  

Även respondent 4 prioriterar ny kunskap och självständighet i sitt arbete högt och ser 

känslan av otillräcklighet som ett mardrömsscenario. 

Och man behöver ju bli bättre på saker och kunna göra saker bättre på egen hand, 

annars klarar man ju inte av sina arbetsuppgifter. Att känna att man inte duger är 

ju den värsta känslan som finns på jobbet. Det hade ju varit fruktansvärt att känna 

det hela tiden. 

Respondent 4 

DISKUSSION 
I följande del kommer reflektioner ske gällande arbetets vetenskapliga metod för att 

belysa de möjliga brister och tillkortakommanden som skett i arbetet med studien. Denna 

del kommer även belysa de möjligheter som finns för vidareutveckling av studien och 

annorlunda metodval som kunde genomförts istället för den typ som nyttjats. Därefter i 

resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning, 

studiens resultat kommer därefter presenteras. Till sist kommer det redogöras för vad 

denna studie bidrar med till det arbetslivspedagogiska forskningsfältet följt av arbetets 

slutsats och konklusion.   

Metoddiskussion 

Litteratursökning 

Tidigt i studien genomfördes eftersökning av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar 

vilket visade sig vara av högre svårighet än förutspått. De initiala sökningarna utgick 

främst från sökmotorerna ERIC samt OneSearch kring artiklar gällande 

kompetensutveckling och motivation. Dessa sökningar genomfördes både på svenska och 

på engelska och utgick från att artiklarna var peer reviewed och ej äldre än 2005. Utifrån 

denna sökmetod hittades ett fåtal artiklar vilket förde intresset till att ta hjälp av en 

universitetsbibliotekarie i fortsatt sökande. Bibliotekarien kom sedan att bidra till utökade 

sökningar som kom att vara mer träffsäkra. Efter samråd med studiens handledare blev vi 

rådda att se till Ellströms många arbeten vilket gav gott resultat. Utifrån Ellströms arbeten 

och många samarbeten kunde tillräckligt med litteratur samlas in för att tillgodose arbetet 

med litteratur och vetenskapliga artiklar att utgå ifrån. 
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Begränsningar 

Ser man till studiens omfattning så kan man identifiera en begränsning gällande den givna 

tid som studien skall ha genomförts under, det vill säga tio veckor. Hade denna 

tidsangivelse varit mer generös hade det funnits mer tillgänglig tid för utveckling av både 

vald metod men också gett möjlighet till fler intervjuer och mer genomförlig bearbetning 

av resultatet. Vid granskning av detta arbete bör därför den givna tiden belysas som en 

begräsning kring hur studien kommit att utföras.  Begränsningarna angående tidsfristen 

kom även att påverka valet av metod samt mängden möjliga respondenter som vi hade tid 

för att intervju och därefter analysera svar av. Hade tidsfristen varit mer omfattande hade 

det uppkommit möjlighet för att genomföra en kombination av metoder, exempelvis 

genomföra intervjuer och observationer. Det kunde även gett möjlighet till ett större antal 

intervjuer och på så sätt få djupare insyn i fler individers uppfattning och syn på 

kompetensutvecklingens förhållande till motivation. Utöver observationer och ytterligare 

intervjuer hade man genom tillgång till mer tid fått möjligheten att genomföra enkäter på 

ett större antal individer angående studiens ämne. Dessa skulle kunna genomförts likt 

intervjuerna på ett antal olika organisationer men också i specifika grupper och på så vis 

skapa en fallstudie. En förlängd tidsfrist hade enligt ovan gett olika möjligheter att utöka 

och fördjupa studien och på så vis säkra ett mer utförligt resultat och ökat det 

vetenskapliga värdet på arbetet. Trots den korta tiden har vårt presenterade resultat varit 

likt stora delar av tidigare resultat inom fältet och därav skapat ytterligare legitimitet för 

resultatets relevans för det arbetslivspedagogiska området. Detta i enlighet med ovan 

presenterad diskussionen.  

Urval 

Studiens urval utgjordes av ett snöbollsurval och bestod därmed av både personer som 

tidigare var kända för oss och nya kontakter. De intervjuer vi utförde med respondenterna 

vi redan kände kan ha gynnats av att vi var bekanta och gjorde det enklare för dem att 

vara bekväma och diskutera fritt. Dock fanns det även risker med det faktum att vi kände 

dem sedan tidigare. Möjligen kunde de känt en större skyldighet att delta i studien och ge 

svar som gynnade oss. Dessa risker minimerade vi genom att utförligt klargöra för dem 

att deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan några 

konsekvenser. Dessutom ställde vi öppna, utforskande frågor som utgick från 

respondenternas erfarenheter och upplevelser. Vi påpekade också att studien inte på något 

sätt skulle bedöma vare sig individen eller den organisation som denne tillhörde. Det 

intressanta för oss utgjordes av respondenternas berättelser om och upplevelser i arbetet. 

Därför grundades deras svar i vad de upplevt och tjänade inte bara till att tillgodose våra 

behov utifrån studiens utformning. Även om intervjuerna med de personer vi tidigare 

kände färgades av vår bekantskap anser vi inte att de erfarenheter de delgett från sina 

arbetsplatser påverkats av detta. Intervjuerna med de två respondenter vi inte kände sedan 

tidigare utfördes på samma sätt och påverkades därför inte av problematiken med tidigare 

bekantskap. 

Transkribering 

Utförandet av transkribering genomfördes i anknytning till genomförd intervju där 

materialet delades upp i varsin del utifrån det inspelade samtalet för att på så sätt spara 

tid på detta moment. Överenskommelser hade tidigare gjorts om transkriberingens 

utformning likt att respondenten skulle benämnas som R, och Elias som E och Carl-
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Magnus som C-M.  För att tillgodose studiens äkthet utifrån Bryman (2011) 

transkriberades hela intervjun till minsta sekund. Transkriberingen innehåll även 

markerade pauser och liknande för att återge samtalet i sin helhet. Efter genomförd 

transkribering diskuterades och sågs materialet över tillsammans för att säkerställa att 

inga delar missats och att utformningen motsvarade intervjuns innehåll.  

Analys 

Studiens analysarbete hade mycket att vinna på att vi båda parter deltog vid 

intervjutillfällena, då båda fick direkt insyn i materialet och diskussioner uppkom tidigt 

kring materialet. Efter transkribering skapade vi tematiska färgkoder utifrån vår valda 

tematiskanalysmetod där färger tilldelades respektive tema för lättare skapa översyn och 

identifierbarhet. I analysen markerades även citat som var berättande eller hade en stark 

koppling till de olika teman vi tidigare kommit belysa. Detta för att enklare sätta dem i 

kontext senare i vårt resultat och se deras anknytning till det empiriska materialet. I 

transkriberingen samt analysen märktes fördelarna med nyttjandet av inspelningsteknik 

enligt Bryman (2011). Då man i transkriberingen fick möjlighet att ordagrant se över 

materialet men även för analysens del höra respondentens utsago gällande uttal, betoning 

etcetera. Likt de Bryman (2011) syftade till hade inspelningsteknikens dubbla fördelar 

som berörde både transkribering och analys. 

Resultatdiskussion 

Det resultat som framkommit genom av våra intervjuer har visat sig ha tydliga 

anknytningar till den tidigare forskningen inom kompetensutvecklingens område. 

Ellström och Kock (2011) menar att ett tydligt och grundläggande sätt att kategorisera 

effekter av kompetensutveckling är utifrån förändring som individ, grupp och 

organisation. Eftersom detta även passar vårt resultat kommer vi därför att nedan göra en 

uppdelning i de tre rubrikerna individ, grupp och organisation. Utifrån dessa kategorier 

kommer vårt resultat diskuteras och anknytas till teoretiska begrepp från den tidigare 

forskningen om kompetensutveckling och dess motiverande effekter. 

Resultatdiskussionen fortsätter därefter med rubrikerna sammanfattning, relevans för 

arbetslivspedagogiken, slutsatser och slutligen förslag till vidare forskning.  

Individ  

De mest framträdande positiva effekterna en kompetensutveckling kan ha på en individs 

motivation är kopplade till den personliga utvecklingen på arbetsplatsen. I vårt resultat 

poängterade respondenterna vikten av att "inte fastna" i en arbetsuppgift och upplevde 

potentialen för utveckling och variation inom arbetsuppgifterna som mycket viktiga. 

Detta går i linje med Kock, Gill och Ellström (2007) som funnit att kompetensutveckling 

bland annat bidragit till att en arbetsuppgift utförs på ett bättre sätt. Den anställde som 

utför uppgiften har även känt sig mer motiverad och intresserad efter 

kompetensutvecklingen. Att efter en kompetensutveckling behärska sina arbetsuppgifter 

i större grad blev i synnerhet för respondent 1 motiverande då hen kände sig mer 

självsäker och självgående i arbetet. Detta kan anknytas till de tre effekter av 

kompetensutveckling ur ett individperspektiv som Nordhaug (1991) funnit. Effekterna 

innefattar ökad motivation för fortsatt lärande, ökade karriärmöjligheter och 

självständighet i arbetet samt psykosociala möjligheter som självförtroende och relationer 
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med kollegor. Det fortsatta lärandet, självständigheten i arbetet och självförtroende som 

följd framstår i vårt resultat som mycket betydelsefulla effekter av kompetensutveckling. 

Ytterligare en viktig motiverande aspekt i arbetet för respondenterna i vårt resultat var 

känslans "att bli sedd" när organisationen valde att investera i dem genom 

kompetensutveckling. Flera av respondenterna tolkade det faktum att de på 

organisationens initiativ fick delta i kompetensutveckling som att de värdesattes som 

anställda och hade potential att utvecklas. Detta motiverade dem i sin tur till att vilja ge 

tillbaka till organisationen genom att göra ett bra jobb på arbetsplatsen. Respondent 4 

betonade detta i synnerhet och menade att lojaliteten nästan blev som en skuld som skulle 

betalas tillbaka. Denna typ av organisatoriskt stöd som respondenterna upplevde och 

motiverades av är enligt Ellström och Kock (2011) en grundläggande del av en 

möjliggörande läromiljö på arbetsplatsen. Andra delar som karaktäriserar en 

möjliggörande läromiljö är varierande arbetsuppgifter och möjligheten för anställda att 

utvecklas och ta sig an mer komplexa arbetsuppgifter. Flera av våra respondenter menade 

att deras respektive arbetsplatser hade möjliggörande läromiljöer då de erbjöd 

kompetensutveckling och därefter möjlighet att kunna realisera den nya kompetensen i 

nya arbetsuppgifter. En möjliggörande läromiljö har betydligt bättre förutsättningar att 

framgångsrikt kompetensutveckla individer och på så sätt motivera dem att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bättre sätt (Ellström & Kock, 2011). 

Herzberg et al. (1999) har i sin studie om individer som upplever hög respektive låg 

motivation på sina arbetsplatser identifierat de mest framträdande motivationsfaktorerna 

för respektive grupp. De viktigaste faktorerna för de som upplevde sig motiverade var 

känslan av att ha utfört någonting genom arbetsuppgifterna och att få erkännande för 

detta. I vårt resultat berättade respondent 2 hur hen som ett nyare tillskott på arbetsplatsen 

fick möjligheten att verkligen "visa vad hen gick för" i samband med 

kompetensutveckling. Respondenten beskrev det som mycket motiverande att efteråt 

återvända till arbetet och kunna visa de nya kunskaperna för kollegorna och chefen samt 

få uppskattning för detta. Motsvarande beskriver Herzberg et al. (1999) att den viktigaste 

motivationsfaktorn för gruppen med låg motivation var företagspolicy och 

administration. Respondent 3 beskriver att hen på sin arbetsplats blivit lovad möjligheter 

till kompetensutveckling men att dessa sedan uteblivit på grund av bristande chefskap. 

Företagets policy var i detta fallet inte konsekvent med det organisatoriska stödet och 

administrationen på plats och blev istället faktorer som fick respondenten att lämna 

företaget. 

Grupp 

Kompetensutvecklingens påverkan på motivation för arbetet hos respondenterna har i vårt 

resultat samt i tidigare forskning visat på dess påverkan i grupp. Kompetensutvecklingen 

kan ske på två olika sätt i grupp, antingen planerad och formell där deltagarna utgör 

gruppen men även ske inom grupp informellt enligt Granberg (2014). Detta belystes även 

av våra respondenter i resultatet där vi ser en tydlig koppling till respondent 3s erfarenhet 

av att delta i kompetensutveckling i grupp och hur gruppens variation motiverade hen 

positivt. Gruppens positiva påverkan kan även illustreras av respondent 4 som i sin 

organisation etablerat ett forum för kollegor att dela med sig och ta lärdom av varandra i 

grupp.  Respondent 2 vittnar även om den sociala vikten av kollegorna och att de med sin 

närvaro bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen vilket i sin tur skapar motivation för 

fortsatt arbete. Gällande ökad trivsel och socialt utbyte med kollegor så visar även 



 

28 

 

Nordhaug (1991) detta som en av effekterna som en individ kan uppleva av 

kompetensutveckling. Nordhaug (1991) samt resultatet för denna studie vittnar då om en 

icke-kognitiv effekt från kompetensutveckling likt det Tuomistos (1986) refererar till som 

sin tredje effekt. Nämligen att genom kompetensutveckling stärka solidaritet och 

organisationskulturen samt skapa en känsla av syskonskap och support inom 

organisationen för att lättare nå målen. Nordhaug (1991) har även funnit ytterligare 

resultat som visar på fördelar som ökad mobilitet i den interna arbetsgruppen, 

socialisering och social kontroll bland de anställda samt ökad motivation hos de olika 

anställda. Denna ökade socialisering och möjlighet att röra sig internt mellan grupperna 

kan på så vis skapa möjligheter för utbyte av kompetens och kunskaper likt det respondent 

4 bevittnat ovan. Man får genom detta utökade sociala sammanhang att dela med sig i 

och ta del av andras erfarenheter och tankar. Vidare återfinns likheter med respondent 3 

som tidigare nämnt att den varierade gruppen kan bindas samman med en ökad 

syskonkänsla efter en kompetensutveckling. Respondent 2 betonar även möjligheten att 

själv få visa och dela med sig av sina erfarenheter från en kompetensutveckling och hur 

detta motiverade hen i det fortsatta arbetet. Detta passar väl in i fältets tidigare resultat 

kring ökad socialisation i gruppen. Resultat från Ellström (1997) visar att 

kompetensutvecklingen inuti en organisation kan leda till ökad motivation och lust för 

arbetet hos deltagande grupp vilket ovan nämnda respondenter påvisat.  

Det finns många fördelar att genomföra kompetensutveckling i grupp där fler i gruppen 

får ta del av samma innehåll. Dessutom gynnar det gruppen att få diskutera och samverka 

i en grupp för att kunna dela sin kompetens med resterande deltagare. Vi ser då en stor 

likhet med vårt resultat om kompetensutveckling i relation till grupp och hur det kan öka 

motivation jämfört med tidigare studier av Granberg och Nordhaug.  

Organisation 

Även om det går att identifiera en stor mängd effekter hos individen och gruppen i relation 

till kompetensutvecklings påverkan på motivation i arbetet så är organisationen central i 

denna frågan. Organisationen utgör till en början den miljö där kompetensutveckling kan 

implementeras och även platsen varpå effekterna kan komma att visa sig. Organisationen 

är därmed katalysatorn som kan förverkliga en kompetensutveckling samt gynnas eller 

missgynnas av dess effekter.  Att organisationen ofta har en central roll för 

kompetensutvecklingens påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation visar sig i studiens 

resultat på flera sätt. Detta framhävs också inom tidigare forskning. Beröringspunkterna 

kopplade till detta är organisationens perspektiv på kompetensutveckling, 

organisationens läromiljö och hur tillåtande och möjliggörande organisationen är för 

kompetensutveckling.  

Tidigare studier genomförda av Ellström och Kock (2008) redogör för två betydande 

organisatoriska perspektiv på kompetensutveckling: det tekniskt rationella perspektivet 

och det institutionella perspektivet. I vår studie har respondenternas erfarenheter av 

kompetensutveckling utifrån ett tekniskt rationellt perspektiv. Detta har av 

respondenterna framhävts som positivt då detta perspektiv ser kompetensutveckling som 

ett instrument för involverade att öka kunskap och förmåga. På lång sikt kan detta bidra 

till ökad produktivitet, tillväxt, utveckling och sociala kontakter inom organisationen. 

Perspektivet framhåller rationell planering och struktur som verktyg för att hantera 

kompetensutvecklingen då den implementeras när behov uppstår i organisationens 

omvärld. Detta perspektiv förespråkar kompetensutvecklande åtgärder om de är 
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ekonomiskt försvarbara och kan ge möjlighet till att gynna organisationen. Detta kom att 

belysas av flertalet respondenters utsago kring deras erfarenheter av öppenhet och 

organisatoriskt stöd för kompetensutveckling. Respondent 4 framhävde hur hen kände sig 

viktig för organisationen när den erbjöd hen kompetensutveckling och upplevde en ökad 

motivation för vidare arbete. Vidare menade respondenten att tillgången till 

kompetensutveckling påverkar attraktiviteten hos en organisation, en organisation som 

satsar på sina medarbetare är av större intresse. Även respondent 3 hade liknande tankar 

om att välja en organisation som satsar på kompetensutveckling framför en som inte gör 

det. Respondent 2 anser att en organisation med stor öppenhet kring kompetensutveckling 

är viktigt. Hen värdesätter möjligheten att föra sitt behov av utveckling till chefen och få 

respons och utvecklingsmöjligheter utifrån det. Hen understryker dock att det behövs 

tydliga skäl till att denna investeringen skall ske, vilket ligger i linje med det tekniskt 

rationella perspektivets strategiska synsätt.  Respondent 3 betonar att det organisatoriska 

stödet för kompetensutveckling är av stor vikt. Det bristande stödet på hens arbetsplats 

blev en starkt bidragande faktor till hens beslut att säga upp sig. Detta visar på 

medarbetarnas behov av att bli sedda och få vara verksamma i en arbetsmiljö som 

utvecklar och tar hänsyn till medarbetarnas behov. Respondent 1 understryker detta behov 

genom att beskriva organisationens vikt av att vilja utvecklas för att personalen i sin tur 

ska kunna utvecklas. Respondenten upplever sig också mer motiverad att utvecklas 

arbetsmässigt om organisationen visar sig villig att utvecklas och förändras.   

En stödjande organisation kan även skapa utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet 

inte endast genom formell kompetensutveckling. Respondent 4 belyser detta genom att 

berätta om det återkommande veckomöte som implementerats på hens arbetsplats. Där 

får kollegorna chansen att utbyta erfarenheter och idéer med förhoppning att förbättra 

arbetssättet på arbetsplatsen. Ser man utifrån det tekniskt rationella perspektivet kan en 

sådan åtgärd uppfylla målsättningen att utöka medarbetarnas kompetens och sociala 

utbyte på arbetsplatsen.  

Fördelarna med en tillåtande läromiljö i en organisation är många då den har en 

omedelbar påverkan på de anställda genom strategisk utveckling och de effekterna som 

kan uppstå av kompetensutveckling (Ellström & Kock, 2008). I läromiljön innefattas 

tekniska, ekonomiska, politiska och sociokulturella miljöer. Ellström och Kock (2008) 

menar att den avgörande faktorn för beslut om kompetensutveckling i de allra flesta fallen 

rör sig om press från organisationens omvärld, med andra ord konkurrerande företag. 

Behovet av att behålla sig konkurrenskraftig är därmed av stor vikt för organisationer. 

Vidare visar Ellström och Kock (2011) på en organisations möjlighet att vara 

möjliggörande eller begränsande i sin läromiljö oavsett motiv till kompetensutveckling. 

Deras resultat innefattar både utsträckningen av det lärande som sker och dess kvalitet. 

En möjliggörande läromiljö kännetecknas främst av varierande och komplexa 

arbetsuppgifter, utvecklingspotential, möjlighet till feedback och att arbetsprocesserna 

har utrymme för samarbete och lärande bland kollegor. Utöver detta finns även behovet 

av planering av utveckling samt tillgängliga resurser. En begränsande läromiljö 

kännetecknas istället av en mindre del av de ovan nämnda faktorerna. Om man jämför 

detta med studiens resultat går det att finna många likheter mellan tidigare teorier och 

respondenters erfarenheter. Respondent 3 betonar vikten av en tillåtande läromiljö med 

möjlighet till kompetensutveckling och de fördelar som finns att kompetensutvecklas i 

grupp. Hen upplever sig motiverad i arbetet av att kompetensutvecklas och att kunna 

utföra arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. Även respondent 4 har erfarenhet av 
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kompetensutveckling som skapar resultat för organisationen och fortsatt arbetssätt när 

hen deltagit i två heldagars utbildning kring coachande samtal. Avsikten med dessa 

samtal var att uppmuntra de chefer respondenten stödjer i sitt arbete till att själva 

reflektera kring problem och på så vis finna svaren. Tidigare menade respondenten att 

hen tagit över chefernas problem istället för att uppmuntra dem till problemlösning själva. 

Väljer man att utgå från dessa två respondenters erfarenheter kan man se delar som kan 

ligga till grund för läromiljön. Båda respondenterna visar på olika faktorer som skapar en 

möjliggörande läromiljö: umgänge och samverkan med kollegor, samarbete i arbetet, 

utvecklingspotential i arbetsuppgifterna, komplexa arbetsuppgifter och tillgängliga 

resurser för att genomföra kompetensutveckling. Respondent 3 finner utöver den 

tillägnade kompetensen även utvecklingen som motiverande i hens arbete.  

Skall man summera hur organisationen kan påverkas av kompetensutveckling i relation 

till motivation så har flera faktorer diskuterats ovan.  Ellström och Kock (2008) och 

Nordhaug (1991) har utifrån ett individperspektiv studerat vilka effekter som kan uppstå 

inom en organisation efter kompetensutveckling. Resultatet av detta kan kategoriseras 

enligt följande effekter: valbarhet och förflyttning internt, socialisering och ökad social 

kontroll bland anställda, legitimerande effekt mot organisationens mål och beslut, ökad 

beslutsfattningsförmåga, högre delaktighet i beslutstagande och frågor kring arbetsmiljö, 

utveckling av organisationens förmåga att hantera förändring samt högre 

arbetsmotivation bland de anställda. Den sistnämnda effekten är den effekt som kommit 

att bli central i vårt arbete och varit av störst intresse. För att stödja ovan nämnda forskares 

resonemang så kan deras resultat jämföras med denna studie. Respondenterna upplever 

att ökad motivation i arbetet ofta är ett resultat av kompetensutveckling. Samtliga 

respondenter kom under intervjuerna att berätta om erfarenheter av att 

kompetensutveckling bidrar till ökad motivation för arbetet, i synnerhet respondent 1 och 

3. De menar att kompetensutveckling påverkar självsäkerhet och självförtroende i arbetet 

och leder till ökad motivation att utföra arbetsuppgifterna. Respondent 3 beskriver en 

känsla av ökad självsäkerhet efter en kompetensutvecklande åtgärd som lett till 

fördjupade kunskaper i organisationens system. Den ökade självsäkerheten till följd av 

kompetensutvecklingen har därmed bidragit till ökad motivation i arbetet. Även 

respondent 1 beskriver hur hens motivation för arbetet ökat i samband med 

kompetensutveckling då utvecklingen bidragit till ett mer självständigt arbetssätt än 

tidigare. Respondenten beskriver hur man som individ vill kunna utföra sitt arbete utan 

att ständigt behöva be om hjälp. Vidare förklarar respondenten att det ökade 

självförtroendet och självsäkerheten leder till ökad arbetsmotivation då man blir 

ytterligare motiverad att fortsätta utvecklas. Kompetensutvecklingen leder i båda fallen 

till ökad motivation för arbetet genom ökad självsäkerhet och tilltagen förmåga som 

effekt av utvecklingen. Detta överensstämmer med Herzberg et al. (1999) som betonar 

motivation och tillfredställelse som självförverkligande och utvecklande för individen.  

Det skall dock poängteras att enligt Nordhaug (1991) så kan även kompetensutveckling 

leda till negativa effekter. Dessa kan utgöras av att en individs kompetens inte längre 

passar kraven och kvalifikationerna för en roll. Det kan även handla om fel typ av 

utbildning, otillräcklig utbildning samt risk för att bli överkvalificerad. Man kan även som 

individ få kunskapsmonopol i organisationen. Ser man till studiens respondenter har 

endast en delgett upplevelser av dessa tendenser. Respondenternas har istället framhävt 

möjligheten att implementera fler kompetensutvecklingar och få tillgång till ytterligare 
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kunskap. Undantaget är respondent 3 som på grund av bristande organisatoriskt stöd och 

tillgång till utbildning valde att lämna sin organisation. 

Organisationen kan alltså ses som en avgörande eker i hjulet kompetensutveckling. 

Organisationen är miljön där kompetensutvecklingen kan uppkomma, genomföras och 

påverka individ, grupp och organisationen själv.  

Sammanfattning  

Utifrån resultatdiskussionen framgår det tydligt att det finns många anknytningspunkter 

mellan studiens resultat och den tidigare forskningen som behandlar 

kompetensutvecklingens effekter på medarbetares motivation på arbetsplatsen. En 

mycket framstående del är respondenternas uttalade vilja att utvecklas inom arbetet med 

kompetensutveckling som verktyg. Målet för respondenterna är att nå en större färdighet 

och kunskap i arbetet och därmed kunna ta sig an mer komplexa arbetsuppgifter. Eftersom 

kompetensutveckling i många fall kan erbjuda en väg till det målet uppfattas den som en 

motiverande faktor. Även processen att gå från teori under en utbildning till att senare 

realisera den nyfunna kompetensen i arbetsuppgifterna har framhävts som motiverande 

av respondenterna. Resultatdiskussionen visar också att respondenterna upplever att 

mycket lärande på arbetsplatsen sker i grupper där medarbetare har utbyte av varandras 

kompetenser. I en gruppkontext sker det informella lärande som inte pågår på samma sätt 

i en formell utbildningsåtgärd. Kollegor anses både skapa trivsel men också fungera som 

bollplank för idéer eller ge råd kring svårhanterade situationer. Dessutom uppgav en 

respondent att en motiverande faktor var att realisera nyfunnen kompetens och på så sätt 

få erkännande från kollegorna och chefen. Slutligen kan även delar av en organisations 

legitimitet byggas upp genom att erbjuda kompetensutveckling till de anställda. Detta 

kommunicerar inte bara att de anställda är värdefulla och bör satsas på utan också att 

organisationen är mån om att utvecklas. En organisation som är lyhörd gällande de 

anställdas kompetensbehov tenderar också att ha en mer tillåtande läromiljö med bättre 

förutsättningar för kompetensutveckling. Denna miljö kan sedan bidra till att 

framgångsrikt utveckla sin anställda till att bli mer självständiga och självsäkra i sina 

arbetsuppgifter. 

Relevans för arbetslivspedagogiken 

Denna studie har haft som syfte att se vilka positiva effekter kompetensutveckling kan ha 

på individers motivation för arbetet.  Den har utifrån tidigare forskning resulterat i en 

empirisk undersökning genomförd med fyra respondenter. Utifrån det 

arbetslivspedagogiska fältet bidrar denna studie med att etablera förståelsen om hur 

kompetensutveckling kan påverka den arbetsrelaterade motivationen hos en individ. 

Detta är ett ämne som till viss grad studerats tidigare men kvarstår som en aktuell fråga i 

en nutida arbetskontext. Trots att den tidigare forskningen som genomförts på ämnet 

tycks blivit gammal är deras resultat fortfarande relevant. Detta kan ses utifrån de likheter 

vi har funnit i denna studies resultat och deras tidigare forskningsresultat. På så vis har 

denna studie belyst områdets tidigare resultat och visat på deras fortsatta relevans. 

Individen kan fortfarande uppleva en ökad motivation för arbetsuppgifterna till stor del 

genom kompetensutveckling. 
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Slutsatser 

Studiens slutsats är att kompetensutveckling kan ha positiva effekter på individers 

motivation att utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Dessa slutsatser bekräftar till 

stor del resultat som nåtts i tidigare forskning gällande de motivationsfaktorer som är 

viktiga för anställda som genomgått kompetensutveckling. Studien visar bland annat att 

kompetensutveckling är ett sätt att skapa motivation för fortsatt lärande, större 

självständighet i arbetet och till följd av detta ett större självförtroende i 

arbetsuppgifterna. Dessutom belyser den hur organisationer genom att investera i 

kompetensutveckling för individer kan få dem att känna sig prioriterade inom 

organisationen och kommunicera att deras utveckling är viktig. Eftersom samtliga 

respondenter betonade vikten av att ständigt utvecklas framstår organisationens förmåga 

och vilja att tillåta denna utveckling som fundamentalt viktig. Studiens respondenter har 

också uppgett att de inte endast stimuleras genom planerade eller formella 

utvecklingsåtgärder utan också genom interpersonella relationer. Som exempel finns de 

möten som sker varje vecka på en av respondenternas arbetsplats. Där menar hen att en 

form av informell kompetensutveckling sker då erfarenheter utbyts och anknyts till 

nuvarande eller tidigare händelser på arbetsplatsen. Mer erfarna medarbetare kan på så 

vis förmedla sin kunskap till de mer nyligen anställda. Utifrån detta framstår det som 

mycket viktigt för en organisation att prioritera både det informella och formella lärandet 

som en kompetensutveckling kan innebära. Genom att värdesätta dessa kan en 

möjliggörande läromiljö skapas med större förutsättningar för lyckade 

kompetensutvecklingsåtgärder. 

Att utveckla nya färdigheter i samband med kompetensutveckling uppfattade samtliga 

respondenter som mycket motiverande för det fortsatta arbetet. Detta kan också leda till 

att anställda specialiserar sig inom vissa arbetsområden och kan ta sig an mer komplexa 

arbetsuppgifter. Komplexitet och variation i arbetsuppgifterna har både i vår studies 

resultat och tidigare forskning nämnts som en källa till motivation för respondenterna. 

Flera respondenter menar också att en organisation genom att utveckla sina medarbetare 

visar sin legitimitet och vilja att förändras utefter omvärldens krav. Det organisatoriska 

stödet framhävs också som en förutsättning för att en individ ska kunna utvecklas och 

motiveras i arbetet. Våra respondenter upplever även att en större lojalitet skapas 

gentemot organisationen om de tillåts utvecklas. Studien visar att de medarbetare vi 

intervjuat upplever sig motiverade till att utföra sina arbetsuppgifter och implementera 

nya kunskaper i sitt arbetssätt efter kompetensutveckling. Men den är begränsad till en 

viss kontext och utgår från respondenternas upplevelser. De många likheterna med den 

tidigare forskningen inom området indikerar att resultatet är generaliserbart men det hade 

säkerligen gynnats av att vara mer omfattande. En större mängd respondenter med olika 

bakgrunder och yrkesbefattningar kunde skapat en mer nyanserad och tillförlitlig bild av 

området. Slutligen kan man konstatera att kompetensutveckling i olika former upplevs ha 

många sätt att påverka både individens motivation i arbetet och motivationen att vara en 

del av en viss organisation. 
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Förslag till vidare forskning 

Ser man till vidare forskning inom ämnet kan man fördjupa och vidareutveckla ett antal 

aspekter utifrån denna studie. Den mest framträdande aspekten är att med en utökad 

tidsram ge möjlighet för att kombinera metoder för ett tillförlitligare resultat. På så vis 

kan en ökad vetenskaplig relevans uppnås. Det kan även vara intressant för fortsatta 

studier att genomföra fallstudier inom vissa grupper eller sektorer och se till specifika 

områden där möjligen motivationen hos individen är av större vikt för organisationen. 

Fallstudier skulle då kunna genomföras utifrån det metodologiska urvalet där man kan 

rikta in sin studie på bland annat privat sektor eller bransch. Vidare forskning skulle även 

kunna bygga på en annan grupps perspektiv, för likt Ellström och Kock (2008) samt 

Nordhaug (1991) så är denna studie genomförd utifrån ett individperspektiv, något som 

skulle kunna förändrats till ett möjligt grupperspektiv inför fortsatt forskning.   

Då kompetensutveckling idag sker i en sådan hög utsträckning i arbetslivet och ständigt 

förändras finns det en mängd infallsvinklar som går att vidareutveckla inför fortsatt 

forskning. Vissa av dem måhända inte vara kända för oss i dagsläget. Trots detta är 

intresset för kompetensutveckling stort och ständigt ökande och dess effekter på 

individers motivation för arbete är ett område av intresse för vidare forskning. 

  



 

34 

 

REFERENSER 
Bryman, A., (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2.6. uppl.) Stockholm: Liber AB. 

Denscombe, M., (2016) Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3.1. uppl) Lund: Studentlitteratur AB.  

Ellström, P-E. (1997). The many meanings of occupational competence and 

qualification. Journal of European Industrial Training, 21, 6/7, 266-273.  

Ellström, P-E., & Kock, H., (2008). Competence Development in the Workplace: 

Concepts, Strategies and Effects. Asia Pacific Education Review, Vol. 9, 

(No. 1), 5–20.  

Ellström, P-E., & Kock, H., (2011). Formal and Integrated Strategies for Competence 

Development in SMEs. Journal of European Industrial Training, 35, 1, 

71–88. http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1108/03090591111095745 

Ellström, P-E., Löfberg, A., & Svensson, L., (2005). Pedagogik i arbetslivet: Ett 

historiskt perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 10 (¾), 162–

181.  

Granberg, O., (2014). Lära eller läras – Om kompetens och utbildningsplanering i 

arbetslivet. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1999) The motivation to work. (3.0. 

uppl.) New Brunswick: Transaction Publishers. 

Illeris, K., (2015). Lärande. (3.1 uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Jönsson, S., & Schölin, T, (2016). Process of change – competence development as a 

restucturing strategy. Journal of managment development, 35 (1), 2–16. 

https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0146 

Kaufmann, G., & Kaufmann, A., (2016).  Psykologi – I organisation och ledning. (4.1. 

uppl) Lund: Studentlitteratur AB.   

Kock, H., & Ellström, P-E., (2011). Formal and integrated strategies for competence 

development in SMEs. Journal of European Industrial Training, 35 (1), 

71-88. http://dx.doi.org/10.1108/03090591111095745 

Kock, H., Gill, A., & Ellström, P-E. (2007). Practices of competence development in 

the workplace: Relations between learning environments, strategies and 

learning outcomes in SMEs. Paper presented at The Second Nordic 

Conference on Adult Learning, Linköping, Sweden.  

Kock, H., Gill, A., & Ellström, P-E. (2008). Why do small enterprises participate in 

programs for competence development? Journal of Workplace Learning, 

20 (3), 181-194.  

Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D., & Davidson, B. (2011). Human Resource 

Development – att utveckla medarbetare och organisationer. (1.1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Nordhaug, O., (1991). The shadow educational system. Adult resource development. 

Oslo: Norwegian University Press.  

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1108/03090591111095745
https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0146
http://dx.doi.org/10.1108/03090591111095745


 

35 

Tuomisto, J. (1986). The ideological and sociohistorical bases of industrial training. 

Adult Education in Finland, 23, 3–24.  

Törnquist Agost, M., Bringsén, Å., & Andersson, I. (2017) The complexity of resources 

related to work-life valans and well-being – a survey among municiapality 

employees in Sweden. The international journal of human resource 

managment 28 (26), 2351-2374. 

https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1340323 

Vetenskapsrådet (2003). Forskningsetiska principer inom 

Humanistisksamhällsvetenskaplig forsking. Vetenskapsrådet. 

ISBN:9173070084

https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1340323




Bilaga I 

 

Missiv 
Hej! 

 

Vi heter Carl-Magnus Bommeskär och Elias Karlsson och studerar Personal- och 

arbetslivsprogramet på Linneuniversitetet i Växjö, med inriktning Arbetslivspedagogik. 

Just nu studerar vi vårt tredje år och letar i samband med vårt examensarbete efter 

intervjupersoner. Inriktningen vi har valt är kompetensutveckling där vi valt att undersöka 

effekterna av kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv. Vårt resultat kommer att 

utgå ifrån intervjuer och vi behöver därför hitta medarbetare att intervjua. 

Intervjupersonerna bör ha deltagit i någon form av kompetensutvecklingsåtgärd under det 

senaste året. Vi undrar därför om ni skulle vara villiga att delta i vårt arbete och att vi 

skulle kunna träffa dig eller någon annan i din organisation för en intervju? Intervjun 

kommer att behandlas fullständigt anonymt och ni har rätt till att avbryta medverkan i 

vilket skede som helst i processen. Ert deltagande skulle hjälpa oss enormt i vårt arbete. 

Om ni deltagit i eller genomfört en kompetensutveckling får ni gärna kontakta oss via 

våra kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Carl-Magnus Bommeskär & Elias Karlsson  

 

 

Carl-Magnus Bommeskär 

Tel: 0708-XXX XXX 

XXXXXXX@student.lnu.se 

 

Elias Karlsson 

Tel: 0705-XXX XXX 

XXXXXXX@student.lnu.se 
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Bilaga II 

 

 

Intervjuguide 

Inledande information om full anonymitet och konfidentiell hantering av personuppgifter 

och uppgifter kring deras organisation, samt information om möjlighet att avbryta sitt 

deltagande.  

Introduktion (Inledande frågor): 

Kan du kort berätta vad du heter och vad din roll är på företaget?  

 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 

Vad motiverar dig på din arbetsplats i ditt dagliga arbete?  

 

Vad behövs för att du ska känna dig tillfredsställd på arbetsplatsen?  

Tema 1 (Viktiga parametrar): 

När deltog du senast i en kompetensutveckling och vad gick den ut på? Hur pass 

omfattande var den tidsmässigt? 

 

Vad ansåg du om din senaste kompetensutveckling, var det någon del du uppfattade som 

särskilt positiv eller negativ?  

(Följdfråga: Varför var denna del sämre eller bättre för just dig?) 

 

Har ni stor tillgång till kompetensutveckling på ert företag? Hur upplever du läromiljön 

på företaget? 

 

Upplever du att du har möjlighet att utvecklas inom er organisation och är detta något du 

värdesätter? Ser du kompetensutveckling som en stor del av denna utveckling? Vilket sätt 

kan kompetensutvecklingen hjälpa dig utvecklas? 

 



 

 

Tema 2 (Upplevelse under kompetensutveckling): 

Hur anser du att kompetensutveckling påverkar motivation enligt din erfarenhet?  

 

Hur anser du att kompetensutveckling påverkar arbetstillfredsställelse enligt din 

erfarenhet?  

 

Vilka delar av en kompetensutveckling tycker du påverkar din motivation? Varför tycker 

du just så?  

 

Vilka delar av en kompetensutveckling tycker du påverkar din arbetstillfredsställelse? 

Varför tycker du just så? 

 

Varför är arbetstillfredsställelse viktigt för dig?  

 

Hur påverkar kompetensutveckling din syn på organisationen du är del av? Hur påverkar 

den din syn på dig själv och din roll i organisationen? 

 

Tema 3 (Efter kompetensutveckling): 

 

Vilka var de viktigaste delarna du tog med dig från kompetensutvecklingen när du tänker 

tillbaka på den idag? 

 

Hur upplever du att de kunskaper du tagit del av i kompetensutvecklingen förändrat ditt 

arbetssätt? 
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Hur upplever du att kompetensutvecklingen påverkat din motivation att utföra dina 

arbetsuppgifter? 

 

Hur upplever du att kompetensutvecklingen påverkat din arbetstillfredsställelse på 

företaget? 


