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Syftet med rapporten är ta reda på vad som motiverar de anställda till 

kompetensutveckling, genom att titta på teoretisk och praktisk kunskap och 

motivation i samband med kompetensutveckling. De teoretiska och praktiska 

perspektivet utgår från begreppen techne, fronesis och episteme. Fokusen i 

rapporten ligger på inre och yttre motivation och är definierat utifrån Herzberg och 

Ellströms definition på motivation. Rapporten är av kvalitativ karaktär med 

intervjuer som undersökningsmetod. Intervjuerna är genomförda på sex 

medarbetare i en statlig organisation. Resultatet av rapporten visade att de inre 

faktorerna, som till exempel, den egna personliga utvecklingen gjorde 

medarbetarna motiverade, medan yttre faktorer som till exempel lön, hade mindre 

påverkan och att den praktiska kunskapen inom utbildningar är vad som motiverar 

de anställda mest.  
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INTRODUKTION 
För att kunna hantera det snabba samhälle vi lever i idag behöver vi människor ständigt 

vidareutveckla våra kunskaper. Vi behöver med andra ord kontinuerligt förbättra vår 

kompetens och en förutsättning för att vi ska kunna göra det är att vi får tillgång till 

kunskap som vi kan ta till oss av och lära oss av. På en arbetsplats är kunskap något som 

hela tiden är föränderligt och behöver uppdateras, men för att vi som individer ska kunna 

ta till oss den kunskap vi behöver så behöver kunskapen vara motiverande. Idag är 

kompetensutveckling viktigare än någonsin både ur ett företags- och individperspektiv. 

Idag ställer organisationer allt högre krav på sina medarbetare och dess kompetens, för 

att organisationen ska få ut så mycket som möjligt av sin kompetensutveckling så krävs 

det att medarbetarna är motiverade och känner att de kan utvecklas på sin arbetsplats. 

(Andersson, Fejes, 2010). Ser vi tillbaka på hur arbetsmarknaden såg ut för bara trettio år 

sedan, kan vi konstatera att mycket har hänt. Då var arbetsplatsen ett ställe dit människor 

endast kom för att utöva sitt yrke. Idag har kompetensutvecklingen förändrats, i dagens 

samhälle ska kompetensutvecklingen vara effektivt och många av utbildningarna 

fokuseras på företags nytta.  

 

Idag kan kompetensutveckling ta sig i uttryck i olika former, såväl genom praktisk 

kunskap, eller i form av servicekurser eller kurser i kundbemötande eller i form av 

teoretisk kunskap som till exempel genom administrativa kurser eller ekonomi kurser. 

Eftersom kompetensutveckling handlar om mer än bara företagets nytta så är det viktigt 

att vi som medarbetare får tillgång till motiverande kompetensutveckling. 

 

Motivation är en viktig faktor och kan beskrivas som en drivkraft som får en person att 

agera eller utföra ett specifikt beteende. Denna motivation kommer från individuella 

behov, drivkrafter och vilja (Timm & Peterson, 2000). Men vad är anställdas syn på 

kompetensutveckling överlag och vilken typ av kompetensutveckling föredrar de att gå 

på och varför?  Vilka motivationsfaktorer påverkar deras syn på kompetensutveckling 

enligt dem själva? Pinder (1998) beskriver arbetsmotivation som energiska krafter i en 

person som tvingar individer att initiera arbetsrelaterade beteenden och bestämma 

formen, styrkan och varaktigheten i beteendet. Genom att göra den här rapporten vill vi 

undersöka hur medarbetares upplevda motivationsfaktorer och kunskapssyn ser ut 

gällande kompetensutveckling.  
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Syfte och problemformulering 

Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer och sätt 

att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling.  

 

Frågeställningar 

Vilken typ av kompetensutveckling uppfattar medarbetare som mest motiverande, det vill 

säga vilken typ av kunskap anses vara viktigast, den praktiska eller teoretiska kunskapen? 

Vilka motivationsfaktorer uppfattas som viktigast när det gäller kompetensutveckling? 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer och sätt 

att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling. Därför är den tidigare forskningen 

uppdelad i två delar. I den första delen är fokusen på studier rörande kunskap och 

kompetensutveckling och i den andra delen är fokusen på forskning gällande 

motivationsfaktorer och kompetensutveckling. Orsaken till att det finns studier med både 

gällande motivation och kompetensutveckling och kompetensutveckling och kunskap är 

för att läsaren ska få ta del av forskning kring båda ämnena. Vi fann ingen studie som 

behandlade båda faktorerna och de motivationsfaktorer vi valde att titta på, men de 

studierna vi har valt att använda oss av tar antingen upp kompetensutveckling eller någon 

eller några av motivationsfaktorerna.  

 

Kunskap och kompetensutveckling 

Gallie, D, et al. (2015) har gjort en studie där de ville ta reda på om det fanns något 

samband mellan den anställdes motivation i kompetensutveckling och kvaliteten på 

utbildningen. Forskarna kopplade ihop de anställdas inställning och motivation till sitt 

eget lärande som en viktig del i att leda till kompetensutveckling inom organisationer. I 

artikeln framgår tydligt att författarna menar att det är viktigt att det finns en koppling 

mellan motivationen i organisationen och medarbetarnas motivation. Om medarbetarna 

fick utbildning som var motiverande och höll hög standard, ansåg medarbetarna även att 

det var viktigt att de fick praktisera och förmedla den nyvunna kunskapen.  

 

Syftet med Gallie, D, et al. (2015) studie var att hitta ett samband mellan organisationens 

ansvar och inflytande till att hitta intressanta utbildningar som engagerade, och även 

motiverade de anställda till att kompetensutvecklas. Kompetensutvecklingen 

medarbetarna fick lärde de i sin tur ut till sina arbetskamrater på arbetsplatsen. Resultatet 

av studien visade att det fanns ett samband mellan dessa faktorer och pekade på den 

anställdes tendens att vilja motivera sig i sin arbetsplats och då förmedla sin nya kunskap 

på sin arbetsplats. Om medarbetarna brydde sig om sin arbetsplats så var de mer 

motiverade att anamma de kunskaper som förmedlades. För att utbildningarna på 

arbetsplatsen skulle bli så effektiva som möjligt behövde anställa vara medvetna om 

vilken kunskap som var motiverande och detta fick de lära sig genom att gå 

kompetensutveckling som var i praktisk form och sedan förmedla vidare sina kunskaper 
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till sina arbetskamrater. Dock lyckades inte alltid medarbetarna med att föra vidare 

kunskapen och detta visade sig vara något som minskade motivationen och gjorde 

kompetensutvecklingen mindre effektiv. 

 

I studien som Farcas och Roxana (2015) gjorde redovisas behovet av att vuxna i 

arbetslivet motiveras till att lära sig ny kunskap i arbetslivet. Det forskarna syftar på är 

att i takt med de ständiga förändringar som sker globalt på arbetsmarknaden måste 

människor hela tiden komma med nya lösningar i sina arbetsliv. Då krävs det enligt 

forskarna att organisationerna satsar på kompetensutveckling och inte bara utifrån sitt 

eget perspektiv utan det är viktigt med utbildningar som är motiverande och utvecklande 

utifrån medarbetarnas perspektiv. Medarbetarna bör genom kompetensutbildning satsa på 

att kontinuerligt förbättra sig själv genom att utbilda sig på jobbet och för att detta ska 

kunna ske måste det finnas motivation hos den anställde. Studiens syfte är att peka på just 

betydelsen av kompetensutveckling som ger personlig utveckling för medarbetaren, som 

en viktig motivationsfaktor. Det är då den bästa kompetensutveckling sker enligt studien. 

Organisationen blir en lärande organisation som tar hänsyn till medarbetarnas intressen 

och utveckling. Enligt studien bör organisationen ta hänsyn till vilken 

kompetensutbildning medarbetare vill genomföra för att känna mening och att den ska ge 

personlig utveckling. Resultatet visade på att de stora organisationerna kommit en bra bit 

på väg mot bra kompetensutveckling i syfte att utveckla sina medarbetare, det vill säga 

tagit hänsyn till personalens önskemål angående vilka utbildningar som de gav personlig 

utveckling för medarbetarna. De små organisationerna som däremot inte hade så stor 

budget för kompetensutveckling, valde bort denna strategi. De menade att det inte fanns 

ekonomiska medel för att göra dessa förändringar, detta hade att göra med att de ansåg 

att kompetensutveckling kostade för mycket pengar och att de istället kunde använda sig 

av medarbetarna på arbetsplatsen för att lära vidare den kunskap som behövdes.  

 

Motivation och kompetensutveckling 

Boxall, et al. (2014) har gjort en studie där de ville undersöka kompetensutvecklingens 

påverkan på medarbetarnas arbete och vilka resultat det skapar för medarbetarnas arbete. 

De hade en teori om att ju mer motiverade medarbetare är desto mer konkurrenskraftigt 

blir företaget på arbetsmarknaden. Forskarna hade tittat på tidigare studier som hade visat 

att anställda med högre motivation använde sin kompetens på ett bättre sätt och blev mer 

självständiga i sitt arbete. Med utgångspunkt från detta undersökte Boxall, et al. (2014) 

om det fanns något samband mellan dessa faktorer. I studien förklarar de modellen, 

HIWP, som går ut på att studera i vilken utsträckning arbetstagare har möjlighet att 

självständigt påverka beslut som omfattar dem. Genom att organisationen belönar de 

anställda kan de skapa mer motivation hos medarbetarna.  

 

Detta överensstämmer med teorier kring att mer inflytande i sin arbetsroll skapar större 

motivation på arbetsplatsen. Resultatet de kom fram till i studien var att medarbetarna 

som fick mer kompetensutveckling blev mer motiverade i sitt arbete, vilket resulterade i 

att de blev mer lojala mot sina arbetsgivare. Medarbetare som fick kompetensutbildning 

kände i större grad en inre motivation som till exempel personlig tillfredställelse, med 

personlig tillfredställelse så syftar forskarna på de känslor medarbetarna kände inom sig 
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när de fick kompetensutveckling och den uppnådda känsla av motivation medarbetarna 

fick. Med andra ord stämde deras teori kring att mer kompetensutveckling skapade 

motivation och mer självständiga medarbetare.  

 

Earl, et al. (2013) gjorde en studie där de ville se vilken påverkan motiverande 

kompetensutveckling hade på medarbetare och om det i sin tur kunde skapa en starkare 

organisation med bättre resultat och högre produktivitet. Studien gjordes på 105 anställda 

i olika organisationen och de jämförde olika komponenter i Human resource development 

(HRD). Human resource development är ett hjälpmedel för de anställda som kan hjälpa 

dem att utveckla personliga och organisatoriska kunskaper. HRD innehåller bland annat 

faktorer som karriärsutveckling, mentorskap och personalutbildning. Med hjälp av 

faktorerna i HRD och genom att studera olika motivationskomponenter, så ville forskarna 

se om de fanns någon kompetensutveckling som stack ut mer än andra och skapade den 

motivation hos medarbetarna som gjorde att organisationen kunde bli starkare. Studien 

visade på att organisationen blev starkare ju mer motiverade medarbetarna blev. Ju bättre 

utbildningarna var och ju bättre kvalitet de erhöll, desto bättre jobbade medarbetarna. 

Enligt denna studie var den anställdes motivation nyckeln till om den nya 

kompetensutvecklingen skulle bli lyckad eller inte.  

 

Damij, et al (2015) har gjort en studie där de undersökte hur sambandet mellan motivation 

och kompetensutveckling såg ut för anställda med högre positioner i arbetslivet. Studien 

gjordes på personer från olika åldersgrupper, orter och personer som arbetade i både den 

privata och offentliga sektorn. Forskarna hade en teori om att pengar och prestige var 

faktorer som var viktiga för att motivera anställda att delta i kompetensutveckling. Damij, 

N et al. (2015) utgick från Herzbergs frågeformulär från 1968, där Herzberg radar upp 

hygien och motivationsfaktorerna. Dessutom studerades sambandet mellan 

motivationsfaktorer och kemiska faktorer.  

 

Resultatet av Damij, N et al. (2015) studie visade att det fanns tre faktorer som skapade 

motivation hos deltagarna. Den första faktorn pekade på att det är viktigt att ha ett 

intressant arbete och goda relationer med sina arbetskollegor för att bli motiverad, 

bristande relationer kunde hämma kunskapen. Vidare visade studien att tjänsteresor och 

anställningsförmåner hos medarbetarna var viktiga faktorer för att de skulle känna sig 

motiverade. Personliga relationer var viktigare än att tjäna mycket pengar eller få åka på 

affärsresor. Studien visade även att det finns både faktorer som leder till belåtenhet och 

faktorer som skapar missnöje hos den anställda. Det var svårt att hitta ett resultat som 

bara handlade om en faktor som skapade motivation, utan istället fann Damij, N et al. 

(2015) att det är kombinationen av olika faktorer som skapar motivation. Det som 

framkom av studien var att personliga och interpersonella faktorer påverkade trivseln på 

arbetsplatsen. Dessa faktorer var att ha arbetsförhållande på arbetsplatsen som gjorde att 

de anställda trivdes, utgjordes av god kontakt med kollegor eller chefer, att det fanns 

möjligheter till personlig utveckling och att företaget i sig var en bra organisation.  

 

Enligt Bernadette van Rijn, et al. (2013) skiljer sig medarbetare inom en organisation från 

varandra genom att de har olika motiv och mål för sitt arbete, medarbetarna identifierar 
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sig med sitt arbete på olika sätt. Bernadette van Rijn, et al. (2013) belyser 

kompetensutbildning i sin studie och vad som är viktigt inom kompetensutbildning för 

att skapa motivation hos medarbetare. Hon menar att för att förstå vad som motiverar 

medarbetare på en arbetsplats behöver både självförverkligande faktorer och 

motivationsfaktorer studeras. Begreppet karriärsmotivation är ett begrepp Bernadette van 

Rijn, et al. (2013) belyser i sin studie. Definitionen för det begreppet är att 

karriärsmotivation handlar om motivation hos medarbetare vad det gäller att utveckla sitt 

jobb och sin karriär. När medarbetare förbättrar sina kunskaper på arbetsplatsen och får 

högre kompetens, så känner de delaktighet i verksamheten vilket gör att det blir mer 

angelägna att delta i kompetensutveckling. Studiens resultat visar att 

kompetensutveckling är nära sammankopplat med en ökning av medarbetarnas 

karriärsmotivation och att de känner att deras karriärsutveckling får ett uppsving när de 

deltar i kompetensutveckling. Resultaten av studien visar även att när medarbetare får 

karriärsmotivation så blir de stimulerade till att delta i kompetensutveckling på sin 

arbetsplats.    

 

En annan studie som är kopplad till motivation är studien som Chang Pine, W & 

Ogunlana, S (1998) gjorde på byggarbetare inom byggbranschen i Thailand. Studien 

gjordes på sju byggarbetsplatser i Bangkok. I studien användes ett tvåstegsformulär, i det 

ena formuläret ombads respondenterna att välja behov utifrån en lista, därefter 

analyserade de arbetarna som identifierade behov på sin plats. Det andra formulären 

innehöll frågor gällande motivation och ickemotivation och frågorna var utformade efter 

Herzbergs motivationsteori. Respondenterna ombads att rangordna faktorer som var mer 

eller mindre viktiga i enkäten. Bland de motivationsfaktorer som undersöktes rankades 

företagsförmåner som den viktigaste faktorn för trivsel, arbetarna kände att de kunde 

tänka sig att jobba extra om de fick mer pengar i lön. På andra plats ansåg de att 

arbetskamraterna var viktiga för trivseln på arbetsplatsen, lägst rankades utmaningar i 

jobbet. Denna studie skiljer sig från de andra motivationsstudierna då lönen ansågs vara 

den främsta motivationsfaktorn.  

 

TEORI 
Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer och sätt 

att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling. I teorin kommer begreppen 

kompetensutveckling och de olika typer av kunskap som finns, både vad det gäller 

praktisk och teoretisk kunskap redas ut. Sedan kommer begreppet motivation klargöras 

utifrån Herzberg (Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. 1993) och Ellströms 

(1996) definition. När utbildningarna utreds utifrån ett teoretiskt perspektiv, så är det i 

form av administrativa kurser och kunskapen definieras från ett praktiskt perspektiv. Med 

praktiskt perspektiv syftas det på att medarbetarna får delta i praktiska övningar, så som 

diskussionsuppgifter och provsmakningar.  
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Kompetensutveckling 

Ordet kompetens kommer från det latinska ordet competentia, som innebär att vara 

kompetent eller besitta en viss skicklighet. Ett tidigt arbete som kom att handla om 

kompetensutveckling inom arbetslivet är Söderströms studie med fokus på 

personalutveckling. I Söderströms studie låg fokusen på personalutvecklingsutbildningar. 

Söderström vill betona vikten av att utbilda sin personal så att de ständigt hade färsk 

kunskap och rätt kompetens för att utföra sitt arbete (Söderström, 2011).  

 

Ordet kompetensutveckling började användas allt mer på 1980-talet då ordet ofta 

användes synonymt med personalutbildning eller personalutveckling. Human Resources 

Development, (HRD), har haft stor inflytande på utvecklingen av kompetensutveckling. 

HRD innebär att organisationen vill ta vara på de anställdas avancemang och kunskaper 

för att lära (Nilsson, P, 2011). Inom HRD är de anställdas motivation viktig och fokus på 

de mänskliga resurserna i arbetslivet det som är viktigast.  

 

Kompetensutveckling kan ha flera syften i organisationen, den kan utgå från 

medarbetarnas perspektiv, utifrån kundperspektiv eller utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

I den här uppsatsen kommer ordet kompetens fokuseras ur en medarbetares perspektiv. 

Många organisationer ser kompetensutveckling som ett sätt att genom utbildningar göra 

medarbetaren mer kompetent för nya uppgifter och att medarbetarna efter att ha 

genomgått kompetensutveckling ska ha större befogenheter att utföra mer komplicerade 

uppgifter. Men många gånger så sker steg två inte i organisationen, vilket skapar 

frustrerade medarbetare som känner att resurser slösas på utbildningar som inte ger något.  

 

Problemet bakom detta ligger i att organisationen ofta inte reflekterar över vad 

kompetensen innebär eller ska användas till. Ett annat problem kan vara att individerna 

inte har fått tillräcklig information kring hur de ska använda kunskapen och varför de får 

kompetensutveckling. För att få en effektivare kompetensutveckling så behöver individen 

få svar på frågorna vad de nya uppgifterna innebär, varför de går kompetensutveckling 

och vilket krav på kunnande som ställs. (Granberg, 2014) 

 

Ellström (1992) beskriver kompetensutveckling utifrån ett instrumentellt och humanistikt 

perspektiv. Den instrumentella synen på verksamheten, handlar om att det är ledningen 

som formar målen för kompetensutvecklingen, genom att följa de målen som har satts 

upp för organisationen. Då handlar det om att organisationen satsar på utbildningar 

eftersom kvalifikationskraven har blivit högre och då drivs kompetensutvecklingen av 

ökade krav som har uppkommit på grund av den teknologiska utvecklingen. Det har även 

att göra med att kompetensutveckligen formas utifrån de mål organisationen har satt upp. 

Ytterligare kan kompetensutvecklingen ha att göra med att organisationen vill öka 

produktiviteten i organisationen och på så sätt ordna kompetensutveckling. I den 

instrumentella synen på kompetensutvecklingen är organisationsmålet det viktiga i själva 

kompetensutvecklingen, inte individens lärande (Ellström, 1992). 
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Kompetensutveckling kan även utgå från humanistiskt perspektiv, då handlar det om att 

organisationen fokuserar på det individuella perspektivet i kompetensutveckling. Något 

som oftast brukar omnämnas i den här modellen är human resource management (HRM) 

och Quality of working life (QWL).  I detta synsätt ligger fokusen på 

organisationsmedlemmarnas gemenskap, delaktighet och självförverkligande. Fokusen i 

det humana perspektivet handlar inte om att nå organisationens mål utan att anpassa 

förändringar inom organisationen till omgivningen. Här läggs fokusen på personalens 

kompetens och organisationen tar tillvara på personalen genom utbildning och 

utbildningsåtgärder.  

 

Kunskap 

Kunskap kan definieras på olika sätt, Gustavsson, (2000) tar i sin bok utgångspunkt från 

filosofen Aristoteles tankar om hur olika typer av kunskap kan se ut. Aristoteles hade en 

uppdelning som bestod av tre stycken kunskapsformer; episteme, techne och fronesis. 

Den första kunskapsformen Episteme syftar på den vetenskapliga kunskapen med sina 

krav på mätbarhet och generalisering. Det är den kunskap som skapas genom forskning, 

där ny kunskap kan läggas på den gamla eller kan utvecklas genom att komma i nytt ljus. 

Denna kunskap är något som naturvetenskapen gärna ägnar sig åt, då de utför experiment. 

I deras experiment går det att generalisera och mäta mycket mer än vad som görs i de två 

senare kunskapsformerna. 

 

Techne representerar den praktisk-produktiva kunskapen, ekonomi, teknik och hantverk. 

Aristoteles delade upp den praktiska-produktiva kunskapen i två delar: techne och 

fronesis. (Andersson, Fejes, 2010). Techne handlar om att det är handlingar inriktade på 

tillverkning, skapande och produktion. Den är praktisk för att den grundar sig i en 

handling, (Gustavsson 2004). Kunskap sett ur ett techne perspektiv är kunskap som ses 

som en färdighet i ett specifikt sammanhang, vilket innebär att det är viktigt att veta hur 

saker görs och kunna förklara varför något är utfört på ett visst sätt. Ett exempel på 

kunskap som är techne praktik är hantverkaryrket, där lärandet sker både under 

tillverkning och under skapningsprocessen.  

 

Fronesis är den andra halvan av den praktik-producerande kunskapen och står för den 

praktiska klokheten. Fronesis är den kunskapsform som Gustavsson lyfter fram och 

kopplar begreppet bildning till. Den praktiska klokheten är alltså en egen kunskapsform 

och den skiljer sig från de andra två kunskapsformerna. Praktisk klokhet går ut på att 

koncentrerar sig på det enskilda och inte med generella principer. Denna praktiska 

klokhet, fronesis, består i förmågan att möta konkreta situationer med fantasi, lyhördhet 

och etisk reflektion. Den är också handlingsbaserad kunskap, men till skillnad från 

techne, som gäller produktion av något, handlar denna form om människor politiska och 

etiska liv, där handlingar har som mål att göra att tillvaron bättre. Här ingår även dygd 

och Aristoteles benämnde fronesis som klokhet (Andersson, Fejes, 2010). Just denna 

praktiska klokhet innebär förmåga att handla på ett sätt som skapar bättre mänskliga 

förhållanden, att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och på ett rätt sätt. Detta kräver gott 

omdöme och är en kunskap som behandlas som klokhet (Gustavsson, 2004). 
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Forskning inom ämnet kunskap visar att det måste finnas koppling mellan teoretisk 

kunskap och praktisk kunskap, (Saugstad, 2000). I artikeln som Saugstad (2000) har 

skrivit utgår han från Aristoteles syn på vad kunskap är, episteme, techne och fronesis, 

som betyder teoretisk och praktisk kunskap. Däremot tillhör teori och praktik kvalitativt 

annorlunda kategorier och inleds inte alltid i en koppling och får en relation, menar han. 

En tillbakablick visar att vetenskaplig kunskap inte har monopol och relevans i alla livets 

villkor, och att teoretisk kunskap inte alltid kan leda till någon typ av handling. Saugstad, 

(2002), menar att detta synsätt kan ifrågasättas och Aristoteles synsätt kan användas på 

kunskapsbegreppen istället. Han vill sätta andra namn på de begrepp som Aristoteles 

myntade. Idag är det inte självklart att kompetens uppnås genom att kombinera teori och 

praktik, menar Saugstad (2000). I dagens samhälle används datorer och sociala medier 

allt mer och handlingar behöver inte utföras på det sättet som skedde på Aristoteles tid.  

 

Saugstad (2000) menar att för att vi ska förstå kunskap ur olika synvinklar som Aristoteles 

syftade på behöver vi döpa om teori och praktikkunskap till åskådarens kunskap och 

deltagarens kunskap, (spectactor-knowledge och participant-knowledge), som är mer 

moderna begrepp. Åskådarkunskap handlar om till exempel att kompetensutbildning blir 

bäst när hänsyn tas till medarbetarnas motivation och deras nyfikenhet till att lära sig ny 

kunskap. Ett exempel på deltagarnas kunskap kan vara en utbildningssituation som 

motiverar eleverna, genom att de får delta i kompetensutbildning och använda tidigare 

erfarenheter, vilket skapar ett praktiskt lärande. Utifrån detta kan då medarbetarnas 

nyfikenhet väckas och kunskapen kan presenteras annorlunda och på ett nytt sätt.  

 

Deltagande kunskap delar element med både techne och fronesis kännedom, då detta är 

kunskap som ger mer hos den personliga utvecklingen hos medarbetaren. Dessutom får 

medarbetaren större motivation gällande kunskap, då detta är något som går att omsätta i 

praktiken. Ett exempel på detta kan vara medarbetare som ska genomgöra en utbildning 

i kompetensutveckling gällande kundbemötande på sin arbetsplats. För att de ska kunna 

använda den kunskapen krävs det att medarbetaren känner in kundens tankar och behov 

i mötet med kunden. Saugstad (2000) pekar på det viktiga med att kunna känna in 

kundbehov och kunna förmedla god service.  

 

Motivation 

Begreppet motivation härstammar från movere, som är att latinskt ord som innebär röra. 

Motivation hänger ihop med biologiska, psykologiska och sociala faktorer, dessa 

upprätthåller ett beteende och leder oss i en riktning för att uppnå vårt mål (Kauffman & 

Kauffman, 2010). 

 

Herzberg 

I den här rapporten kommer Herzbergs tvåfaktorsteori användas, för att se om det går att 

dra några paralleller mellan kompetensutveckling och faktorerna i Herzbergs teori. Alla 

Herzbergs motivationsfaktorer kommer behandlas i den här rapporten, men endast en av 

hygienfaktorerna, lön, kommer att tas med. Detta på grund av att endast lönen ansågs vara 

en faktor som var relevant för den här rapporten. Däremot kommer alla faktorer redovisas 
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nedan så att läsaren kan få se Herzbergs teori som helhet. De faktorer som har valt att tas 

med i rapporten, är faktorer vi tror kan leda till motivation vid kompetensutveckling. 

Motivationsfaktorerna som behandlas är: prestation, utvecklingsmöjligheter, befordran 

och relationer. Anledningen till att de andra faktorerna i Herzberg studie valdes bort, det 

vill säga administration och företagspolicy, anställningstrygghet, arbetsförhållanden, 

medarbetare och övervakning är för att det var svårt att koppla till kompetensutveckling 

i form av praktisk och teoretisk kunskap. Utifrån respondentens perspektiv och för att 

studien inte skulle bli allt för omfattande, ansåg vi att det var bättre att bara använda oss 

av en faktor av hygienfaktorerna. (Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. 1993). 

 

Herzberg utvecklade tvåfaktorsteori, genom att intervjua hundratals medarbetare när han 

bad dem beskriva en situation som hade skapat vantrivsel och en situation vilket hade 

skapat trivsel i deras arbete. När Herzberg gjorde en analys av sina resultat såg han att det 

som skapade trivsel inte nödvändigtvis hängde ihop med det som skapade vantrivsel. På 

så sätt insåg Herzberg att det var viktigt att skilja mellan motivation och hygienfaktorer. 

Denna motivationsteori utgår från så kallade inre och yttre faktorer. De inre faktorerna 

kallas motivationsfaktorer och de yttre faktorerna kallas hygienfaktorer. Här följer en 

förklaring på hela hans teori, (Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993). 

 

Hygienfaktorer 

Dessa hygienfaktorer är sex till antalet och är följande: 

 

1. Administration och företagspolicy, handlar om policyn, målet för organisationen 

och arbetsrätt. 

2. Anställningstrygghet, handlar om allt det som berör en anställning, som t ex 

uppsägningskydd och organisationens status. 

3. Arbetsförhållanden, handlar om hur det ser ut rent fysiskt på arbetsplatsen t ex 

bullernivå och utformning av lokaler.  

4. Medarbetare, handlar om förhållandet mellan kollegor 

5. Lön, den belöning medarbetaren får i form av pengar efter utfört arbete och hur 

löneutvecklingen ser ut. 

6. Övervakning, betyder i vilken grad som en anställd på företaget övervakas av sina 

chefer. 

 

Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel, när de inte finns tillgängliga, men inte trivsel om 

de finns. Däremot betyder det inte att individen känner sig tillfredsställd bara för att 

hygienfaktorerna är uppfyllda. En medarbetare kan känna sig tillfredsställd, men 

fortfarande sakna motivation (Jacobsen och Thorsvik 2008). 
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Motivationsfaktorer  

Motivationsfaktorerna är fem till antalet och är följande: 

 

1. Prestation, resultat av arbete anställd utfört, hur anställd löser problem, 

möjligheten att kunna hävda sig på sin arbetsplats. 

2. Erkännande, handlar om de känslor en person blir delgiven utifrån det arbete hen 

utför. 

3. Utvecklingsmöjligheter, möjlighet att avancera på arbetsplatsen, klättra upp 

karriärsmässigt på arbetsplatsen. Eller möjligheten att få lära sig nya saker på sin 

arbetsplats och få mer kunskap. 

4. Befordran, möjligheten att kunna få andra tjänster. 

5. Relationer, delta i sociala sammanhang, få umgås med kollegor. Få bättre kontakt 

med sina arbetskamrater. 

 

Motivationsfaktorerna skapar trivsel om de finns, men inte vantrivsel om de saknas. 

Motivationsfaktorer, utgår från att det är arbetsuppgifter och självkontroll i arbetet som 

skapar motivation, (Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993). 
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En figur är med i studien och den är konstuerad med hjälp av Herzberg, F., Mausner, B. 

& Snyderman, B.B. (1993). Figuren redovisar sambandet mellan motivationsfaktorerna 

och hygienfaktorerna. Orsaken till att figuren finns med i rapporten är för att förtydliga 

för läsaren vilka de inre och yttre faktorerna är och hur de hänger ihop. Som förklarat 

ovan, togs endast lön med som en av de yttre faktorerna.  

 

Figur 1. Inre och yttre faktorer och motivations och hygienfaktorer 

 

Källa: Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993) 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori är nära sammankopplad med Maslows behovspyramid, där 

hygienfaktorerna finns i det nedre området av pyramiden. Motivationsfaktorerna är 

kopplade till de faktorer som finns högre upp i Malsows behovspyramid, så som 

prestationer, ansvar och utvecklingsmöjligheter (Kauffman & Kauffman, 2010). 

Herzbergs teori är viktig i vår uppsats för att definiera de faktorer som motiverar 

medarbetarna, bland hans faktorer finns utvecklingsmöjligheter som kan relateras till 

kopmetensutveckling med vilket är en grund i uppsatsen. 

 

Ellström 

Även Ellström (1996) tar upp inre och yttre faktorer som motivationsskapande. Begreppet 

motivation handlar om drivkraften bakom våra handlingar, det vill säga varför individen 

handlar som den gör och varför individen inte väljer en annan handlingsväg. Den yttre 

motivationen är sammankopplat till de handlingar individen utför för att få yttre belöning, 

för att undvika att misslyckas eller få bestraffning  

 

När en individ däremot handlar efter inre belöning så gör hen det för att det finns ett 

egenvärde med handlingen och då spelar det ingen roll vad handlingen leder till, så länge 
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det skapar ett värde hos individen. Yttre motivation som kan kopplas till utbildning kan 

vara att individen deltar i utbildning för att långsiktigt få bättre lön eller för att 

organisationen kräver att hen ska delta i utbildning. Att en individ deltar i utbildning för 

att få inre motivation är kopplat till att hen känner att det är intressant och ger något 

personligt tillbaka. 

 

Mycket visar på att vårt handlande kan kopplas till vilken typ av motivation det handlar 

om. Om fokus bara ligger på den yttre motivationen är risken att utbildningen endast blir 

anpassningsinriktat lärande och leder till att individen deltar i utbildning av ren rutin bara. 

Detta riskerar att leda till att individen deltar i utbildningen för att den känner att den 

måste, vilket i sin tur skapar en lägre arbetstillfredsställelse. Om fokus istället är kopplat 

till inre motivation så blir kunskapen som lärs ut mer användbar för individen, vilket i sin 

tur skapar högre grad av arbetstillfredsställelse. Individen känner helt enkelt att 

kunskapen som lärs ut ger hen något. 

 

Att det finns olika faktorer som motiverar anställd på olika sätt kan förklaras med att 

individer har olika mycket bakgrundskunskap sedan innan och olika mycket kunskap gör 

att individen tacklar sina arbetsuppgifter på olika sätt. Detta påverkar om individen 

upplever lön, trygghet och relationen som viktiga eller oviktiga faktorer (Cross 1981; 

Rubenson, 1990). 

 

En annan viktig aspekt av betydelse för viljan att lära sig är individens syn på lärandet 

och värdet av att utvecklas på ett individuellt plan. Även självförtroendet hos en individ 

är viktigt i sammanhanget, tilltron en person har till sig själv avgör hur lätt den har att ta 

till sig kunskap. Faktorer som påverkar huruvida en individ kan ta till sig kunskap eller 

ej har även att göra med individens sociala bakgrund, så som familjeförhållanden, vilken 

utbildningsnivå individen har och vilka tidigare erfarenheter individen har från 

lärsituationer. Det finns en stark sammankoppling till företagskulturen på arbetsplatsen, 

vilken syn medarbetarna har på utbildning. Kulturella skillnader på en arbetsplats kan 

leda till hinder för den individuella utvecklingen. Exempel på kulturella aspekter som kan 

vara hindrande är hur synen på de som har vidareutbildning är, om det är något som anses 

vara positivt eller negativt hos de anställda. Inom vissa organisationer kan det finnas en 

nedvärderande syn på abstrakta arbetsuppgifter, karriär och individuellt ansvar i arbetet, 

vilket kan förhindra lärandet (Ellström, 1996). 

 

För att en individ ska få ut så mycket som möjligt av sin kompetensutveckling på 

arbetsplatsen så måste den även kunna delta i de utbildningstillfällen som ges på 

arbetsplatsen. Detta innebär att individen har möjlighet och får uppmuntran att delta i de 

utbildningar som erbjuds. Problemet med detta är dock att anställda inom olika 

befattningar på en arbetsplats erbjuds olika mycket utbildning, detta innebär att utbildning 

inte bara kan ses utifrån ett motivationsperspektiv, där individens attityd till lärande bara 

behöver betraktas. Utan för att få en helhetssyn behöver även företagskulturen studeras 

och vilka utbildningar som erbjuds för medarbetare i olika yrkesroller på arbetsplatsen. 

Den individuella motivationen och lärandet i arbetet bygger på att arbetsutformning och 

individuella förutsättningar är nära sammankopplade (Ellström, 1996). 
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Söderström (1981) menar att för att kompetensutbildning ska vara motiverande måste 

utbildningarna tillgodose de anställdas behov och vara anpassade utifrån medarbetarnas 

förutsättningar. Några faktorer som radas upp för att utbildningen ska vara motiverande 

är, att medarbetaren ska känna trygghet under kompetensutbildningen, den ska leda till 

självförverkligande och detta har samband med att personen känner tillfredställelse under 

utbildningen. Den viktigaste förutsättningen för att personen ska lära sig är att den känner 

motivation, vilket hänger ihop med ovanstående krav. Utöver detta måste 

kompetensutbildningen innehålla övningar som kan praktiseras i verkligheten och 

medarbetaren måste kunna utvärdera utbildningen, utifrån sig själv eller andra. 

 

METOD 
Vid insamlingen av den empiriska datan användes intervjuer som metod. Intervjuer som 

insamlingsmetod har hjälpt oss att få mer uttömmande svar, vilket var viktigt då vi var 

intresserade av människors upplevelser av specifika frågeställningar som vi ställde. 

 

Kvalitativ metod 

Eftersom syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer 

och sätt att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling är samtalet den viktiga metoden 

i rapporten och av den anledningen har vi valt att använda oss av kvalitativ ansats i form 

av intervjuer. Då vi i denna uppsats vill veta mer om hur andra människor upplever sin 

värld och sitt liv är samtalet en bra metod. Samtalsmetod innebär att samtala i form av 

frågor och få svar på frågor. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor och lyssnar till 

det som människor berättar om sin upplevda värld, (Kvale, Brinkman, 2014). 

 

När intervjufrågorna konstruerades valde vi att göra semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att vi har en lista över förhållandevis ganska specifika teman som vi ska förhålla 

oss till under intervjuerna, (Bryman, 2011). Att vi valde att göra semistrukturerade 

intervjuer var för att vi ville ha mer frihet när vi ställde frågorna och även ge mer frihet 

åt respondenterna i deras svar. Vid användning av semistrukturerade intervjuer behöver 

inte frågorna komma i någon särskild ordning, vilket ger respondenterna mer frihet att 

svara. Detta medförde även att vi hade mer frihet att ställa frågor som inte fanns med i 

intervjuguiden. 

 

Utförande 

Vi ringde till företaget vi ville intervjua cirka två veckor innan vi tänkte komma dit. Vi 

ansåg att det var angeläget att vara flexibla inför organisationens önskemål av 

intervjudag, då vi av erfarenhet vet att det kan vara svårt för denna organisation att ha tid 

med intervjuer innan jul. Vi utformade en intervjuguide med 12 frågor som skulle hjälpa 

oss att få svar på våra två huvudsakliga frågeställningar i ämnet.  När vi gjorde vår 

intervjuguide utgick vi från Ellström och Herzbergs inre och yttre motivationsfaktorer 

och utifrån dessa konstruerade vi intervjufrågorna, så frågorna som ställdes till 
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respondenterna var formulerade utifrån att vi ville ha svar på om det var inre eller yttre 

faktorer som motiverade respondenterna. Vidare ville vi ta reda på om det var praktisk 

eller teoretisk kunskap som respondenterna fann mest motiverande.  

 

Vi valde att använda några av Herzbergs motivationsfaktorer som kan appliceras på vår 

rapport. De faktorer vi har valt att ta med är faktorer som är sammankopplade med vad 

vi tror kan leda till motivation vid kompetensutveckling. Motivationsfaktorerna utgörs av 

prestation, utvecklingsmöjligheter, befordran och relationer. Av hygienfaktorerna valde 

vi endast att ta med lön, då det är den enda faktorn vi tror kan vara bidragande till förhöjd 

motivation. 

 

Våra första fyra intervjuer gjordes under en förmiddag på arbetsplatsen och resterande 

två gjordes under ytterligare två tillfällen under veckan på platser som respondenterna 

själva valt. Vi var noga med att göra intervjuerna i nära anslutning till varandra i tid för 

att vi skulle ha lättare att bearbeta resultatet efteråt, när informationen fortfarande var 

aktuell. 

 

Urval 

I vår rapport har vi valt att arbeta med ett urval som är målinriktat eller målstyrt, det vill 

säga att det handlar om att vi i vår forskning har valt ut individer och organisationer som 

vi tror kan svara på de forskningsfrågor som vi önskar få besvarade, (Bryman, 2011). Vi 

har valt att intervjua sex personer totalt inom en organisation som har företag på flera 

orter i Sverige. Våra respondenter hade olika befattningar och hade arbetat under olika 

lång tid på arbetsplatsen. Vi lade inget fokus på ålder eller kön i vår rapport, då detta inte 

var något vi fann relevant för att uppnå syftet med rapporten.  

 

Syftet med att intervjua sex personer inom en organisation, men på olika företag inom 

organisationen, var att få ett balanserat urval med olika mängd antal anställda så att svaren 

på våra frågor kunde få större bredd. Vi ansåg att om vi intervjuade på ett företag med 

fem anställda, så kunde svaren vara likartade och vi fick då inte den bredd i våra 

forskningsfrågor som vi önskade.  

 

Urvalsprocessen handlar inte bara om vilka vi ska intervjua och vilken organisation vi 

ska använda oss av utan det finns även andra faktorer som vi måste ta hänsyn till i vårt 

urval, (Bryman, 2011). Detta handlar om tiden det tar att intervjua våra respondenter och 

i december månad har våra intervjupersoner mycket att göra på arbetet. Detta måste vi 

som forskare ta hänsyn till. Därför har vi valt att hålla våra intervjuer korta med endast 

ett antal frågor. 

 

Vissa personer, som vi valt som intervjupersoner, är tillfrågade för att de har kunskap 

angående de frågor som vi vill ha svar på i vår forskning. De har handplockats för våra 
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intervjuer för att vi vet att de har mycket kompetensutbildningar i sitt yrke och detta ökar 

därmed trovärdigheten för rapporten. 

 

Instrument 

Vid intervjutillfället använde vi oss av olika instrument, till exempel inspelningsappar på 

våra smartphones. Innan intervjuerna satte igång fick respondenterna läsa igenom vårt 

missivbrev så att de förstod innebörden av att delta i rapporten och kände att de skulle 

vara bekväma med att avsluta intervjun, om de så ville. Att vi valde att spela in 

intervjuerna var för att vi ville få med allting respondenterna sade, eftersom det är lättare 

att då kunna registrera visuella intryck från respondenterna. Om vi endast hade fört 

anteckningar och inte spelat in samtalet, hade det kunnat vara ett störande moment för 

intervjupersonerna, som skulle kunna ha tagit fokus från deras svar. Ljudupptagningar 

erbjuder ett permanent och i det närmaste fullständig dokumentation av det som sägs i 

intervjun och därför valde vi att använda oss av det. (Denscombe, 2013). 

 

Transkribering  

Efter intervjuerna var genomförda transkriberade vi vår empiri med hjälp av att spela upp 

intervjuerna i ett program på datorn samtidigt som vi skrev ner respondenternas svar i ett 

worddokument. Detta för att kunna ha möjlighet att pausa inspelningen under intervjuns 

gång och för att kunna skriva ned alla respondenternas svar. I vårt resultat har vi refererat 

alla citat från respondenterna med bokstäverna IP och med en efterföljande siffra. 

Bokstäverna står för intervjuperson och siffran står för vilken ordning respondenterna 

intervjuades i.  

 

Efter att vi hade transkriberat så strukturerade vi upp empirin i två delar, för att få en 

tydligare bild av vad som skiljde sig åt och vad som var lika i hur de svarade. Dessa två 

delar handlar om våra två frågeställningar som vi vill få svar på i denna rapport. Som 

forskare i denna rapport valde vi att utföra vår rapport på ett kvalitativt sätt. När vi gör 

det måste vi acceptera det faktum att vi inte kan presentera allt vårt datamaterial i vårt 

resultat och i analysdelen. Vi valde ut de delar som vi anser är väsentliga för att kunna 

svara på våra frågeställningar. Vi ville med detta resultat inte försöka bevisa något, utan 

ser på resultatet som en illustration av något som kommit fram i våra intervjuer, 

(Denscombe, 2013).  

 

Etik 

Vi har valt att utgå från fyra grundläggande etiska principer gällande vår forskning, med 

Bryman (2011) som utgångspunkt. 

 

Informationskravet innebär att forskaren behöver informera respondenterna kring syftet 

med själva rapporten. Detta innebär att undersökningspersonerna måste vara medvetna 

om att deras deltagande är frivilligt och att det när som helst kan välja att avsluta sin 

medverkan, dessutom har respondenterna rätt att veta vilka moment som ingår i 

rapporten. Informationskravet har vi följt, genom att använda oss av missivbrev. Detta 
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fick deltagarna ta del av innan de genomförde intervjun. I detta missivbrev fanns det 

information om att materialet vi använde skulle spelas in och endast fick användas i 

forskningssyfte. Deltagarna hade även möjlighet att ta del av det färdiga materialet innan 

rapporten var färdig och komma med synpunkter på innehållet och sin medverkan.   

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i rapporten har rätt att bestämma över sin 

medverkan, om intervjun sker på personer som inte är myndiga så måste målsmans 

godkännande finnas med. Vi har tagit ställning till det informerande samtycket, då vi 

tycker att vi informerat våra respondenter tillräckligt för att de ska kunna göra en 

bedömning om huruvida de vill delta i vår rapport eller inte. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla de uppgifter som inkommer i rapporten ska 

behandlas med konfidentialitet, så att obehöriga inte kan få tag i informationen. 

Personuppgifter ska förvaras så att ingen utom de som utför rapporten ska kunna få tag i 

den. Som forskare i den här rapporten har vi varit noga med att anonymiteten skulle vara 

en viktig del hos respondenterna och att ingen av deltagarna i rapporten skulle ta skada 

ur ett personligt eller psykologiskt perspektiv av att medverka i vår rapport. Det är viktigt 

att intervjupersonerna inte får några långsiktiga följder efter att ha deltagit i vår 

undersökning och då tänker vi på det personliga planet. Att avslöja den information som 

samlas in under forskningen får inte komma fram på ett sådant sätt så att det går att peka 

ut vem det är som har gett informationen, eftersom det kan skapa lidande för personen 

(Denscombe, 2009). Därför är dialogen som vi transkriberat intervjuer skriven med 

bokstaven I, som i intervjuperson och det har varit viktigt för oss att inte nämna 

arbetsplatsens namn eller vilken i stad/städer vi genomfört våra intervjuer i. Vi valde även 

att bara benämna organisationen som en statlig organisation då vi vill värna om 

organisationen vi undersökte. Vi har respekterat våra deltagares vilja till att delta och sett 

till att deras rättigheter har behandlats på ett korrekt sätt. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under forskningen endast får 

användas för forskningsändamålet och inget annat. Vi har endast använt material som vi 

har fått genom att skriva rapporten, i själva rapporten och inte i några andra sammanhang. 

 

Validering 

Vi har meddelat och visat upp vårt resultat för våra intervjupersoner, så att de har kunnat 

verifiera det som sagts. Syftet med detta var att respondenterna skulle ha möjlighet att 

kontrollera det som hade skrivits, så att de uppfattades rätt i rapporten. (Denscombe, 

2009). 

 

Då våra intervjufrågor handlar om den intervjuades erfarenheter eller uppfattningar är det 

svårt att verifiera att det vi kommit fram kan bekräftas. När allt kommer omkring är det 

svårt att bekräfta och verifiera att det som någon sagt till oss om sina tankar och 

uppfattningar är sanning. men vi kan ändå utföra vissa kontroller, därmed inte sagt att 

materialet är vattentätt bara på grund av detta (Denscombe, 2009).   
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Generalisering 

Det finns olika former av generalisering menar Kvale och Brinkmann (2009). En statisk 

generalisering går inte att göra eftersom urvalet av våra respondenter inte gjorts slump-

mässigt. En analytisk generalisering görs istället genom "en väl överlagd bedömning om 

i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan 

situation" (a.a., s. 282). Studiens generella syfte är dock inte att generalisera resultaten 

utan att få större kunskap och förståelse för området. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer och sätt 

att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling. I resultat och analysdelen vill vi ha 

svar på de två frågeställningarna som vi inledde rapporten med. Vi har således delat in 

resultatet och analysdelen med hjälp av dessa två frågeställningar i två delar. Den första 

delen handlar om hur respondenterna ser på kunskapssyn och kompetensutveckling, den 

andra delen handlar vilka motivationsfaktorer respondenterna framhäver i sina intervjuer.  

 

Kunskap och Kompetensutveckling 

Vilken typ av kompetensutveckling uppfattar medarbetare som mest motiverande, det 

vill säga vilken typ av kunskap grundas dessa i? 

 

Kunskapssyn 

I vår intervjuguide ställde vi oss frågan vilken typ av kunskap som lärs ut i 

kompetensutvecklingen, den frågan visade sig vara väldigt bred och ledde till många olika 

svar. Svaren vi fick var att det både var administrativa, praktiska och rent teoretiska kurser 

som användes. Framförallt var det kurser i kundmöten som var det centrala hos merparten 

av våra respondenter. Två av våra respondenter uttryckte sig på detta sätt:  

 

Det är lite småmöten, det känns som en sak som vi gör löpande där vi pratar 

om att utveckla varuflöde, kundmöten och allt möjligt, (IP 6). 

 

Det kan även vara i form av utvecklingsdagar, det har inte riktigt varit 

kompetensutveckling på det sättet, det är snarare verksamhetsplanering, (IP 

2). 

 

I det senare citatet syftade respondenten på att dessa utvecklingsdagar var ägnade enbart 

till organisationens fördel och inte till medarbetaren, eftersom det snarare handlade om 

att gå igenom resultat för organisationen och verksamhetsmål, snarare än att utveckla 

medarbetaren.  
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En del utbildningar utfördes på butik, då antingen teoretiska eller praktiska utbildningar. 

Dessa utbildningar kunde vara så kallade temamöten, då organisationen i förväg hade valt 

ut vissa teman som skulle belysas på dessa utbildningar. Dessa temamöten kunde 

exempelvis handla om service, varukunskap eller arbetsmiljö. Organisationen hade som 

mål att hålla temamöten två gånger per år, dessa skulle pågå i tre timmar och samtliga 

anställda skulle delta. Dessa möten var av teoretisk karaktär, med faktamaterial som 

utgångspunkt, men den teoretiska delen varvades även med en praktisk del som till 

exempel varuprovningar. 

 

Respondenterna fick både praktisk och teoretisk kunskap. De teoretiska 

kompetensutbildningarna kunde vara i form av administrativa kurser, där medarbetarna 

till exempel, fick lära sig hur lönesystemet fungerade. Medan den praktiska kunskapen 

var kurser i hur kassan fungerade eller genom provningar av varor. Det fanns även 

utbildningar där inspirerande föredrag hölls och då var syftet med kursen att höja 

medarbetarnas kompetens på andra områden än de teoretiska och praktiska områdena. 

Dessa föredrag kunde hållas av andra medarbetare utanför organisationen, men det kunde 

även hållas av medarbetare från samma organisation. Dessa föredrag, som var de mest 

aktuella vid intervjutillfällena var främst inom kundbemötande och service. En av 

respondenterna pekade på att deras organisation siktar på att utses för fjärde året i rad till 

bästa serviceföretag och att det är därför de trycker extra mycket på servicekompetens. 

Service och bemötande var kompetensutbildningar som hölls dels på organisationens 

kursgård men även som korta genomgångar på butik. 

Så här uttryckte en av respondenterna sig när vi kom in på ämnet service. 

 

Man måste hela tiden utmana sig själv, det kan vara bra att stanna upp och 

titta och känna vad bra man gjort någon gång också... men sen måste man gå 

vidare, finns bara två lägen, utveckling eller avveckling, (IP 3). 

 

Respondenten menade att kunskap var en viktig part i arbetet eftersom det ledde till att 

medarbetarna fick möjlighet att utvecklas själva och kunna omsätta kunskapen i arbetet. 

Om kompetensutveckling inte skulle finnas i organisationen så skulle medarbetarna sluta 

utvecklas menade respondenten och det i sin tur skulle få negativa resultat för 

organisationen. Således, sett både ur ett medarbetarperspektiv och 

organisationsperspektiv, så är kompetensutveckling viktigt. Både den praktiska och 

teoretiska kunskapen behövdes enligt respondenterna.  

 

Även om respondenterna överlag var positiva till kompetensutveckling och servicekurser 

så uttryckte en respondent sig så här:  

 

Nu har det väl varit mycket service, alltså kundbemötande över lag,( IP1). 
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Detta tydde på att respondenten kunde känna att även om kompetensutveckling var 

positivt, så kunde hen känna att det kunde bli för mycket av kunskap av samma sort. 

Respondenterna kände att det var viktigt med varierande kunskapsformer eftersom det 

annars bidrog till att de kände missnöje och tappade motivationen. Det bästa var enligt 

respondenterna att få varierade kunskap, att både kombinera servicekurser med 

administrativa och praktiska kurser. Mycket av det som påverkade respondenternas 

motivation till att ta till sig kunskap hade att göra med vilken kunskap de kände att de 

behövde för tillfället. De respondenter som kände att de var i behov av servicekurser blev 

mer motiverade när de fick delta i sådana kurser än om de fick någon annan typ av 

utbildning som de kände mindre behov av. 

 

Vår analys av vårt resultat angående kunskapssyn pekar på att den typ av kunskap som 

lärs ut var av både teoretisk och praktiska art. Medarbetarna ville ha både teoretisk och 

praktisk utbildning för att bli motiverade till kompetensutveckling.   

 

En del utbildningar fungerade som så kallade temamöten, där personalen gick igenom 

specifika teman, med både teoretisk och praktisk kunskap som innehåll. Dessa kunde 

handla om service, varukunskap eller något inom arbetsmiljön. Dessa temamöten ägnade 

mycket tid åt själva verksamheten och motiverade medarbetaren till att lära sig ny 

kunskap, då medarbetarna kände att de kunde koppla sin nya kunskap till sitt dagliga 

arbete. 

 

En annan kunskapsform som föredrogs av en del respondenter var inspirerande 

föreläsningar eller korta föredrag. Dessa kunde handla om andra saker än det rent 

praktiska på en butik. Ett exempel som ständigt var aktuellt var föreläsningar i ämnet 

service och kundbemötande.  

 

I vår teori lyfter Gustavsson, (2004), fram kunskapsformen Fronesis som är den andra 

halvan av den praktik-producerande kunskapen och står för den praktiska klokheten. 

Fronesis är den kunskapsform som Gustavsson kopplar begreppet bildning till. Den kallas 

praktisk klokhet och där handlingar har som mål att göra tillvaron bättre. Denna praktiska 

klokhet innebär att äga förmågan att handla på ett sätt som skapar bättre mänskliga 

förhållanden, att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och på ett rätt sätt. Detta kräver gott 

omdöme och är en kunskap som behandlas som klokhet. Vi anser att dessa inspirerande 

föreläsningar och praktiska kurser som har med kundbemötande och service kan ses som 

kunskap utifrån kunskapssynen fronesis. I dessa kurser får medarbetarna lära sig att 

bemöta människor och hantera situationer som har målet att skapa en tillvaro mellan 

försäljare och kund till det bättre. Denna kunskap hjälper medarbetaren att tänka sig in i 

kundens tankar vid kundmöten. Det gäller då att i förväg att läsa av kundens behov av 

service och förmedla den. Om medarbetaren gått kompetensutbildning i kundbemötande 

och service har hen fått verktyg som hen kan praktisera på sin arbetsplats. För att kunna 

få veta om kunskapen går att använda, måste den således utföras praktiskt.  
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Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är att lära sig ny kunskap, detta var samtliga av våra respondenter 

eniga om. Svaren varierade inom ämnet kompetensutveckling, en del av respondenterna 

ansåg att praktiska utbildningar var mest motiverande, som exempel på praktiska 

utbildningar gav de att sköta maskiner eller genomföra en kundbeställning i datorn som 

mer motiverande, än teoretiska utbildningar. Dessa praktiska utbildningar genomfördes 

ofta direkt i butikslokalen och blev således aktuella att använda i det dagliga arbetet. Den 

teoretiska delen av kursen var emellertid viktig att genomföra och en medarbetare 

förklarade det så här: 

 

Varukunskap är ju ganska delat, det är en teoretisk del som går ganska fort, 

sen är det en provning, så det blir en liten kombo där, prata först, sen göra, 

(IP 3). 

 

Synpunkter som dyker upp i våra intervjuer handlar om att det måste finnas en vilja till 

kompetensutveckling, en respondent sa: 

 

Naturligtvis måste man ha ett intresse så man vill lära sig, har man det så är 

det ganska lätt och lära sig, då är det kul och spännande, (IP 2). 

 

Just viljan att kompetensutvecklas var något som flera av respondenterna lyfte fram som 

väsentlig motivationsfaktor för deras kompetensutveckling. En respondent tyckte att för 

att kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt, så är det alltid viktigt med 

kompetensutveckling. Även för sin egen skull, och för att inte stå stilla i sin utveckling, 

utan komma vidare till nästa nivå i sin kompetens. 

En del av respondenterna framhävde betydelsen av att kunna välja lite själva vad de ville 

gå på för utbildningar och därigenom bli mer motiverade, medan andra tyckte att det var 

mest organisationen som bestämde vilka utbildningar de skulle gå. Då blev de inte så 

motiverade och kände sig inte delaktiga i den processen. En respondent som inte upplevde 

att hen själv var delaktig i dessa beslut sa klart och tydligt 

 

Det är organisationen som bestämmer (IP 1). 

                               

De flesta av respondenterna kunde enas om att det var kunskap och utbildning i sig som 

gjorde att de blev mer motiverade. Något som även hade stor inverkan var att 

respondenterna kände att när de fick kompetensutbildning, så skapades en känsla av att 

företaget var villiga att satsa på dem, vilket var något som upplevdes väldigt positivt. Men 

det var inte bara kunskap i sig som hade en betydande roll för motivationen, utan en av 

respondenterna svarade även att: 
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Ja det är kul att man får göra något annat än att bara jobba, något som bryter 

av, jag tror att det betyder jättemycket att få göra det någon gång ibland, (IP 

6). 

 

Detta kan tyda på att det inte alltid är viktigt vilken sorts kompetensutveckling som lärs 

ut utan att målet med utbildningen är att få komma iväg från arbetet och bryta av från den 

vardagliga rutinen. Detta är något som kan skapa motivation hos individen. 

 

Vår analys i denna del var att kompetensutveckling är en definition på att lära sig ny 

kunskap, detta var ett genomgående svar från våra respondenter. Det visade sig i vårt 

resultat att det var mest praktiska utbildningar som var motiverande, som till exempel att 

stå i informationsdisken och svara på kundernas frågor. Då fick kunskapen en praktisk 

funktion i det dagliga arbetet. Vår analys av detta är att medarbetare vill kunna använda 

sin kunskap i verkligheten efter avslutad kompetensutveckling. Det är detta som gör att 

medarbetaren blir motiverad till olika typer av kompetensutveckling. 

 

Ellström, (1996), menar i sin teori att om fokus endast ligger på den yttre motivationen 

är risken att kompetensutbildningen blir anpassningsinriktat lärande som leder till att 

medarbetaren endast deltar i utbildning av rutin. Detta riskerar att leda till att 

medarbetaren bara deltar i utbildningen för att den känner att den måste, vilket i sin tur 

skapar en lägre arbetstillfredsställelse. Om fokus istället är kopplat till inre motivation så 

blir kunskapen som lärs ut mer användbara för medarbetaren, vilket i sin tur skapar högre 

grad av meningsfull kunskap. Medarbetaren känner helt enkelt att kunskapen som lärs ut 

ger något. 

 

Analysen visar även att medarbetares eget val av kompetensutbildning spelar roll kring 

huruvida de blir motiverad eller inte. Det var av betydelse att man fick delaktighet i valet 

av kurser och hade intresse av att gå på den. Fick man inte det, blev man inte så motiverad 

till kurserna. 

 

Motivationsfaktorer 

Vilka motivationsfaktorer uppfattas som viktigast när det gäller kompetensutveckling? 

En respondent sa att det viktigaste i hens motivation till att gå utbildningar kopplade till 

sitt jobb var själva viljan: 

 

Det som krävs är att jag vill, det finns inget annat, vill jag inte så är det helt 

ointressant, (IP5). 

 

Viljan att vidareutveckla sin kompetens och viljan att lära sig nya saker var väldigt tydlig 

i respondentens tankar och även hos andra angående vilken den främsta 

motivationsfaktorn var. En åsikt angående just motivationsfaktorer var att vissa av 
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respondenterna ansåg att den kunskap de fick på utbildningar var viktig både utifrån de 

själva som person, men även som en motivation till att vilja dela med sig av erhållen 

kunskap till sina arbetskamrater när de kom tillbaka till sin arbetsplats. Det var viktigt att 

alla kunde lära sig något av den nyvunna kompetensutvecklingen och använda den i 

arbetslivet. 

 

Jag ser det för min egen kunskap naturligtvis, men också att kunna dela med 

mig till mina medarbetare av den kunskap man får, (IP 1). 

 

Däremot ansågs respondenterna att just tiden till att lära sina kollegor, av det de lärt sig 

på utbildningen, var en brist. En av respondenterna framhåller att när denne jobbar i butik 

så vill personen ha mer tid till att lära ut sina kunskaper till arbetskamrater. Det fanns 

även en önskan om att kunskap och kompetensutveckling skulle vara motiverande utifrån 

medarbetaren själv för att hen skulle kunna ta till sig den. 

 

Jag tar till mig kunskap när jag känner att det här verkligen hänger ihop med 

mina arbetsuppgifter, det är lite svårt ibland när de pratar och pratar om 

verksamheten på ett plan som inte berör min arbetssituation, alltså jag vill 

att det verkligen ska beröra mitt område annars är det svårt att ta till sig det, 

(IP 4). 

 

Den främsta motivationsfaktorn hos merparten av respondenterna var att de fick mer 

kunskap och med mer kunskap kände de sig tryggare i sin arbetsroll vilket resulterade i 

att de blev mer motiverade att jobba. Att kunna utvecklas som både människa och inom 

sitt yrke och då lära sig nya saker på sin arbetsplats var viktig och något som många av 

respondenterna framhöll som de viktiga motivationsfaktorerna. Respondenterna kände att 

de blev mer motiverade att till sig kunskap när de både fick teoretisk och praktisk 

kunskap. Dessutom blev det lättare att ta till sig kunskap om de fick möjlighet att utöva 

den teoretiska biten, praktiskt.  

 

Se hela biten från A till Ö, det är en sak och läsa om att, vilket stadie man gör 

vad, själva processen, och det är en sak och få se tillexempel, man lär sig ju 

på ett helt annat sätt, (IP 6). 

 

I vår analys av motivationsfaktorer visar det sig att det är viktigt att äga just viljan till 

kompetensutveckling och att detta var en av de främsta motivationsfaktorerna som 

uttrycktes i svaren från respondenterna. Det var viktigt att kompetensutbildningen skulle 

vara kopplad till det dagliga arbetet för att vara motiverande.  

 

Viljan och framförallt intresset att utveckla sin kompetens och få mer kunskap var väldigt 

tydlig som motivationsfaktor, respondenterna ville gärna dela med sig av sin kunskap till 

arbetskamrater. Detta gjorde att de kände större engagemang och trygghet i sin arbetsroll. 
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Genom att medarbetare kände större engagemang blev den i sin tur mer motiverad att ta 

ansvar i butiken, vilket skapade en bättre självkänsla och större trygghet i arbetet. 

Analysen visar att en stor motivationsfaktor är att få utvecklas som människa och inom 

sitt yrke genom att kompetensutvecklas. Detta hänger ihop med känslan av erkännande 

som Herzberg har tagit upp som en faktor som skapar motivation (Herzberg, F., Mausner, 

B. & Snyderman, B.B, 1993).  

 

Herzberg (Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B., 1993), visar i sin teori hur 

viktigt det är att skilja mellan vilken motivation det handlar om.  Om fokus endast ligger 

på den yttre motivationen är risken att kompetensutvecklingen bara blir 

anpassningsinriktat lärande och leder till att individen endast deltar i utbildning av rutin. 

Detta riskera att leda till att individen bara deltar i utbildningen för att den känner att den 

måste, vilket i sin tur skapar en lägre arbetstillfredsställelse. Om fokus istället är kopplat 

till inre motivation så blir kunskapen som lärs ut mer användbar för individen, vilket i sin 

tur skapar högre grav av arbetstillfredsställelse. Individen känner helt enkelt att 

kunskapen som lärs ut ger hen något. Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och vilja att 

ta chansen att lära sig nya saker på sin arbetsplats var något som kom fram tydligt i vår 

undersökning. Herzbergs teori om utvecklingsmöjligheter, eller möjligheten att få lära sig 

nya saker på sin arbetsplats och få mer kunskap. 

 

I rapporten tas lön med som en yttre faktor som undersöks i rapporten, detta för att vi 

hade en teori om att bland de yttre faktorerna, så var lönen en faktor som skulle få våra 

respondenter att bli mer motiverade att delta i kompetensutveckling. Men i vårt resultat 

kom vi fram till att detta inte var något som stämde överens. Ingen av respondenterna 

framhöll lönen som någon faktor som fick dem att delta i kompetensutveckling, utan det 

var snarare de inre faktorerna respondenterna fokuserade på, så som självkänsla och 

ansvar. Framför allt vidhöll de att det var den egna självbilden och känslan av att få mer 

kunskap och bli mer bildade som gjorde att de blev motiverade. 

 

När det gällde att se motivationen utifrån Ellströms perspektiv så kan vi se att både den 

yttre och inre motivationen påverkade deltagande i kompetensutveckling.  Till en början 

i intervjuerna fick vi intrycket av att respondenterna deltog i kompetensutvecklingen för 

att det var något som förväntades av dem av organisationen och inte något de själva kunde 

påverka över, vilket pekade på att det var den yttre motivationen som påverkade, det vill 

säga att de deltog för att förhindra bestraffning och inte för att de själva ville. Men när vi 

ställde mer djupgående frågor kring varför de deltog och vad utbildningarna gav dem på 

ett personligt plan, så pekade de på många av Ellströms inre faktorer så som att de gjorde 

det för den egna personliga utvecklingen (Ellström, 1996). Därmed skulle vi säga att 

respondenterna överlag drevs av inre faktorer när de valde att delta i utbildningar.  
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DISKUSSION 
Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer vad gäller 

kompetensutveckling. En kunskapsform som föredrogs av en del respondenter var 

inspirerande föreläsningar eller korta föredrag. Dessa kunde handla om andra saker än 

det rent praktiska som utförs genom handling på en butik. Ett exempel som var aktuellt 

var föreläsningar i ämnet service och kundbemötande. I vår analys lyfte vi fram fronesis 

som den andra halvan av den praktik-producerande kunskapen och som står för den 

praktiska klokheten. I dessa kurser får medarbetarna lära sig att bemöta människor och 

hantera situationer som har med det mänskliga samspelet att göra och då syftet med den 

nya kunskapen är att skapa bättre relationer mellan kund och försäljare. En slags praktisk 

klokhet. 

 

När det gällde den andra frågan, där vi ville få svar på vilka motivationsfaktorer som var 

viktiga när det gällde kompetensutveckling, så var våra intervjupersoner eniga om att det 

var de inre faktorerna som var mest motiverande. Ur Herzbergs tvåfaktorsteori så var det 

motivationsfaktorerna “prestation och utvecklingsmöjligheter”, som intervjupersonerna 

ansåg vara viktigast för att få dem motiverande till kompetensutveckling. Däremot så var 

hygienfaktorerna inte en aspekt som respondenterna lade något större värde vid. När det 

gäller hygienfaktorerna så hade vi med “lön”, som vi trodde skulle vara en 

motivationsfaktor av hygienfaktorerna som skulle skapa motivation, men detta lades 

ingen vikt vid, enligt respondenterna. Gällande vår andra fråga är det svårt att peka på 

endast en faktor som var mest motiverande när det gällde motivationsfaktorerna, men 

däremot kunde vi konstatera vilken faktorer de inte motiverades av, och denna var lönen. 

 

Metoddiskussion 

Vi tror att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi istället hade valt att undersöka 

kompetensutveckling på ett privat företag, vad vi har förstått i efterhand så skiljer sig 

kompetensutveckling åt beroende på om det är en statlig eller privat organisation. En 

privat organisation har troligen mer pengar att fördela gällande kompetensutveckling och 

fokus är att nå karriär. Vi tror att karriärmöjligheterna ser annorlunda ut och även 

möjligheten att få mer lön i ett privat företag. Därför tror vi att svaren skulle kunna ha 

varit annorlunda då. 

 

Gällande våra intervjupersoner så kände vi att det var stor skillnad mellan hur de med 

akademisk bakgrund svarade på våra frågor och de utan. De utan akademisk utbildning 

svarade på ett annat sätt och hade ett annat fokus i sitt synsätt på arbetsplatsen och vad 

kompetensutveckling innebar för dem. Något vi även fann intressant var att motivationen 

såg olika ut ifråga om hur länge respondenterna hade arbetat, det verkade som att de som 

hade arbetat kortare tid inom organisationen tenderade att se mer positivt på 

kompetensutveckling, men däremot hade de mindre valfrihet gällande utbildningsvalet. 

Men att de var nya inom organisationen påverkade deras nyfikenhet och vilja att få ny 

kunskap, medan flera av respondenterna som hade jobbat där under längre tid mer menade 

att de gjorde utbildningarna på rutin och att de kanske inte gav dem lika mycket som det 

hade gjort i början av deras karriär på arbetsplatsen. 
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Vi anser att platsen vi intervjuade på hade stor inverkan på hur respondenterna svarade, 

vi märkte nämligen att fick fram lite mer ärliga svar när vi intervjuade två av 

respondenterna som inte befann sig på arbetsplatsen. De första intervjuerna vi gjorde var 

på själva arbetsplatsen där respondenterna jobbade, i rummet bredvid fanns det även 

andra kollegor närvarande, vilket kan ha gjort att respondenterna blev påverkade i hur de 

svarade.  

 

När vi gjorde den första intervjun så var de vi intervjuade ganska stressade eftersom de 

hade mycket att göra på jobbet just den dagen, detta tror vi även kan ha haft stor effekt 

på hur de svarade. Hade vi befunnit oss i en lugnare miljö så kanske respondenterna hade 

gett mer utförliga svar. Dessutom märkte vi tydligt av att det fanns en stark vilja att vilja 

prata gott om sin arbetsplats, vilket påverkade våra resultat i rapporten. Även tidsaspekten 

hade inflytande på hur respondenterna svarade på frågorna. Slutsatsen som drogs av detta 

är att en bättre intervjumiljö och längre intervjutid kan ha en positiv inverkan på hur 

respondenterna svarar.  

 

Resultatdiskussion 

I inledningen av vår uppsats tog vi upp betydelsen av kunskap och kompetensutveckling 

och att det är något som utvecklats de senaste trettio åren och blivit allt viktigare. Under 

intervjun ställde vi frågan om respondenterna ansåg kompetensutveckling vara något som 

var viktigt och detta framhöll respondenterna att det var. De var därför något som 

överensstämde med svaren vi fick i intervjun, att kompetensutveckling är viktigt för att 

individerna ska kunna lära sig. Vi anser att kunskapsbegrepp som episteme, techne och 

fronesis är intressanta begrepp utifrån hur en person kan lära sig som bäst i 

kompetensutveckling. Slutsatsen vi kan dra med hjälp av vår undersökning är att det 

måste finnas både en teoretisk del i lärandet, men att det är den praktiska delen av kunskap 

som är viktigast, för att kunskap ska fastna och medarbetaren ska kunna använda den på 

sin arbetsplats. 

 

Något vi reflekterade över under våra intervjuer var att intervjupersonernas arbetsposition 

påverkade hur de svarade angående motivationsfaktorer. Om en person som satt i 

ledningsgruppen jämfördes med en person inte gjorde det var skillnaden stor i hur 

motiverade de var gällande kompetensutveckling. Även antalet jobbade år på 

arbetsplatsen hade påverkan på kompetensutvecklingen, de som hade jobbat en längre tid 

föredrog andra utbildningar som var direktkopplade till deras enskilda arbetsroller, än de 

som hade jobbat en kortare tid. Ellström menar att anställda inom olika befattningar på 

en arbetsplats erbjuds olika mycket utbildning. Detta innebär att utbildning inte bara kan 

ses utifrån ett motivationsperspektiv, där individens attityd till lärande bara behöver 

betraktas. Utan för att få en helhetssyn behöver även företagskulturen studeras och vilka 

utbildningar som erbjuds för medarbetare i olika yrkesroller på arbetsplatsen. Individuell 

motivation i arbetet och att lärande bygger på att det finns kulturella faktorer, arbetets 

utformning och individuella förutsättningar är nära sammankopplade (Ellström, 1996). 



 

26 

 

En del intervjupersoner hade jobbat i över tjugo år och föredrog inspirerande utbildningar 

istället för utbildningar fokuserade på kundservice, eftersom de hade gått på många 

sådana. Andra anställda som hade jobbat där en kortare tid föredrog utbildningar i service 

och kundbemötande. Denna undersökning är endast baserat på de sex intervjuerna vi har 

gjort och därför kan vi inte dra några definitiva slutsatser.  

 

Organisationen använde sig av olika utbildningsformer, både praktiska och teoretiska. 

Men framför allt fanns det ett fokus på den praktiska utbildningen hos organisationen och 

servicebemötande var en kurs som hade stort fokus inom organisationen. Våra 

respondenter ansåg att de kunde ta till sig kunskapen bättre om de fick vara delaktiga i 

utbildningen och fick göra sådant som de hade användning av mer konkret på sin 

arbetsplats. Det som respondenterna upplevde som mest användbart för dem själva och 

organisationen när de gällde kompetensutveckling var utbildningar i kundbemötande och 

inspirationsföreläsningar, för dessa typer av utbildningar gjorde att de kunde arbeta mer 

effektiv på arbetsplatsen, men det gav dem även något tillbaka personligen.  

 

Att kunna dela med sig av sin nya kunskap till sina kollegor var viktigt, och medarbetarna 

ansåg att tiden till detta skulle finnas mer av på arbetsplatsen. Ett intresse av att lära sig 

och utveckla sin kompetens för att senare sprida den vidare gjorde att medarbetarna fick 

bättre självkänsla och större trygghet i sin arbetsroll. 

 

Medarbetarna verkade uppskatta att få åka iväg på konferens och träffa andra 

medarbetare, detta var något som ansågs vara väldigt positivt och skapade en känsla hos 

de anställda att organisationen ville satsa på de som individer. Individens möjlighet att 

kunna välja vilka utbildningar som de ville åka iväg på varierade stort beroende på vilken 

position de innehade, en av intervjupersonerna kände inte alls att hon hade något att säga 

till om när det gällde vilka utbildningar hon fick åka iväg på medan två av 

intervjupersonerna som satt med i ledningsgruppen tyckte att de hade ganska stor 

inverkan på vilka utbildningar de fick åka iväg på. 

 

Det fanns ett maktperspektiv på arbetsplatsen, där de som hade lägre positioner på 

arbetsplatsen verkade vara mindre motiverade gällande kompetensutveckling än de som 

hade högre positioner, anser vi. Vilket var något vi fann intressant. Innan vi gjorde 

intervjuerna hade vi inte reflekterat över att olika befattningar kunde påverka 

motivationen till kompetensutveckling hos de anställda. Enligt tidigare forskning skiljer 

sig anställda på ett företag från varandra genom att de har olika motiv och mål för sitt 

arbete, de anställda identifierar sig med sitt arbete på olika sätt. Begreppet 

karriärsmotivation är ett begrepp som handlar om motivation hos de anställda vad det 

gäller att utveckla sitt jobb och sin karriär. Detta kan vara en liten förklaring till varför 

det fanns skillnader på medarbetarnas motivation till kompetensutbildning när de var i 

lägre position på arbetsplatsen, tänker vi. 

 

Utbildningsmöjligheterna varierade för respondenterna beroende på hur länge de hade 

arbetat på arbetsplatsen och vilken befattning de hade. Vi märkte till exempel att när vi 



 

27 

jämförde två av respondenterna som satt i ledningsgruppen med en som inte gjorde det 

så var skillnaden stor, de som satt i ledningsgruppen menade att de hade väldigt stor 

inverkan på vilka typer av utbildningar de fick gå och att de hade inflytande över vad de 

ville gå för utbildningar, medan en av de som inte satt med i ledningsgruppen menade att 

de inte hade något inflytande alls vid valet av utbildningar. Detta kan dock ha påverkats 

av att de första två respondenterna hade jobbat under en längre tid och således gjort sig 

mer kvalificerade för att kunna välja utbildningar mer fritt. 

 

Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra en jämförande studie mellan ett privat och ett statligt 

företag då vi tror att det finns en stor skillnad i kompetensutveckling och hur satsningen 

på individer ser ut, med tanke på att privata företag ofta har mer pengar att lägga på 

utbildningar. Detta hade kunnat ge ett annat resultat för vilka motivationsfaktorer som 

hade varit viktiga för individen, vi tror att lönen hade kunnat vara en motivationsfaktor 

som hade lyfts högre i ett privat företag. Det hade även varit av intresse att studera 

medarbetarnas olika sätt att se på kompetensutbildning utifrån det maktperspektiv som vi 

såg en glimt av. Att således studera olika uppfattningar beroende på anställningsår och 

befattning. 
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Missiv 
 

 

Missiv 

Hej! 

Våra namn är Jessica Nordlander och Jenny-ann Engstrand och vi läser Pedagogik/ 

Arbetslivspedagogik III, på Linnéuniversitet i Växjö. Vi arbetar nu med en 

kandidatuppsats och vårt valda ämne är kompetensutveckling och motivation. 

Syftet med rapporten är att studera medarbetares upplevda motivationsfaktorer och sätt 

att se på kunskap vad gäller kompetensutveckling. Genom att göra intervjuer vill titta på 

motivationsfaktorer och se om dessa stämmer överens med vad som motiverar 

medarbetare. 

Vi vill veta mer om det finns olika typer av utbildningar som kan göra att medarbetare 

känner sig mer motiverade till att gå på kurs/utbildningsinsatser, och vad dessa olika typer 

av utbildningar isåfall kan vara för något/några. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet kompetensutveckling och 

motivation, men har också för avsikt att ta hjälp av er medarbetare genom intervjuer. Vi 

vill intervjua dig, som har erfarenhet, kunskap och utbildning som är värdefulla för oss 

och vårt arbete. Intervjun kommer att bestå av 12 stycken frågor och vår förhoppning är 

att ett givande samtal kommer att ske. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och om du skulle vilja kan du avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. 

Materialet kommer att spelas in och endast vi som skriver uppsatsen har tillgång till det 

inspelade materialet. Vi kommer att lyssna på inspelningarna och skriva ned intervjuerna 

i ett dokument. Du har möjlighet att sedan ta del av det färdiga resultatet och ta bort eller 

lägga till information. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Tack för din medverkan! 

Jessica Nordlander 

Jenny-Ann Engstrand 
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Intervjuguide 

Intervjuguide 

1: Hur länge har du jobbat inom organisationen? 

2: Vilken sorts anställning har du? 

3: Vad är kompetensutveckling för dig? 

4: Hur mycket tid avsätts för kompetensutveckling i ditt yrke? 

5: Har du deltagit i kompetensutveckling, vilken typ eller vilka typer var det i så fall? 

6: Vad krävs för att du ska kunna ta till dig ny kunskap, i vilka sammanhang lär du sig 

som bäst? 

7: Vilken typ av kunskap anser du lärs ut? (är det föreläsningar, provsmakning, 

servicebemötande, administrativa kurser) - är det något du saknar i dessa kurser? 

8: Vilken typ av utbildning uppfattar du som mest motiverande, rent teoretiska, 

praktiska eller kurser inom till exempel, kundservice och bemötande? 

9: Hur bestämmer organisationen vilka kurser som ska genomföras (är det utifrån 

individen eller organisationens behov) 

10: Finns det några utbildningar som får dig att bli mer motiverande än andra, och i så 

fall vilka? 

11: Anser du att det behövs kompetensutveckling för att kunna utföra ditt yrke? 

12: Vad är det som motiverar dig att delta i kompetensutveckling? 

 ansvar, erkännande, arbetsuppgiftens värde, utvecklingsmöjligheter, bättre 

sammanhållning och lön. 

 


