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“All men by nature desire knowledge” 

Socrates, 384 f Kr-322 f Kr 

 



 

 

 

Abstract 

 

Competence development can be seen as a way for organisations to develop and also to 

manage quick changes in the world by creating conditions for learning at work. A large part of 

all the competence development that takes place does so apart from the formal education 

system. It is of great importance that the employer has the ability to identify, make use of and 

develop the individuals’ competence for the competence development to take place at the 

labour market and one can assume that in a more individualised society there will be a higher 

demand at the individuals own motivation and initiative regarding competence development 

for optimised learning in the daily work. This thesis has a social-psychological perspective and 

the aim is to study the attitudes that the employee have towards competence development and 

what factors that can be of importance fore the employees motivation towards competence 

development and learning at work. A quantitative approach was applied and a questionnaire 

was carried out at a customer service department within a national wide organisation in the 

telecommunications business. The theoretical framework consists mainly of theories 

concerning attitudes, learning and competence development and motivation. The result 

indicates that respondents have a very similar and also mainly a positive attitude towards the 

opportunities of competence development that the organisation offers. However, many 

respondents perceived lack of time and the job itself as the most common limitation regarding 

competence development. Regarding what factors that can be of importance for the 

employees’ motivation towards competence development in their job, it came to light that the 

things that motivated them the most was the opportunity to get more interesting job 

assignments and also a sense of security in managing their present task. 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Kompetensutveckling kan ses som ett sätt för organisationer att utvecklas samt att kunna 

hantera snabba förändringar i omvärlden genom att skapa förutsättningar för lärande i arbetet. 

En väldigt stor del av all kompetensutvecklingen sker utanför det formella utbildningssystemet. 

Det är av stor betydelse att arbetsgivaren har förmåga att identifiera, ta till vara och utveckla 

individernas kompetens för att det ska ske kompetensutveckling på arbetsmarknaden och man 

kan anta i ett allt mer individualiserat samhälle att det ställs krav på individernas egen 

motivation och initiativförmåga gällande kompetensutveckling för optimalt lärande i det 

dagliga arbetet. Denna uppsats har ett socialpsykologiskt perspektiv och syftar till att undersöka 

vilka attityder som anställda har till kompetensutveckling samt vilka faktorer som kan vara av 

vikt för de anställdas motivation till kompetensutveckling och lärande i sitt arbete. Studien har 

ett kvantitativt angreppssätt där en enkätstudie har genomförts på en kundtjänst inom ett 

rikstäckande företag inom telekommunikationsbranschen. Den teoretiska referensram som är 

uppsatsens utgångspunkt är relevanta teorier om attityder, lärande och kompetensutveckling 

samt motivation. Resultatet visar att respondenterna har en väldigt likartad och även till stor 

del en positiv attityd gentemot de möjligheter som företaget tillhandahåller vad gäller 

kompetensutveckling i arbetet. Det som dock framkom som en begränsning i möjligheten till 

kompetensutveckling i arbetet, och som är intressant att lyfta fram, är att så många 

respondenter anser att arbetet i sig och även tidsbrist är något som känns som begränsning i 

möjligheten till kompetensutveckling. Vad gäller de faktorer som kan vara av vikt för de 

anställdas motivation till lärande och kompetensutveckling i sitt arbete så framkom det att det 

som motiverade dem mest var möjligheten till mer intressanta arbetsuppgifter samt en trygghet 

i att klara av sina nuvarande arbetsuppgifter. 
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Inledning 

 

Enligt Näringsdepartementet har under senare år utbildning och kompetensutveckling väckt en 

allt större uppmärksamhet bland företag. Med utbildning och kompetensutveckling avses oftast 

de åtgärder som systematiskt planeras av arbetsgivarna och som genomförs som en mer eller 

mindre formell utbildning, men det lärande som sker i det dagliga arbetet ute på landets 

arbetsplatser har även det rönt ett allt större intresse.1 I ett allt mer individualiserat samhälle kan 

man anta att det även ställs krav på individernas egen inställning, motivation och 

initiativförmåga gällande kompetensutveckling for optimalt lärande i det dagliga arbetet.2 

Kompetensutveckling kan ses som ett sätt för organisationer att utvecklas samt att kunna 

hantera snabba förändringar i omvärlden genom att skapa förutsättningar för lärande i arbetet. 

Näringsdepartementet skriver i sin rapport3: 

 

”…kompetenskraven på arbetsmarknaden [har] ökat och tillgången på kunskap och 

kompetens blivit allt viktigare, både för individen, företaget och för samhället. /…/ Detta 

ställer bland annat krav på individers motivation och incitament att studera och 

kompetensutveckla sig. 

 

Människors kunskap och kompetens är av stort intresse för individen, för företaget och för 

samhället i stort. Utbildning och kompetensutveckling vidgar vyer och ger individen, 

företagen och samhället bättre förutsättningar att möta vår tids utmaningar och 

förändringar.” 4 

 

Denna uppsats har sin utgångspunkt från den C-uppsats som jag skrev tillsammans med 

psykologistudenten Eva-Stina Johansson.5 Tanken med den uppsatsen var att undersöka just 

attityder och motivation till kompetensutveckling i arbetet men av olika anledningar så blev 

syftet förändrat och i och med det även slutresultatet ett annat. Det som studerades blev istället 

individernas inställning till lärande och kompetensutveckling i relation till Karaseks krav- och 

kontrollmodell. Orsaken till att jag valde att återvända till C-uppsatsen ursprungliga syfte är 

                                                      
1 Näringsdepartementet. (2002:47) 
2 Näringsdepartementet (2002:47), Allvin, M (1997) 
3 Näringsdepartementet. (2002:47) 
4 Näringsdepartementet. (2002:47) s. 7, s.23 
5 Hagel, E., Johansson, E-S. (2005:073) 
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därför att det ämnet fortfarande känns aktuellt och relevant att studera, inte minst sett utifrån 

ovan nämnda citat.  

 

Som skrevs i C-uppsatsen så har företagen börjat inse att det mest värdefulla lärandet sker 

mellan arbetskamrater i deras dagliga arbete. Det är dock en allmän uppfattning att den mest 

optimala kompetensutvecklingen sker i en kombination av utbildning och erfarenhetsbaserat 

lärande i arbetet.6 Individer har ett behov av att kunna lära sig och ständigt utvecklas i arbetet, 

det finns undersökningar som visar att om individerna saknar möjligheter att kunna påverka sin 

arbetssituation, och om det även finns en brist på möjligheter till lärande och 

kompetensutveckling i arbetet, leder det i slutändan till psykisk och fysisk ohälsa.7  

 

En väldigt stor del av all kompetensutvecklingen sker dock utanför det formella 

utbildningssystemet. Det är av stor betydelse att arbetsgivaren har förmåga att identifiera, ta till 

vara och utveckla individernas kompetens för att det ska ske kompetensutveckling på 

arbetsmarknaden.8 Per-Erik Ellström menar att omfattningen av och kvaliteten på personalens 

tidigare utbildning påverkar deras möjligheter till utbildning och lärande i arbetslivet. Han 

menar också att exempelvis de som redan har en relativt sett lång utbildning bakom sig är de 

som efterfrågar och också får de bästa möjligheterna till fort- och vidareutbildning.9 

 

Arbetsplatsen 

Företaget, där respondenterna arbetar, är ett av Sveriges ledande telekommunikationsföretag, 

det är en rikstäckande organisation med bland annat kundtjänster placerade på 13 orter runt om 

i landet varav det arbetar cirka 1200 anställda på kundtjänsterna. Företagets affärsidé är att 

erbjuda pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, 

bild, data, information, transaktioner och underhållning. De verkar i de nordiska och baltiska 

länderna, Ryssland samt på utvalda marknader i Eurasien. Vad gäller deras syn på sina 

medarbetares möjlighet till utveckling så skriver de så här på sin hemsida: 

 

”Företaget är framförallt ett kunskapsföretag i en snabbföränderlig kunskapsintensiv 

bransch. Det ställer höga krav på våra medarbetare och gör kompetensutveckling 

affärskritiskt för företaget. Organisationens roll är att uppmuntra medarbetare att nå deras 
                                                      
6 Lundmark, A. (1998) 
7 Karasek, R., Theorell, T. (1990) 
8 Näringsdepartementet. (2002:47) s. 7 
9 Ellström, P-E. (1992) s. 92 
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fulla potential. Vi arbetar både med individuell- och med teamutveckling. Som 

medarbetare är din utveckling stödd av en individuell mål- och utvecklingsdialog.” 

 

Företaget tillhandahåller olika verktyg och stöd för de anställda att vidareutveckla sina 

kompetenser dels individuellt men även i grupp. Det finns bland annat interaktiva webbaserade 

kurser och utbildningar, men även möjligheter att söka efter lämpliga utbildningar i så kallade 

utbildningsbibliotek.   

 

Kundtjänstarbetet kan beskrivas som ett stillasittande kontorsarbete. De anställda på kundtjänst 

sitter i stora öppna kontorslandskap och arbetsdagen är väldigt styrd, detta innebär att från och 

med det att den anställde kommer in på arbetet tills denne går hem så är allt schemalagt, allt 

från när man ska sitta inloggad i telefonen och besvara kundsamtal tills när man får ta rast. Detta 

för att kundtjänsten ska kunna ha en så hög servicegrad som möjligt mot sina kunder. I och 

med att telekommunikationsbranschen är i ständig utveckling så krävs det ständig 

kompetensutveckling av de anställda för att de ska få möjlighet att lära sig de nya produkterna, 

tjänsterna och ny teknik som löpande lanseras av företaget för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Detta innebär att de som arbetar på kundtjänsten måste vara motiverade samt ha en 

förmåga att kontinuerligt lära sig nya saker och kunna sortera bort den kunskap som inte längre 

är aktuellt. Detta är således den kontext denna studie är baserad på.   
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Syfte 

 

För att en organisation ska kunna skapa en positiv inställning till kompetensutveckling hos 

arbetstagarna är det viktigt att uppmärksamma vilken attityd de anställda har till 

kompetensutveckling samt vilka faktorer som kan vara av betydelse för de anställdas motivation 

till kompetensutveckling och lärande i sitt arbete. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka attityder som anställda har till kompetensutveckling 

samt vilka faktorer som kan vara av vikt för de anställdas motivation till kompetensutveckling 

och lärande i sitt arbete. Detta kommer att studeras genom följande frågeställningar: 

 

- Vilken attityd har de anställda till kompetensutveckling i sitt arbete? 

- Vilka faktorer är av vikt för de anställdas motivation till kompetensutveckling och lärande 

i sitt arbete? 

- Vad tycker de anställda främjar samt begränsar kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

 

 

Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande fortsättningsvis: Närmast kommer de teorier och 

begrepp som är relevanta för denna uppsats att presenteras. Dessa teorier är attityder, 

motivation samt lärande och kompetensutveckling. Därefter följer metodavsnittet som tar upp 

det metodologiska tillvägagångssättet som använts och format uppsatsen. Vidare redovisas de 

resultat som framkommit från enkäterna och avslutningsvis knyts arbetet ihop genom en 

sammanfattande analytisk diskussion och tankar kring fortsatt forskning. 
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Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt kommer de teoretiska begrepp som är relevant för denna studie att 

presenteras. Dessa är attityder, motivation samt lärande och kompetensutveckling.  

 

Attityder 

Begreppet attityd är en term som används inom socialpsykologin men har även använts i andra 

vetenskaper också. Socialpsykologen George Herbert Mead definierade begreppet attityd som 

något yttre, eller ett beteende som kan observeras, Mead ansåg också att den sociala omvärldens 

attityder bidrar till att forma de unika kognitiva och intellektuella kompetenser som möjliggör 

mänskliga former för samarbete och samhällsliv. Psykologin använder däremot begreppet 

attityd som något inre eller mentalt och inte direkt iakttagbart.10  

 

Idag används begreppet attityd inom dels psykologin, socialpsykologin samt sociologin, 

vanligen används det för att mäta en varaktig inställning som har byggts upp genom 

erfarenheter och kommer till uttryck i att man är positiv eller negativ mot något.11 Inom 

sociologin används attitydbegreppet i stor utsträckning för att förklara hur människor agerar, 

tänker och orienterar sig i sin tillvaro.12 Jan Carle menar att ”begreppet är i själva verket idag så 

pass vida använt att det utgör en mer eller mindre omedveten men central utgångspunkt vid 

snart sagt alla analyser av människors sociala beteenden”.13  

 

Attitydbegreppet anses bestå av tre olika komponenter. Den första komponenten består av de 

kunskaper och de föreställningar en person har om ett speciellt objekt, situation eller fråga, 

denna komponent kallas för den kognitiva eller tanke- eller kunskapskomponent. Den andra 

komponenten, som kalls för den affektiva eller känslokomponenten handlar om vilka känslor eller 

åsikter en person har om ett speciellt objekt, situation eller fråga. Den tredje, den intentionella 

eller även kallad för handlingsinriktade komponenten, syftar på en persons benägenhet att handla 

på ett visst sätt i relation till ett speciellt objekt, situation eller fråga som man har ett kognitivt 

                                                      
10 Nationalencyklopedin. www.ne.se 
11 Nationalencyklopedin. www.ne.se 
12 Carle, J. (2000) s. 56 
13 Carle, J. (2000) s. 56 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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och ett affektivt förhållande till.14 Det som kan ses vara problematiskt med dessa komponenter 

är att det är svårt att avgöra vilken relation dessa komponenter har till varandra. Tanken med 

modellen är att attityden ligger latent bakom observerbara uttryck eller åsikter, exempelvis 

genom emotionella reaktioner eller handlingar.15   

 

Attityder uppfyller fyra olika funktioner, dessa är (1) att attityder hjälper oss att förstå världen 

och händelser omkring oss. Våra attityder ger oss en grund för hur vi ska tolka vardagliga 

händelser. (2) Attityder bidrar även till att tillfredsställa våra behov, att nå våra mål. Våra 

värderingar har ofta formats genom tidigare erfarenheter, då vi lärt oss vilka företeelser som 

belönas och ger uppskattning respektive vilka som bestraffas. Dessa attityder hjälper oss därför 

att uppnå mål som ger belöningar och att undvika straff. (3) Attityders tredje funktion är att 

försvara vår självkänsla, att stärka vårt självförtroende och försvara oss mot kritik. (4) Den fjärde 

funktion är att uttrycka våra värderingar genom att exempelvis tala om för omvärlden vilken 

person vi är, vad vi gillar och ogillar. 16 

 

När man bedömer en person utgår man delvis fran vilka attityder som denne uttrycker men 

framförallt hur personen beter sig, hur hon handlar. Detta eftersom personen kan ha vissa 

attityder och värderingar men det innebär inte att denne måste handla i enlighet med dem.17 

Olika orsaker till varför våra beteenden inte alltid avspeglar våra attityder kan vara på grund av 

tidsbrist, materiell bekvämlighet, en rädsla för att avvika från gruppens åsikter eller för att 

kanske undvika hot och faktiska negativa konsekvenser. Det handlar även om hur stor 

betydelse våra attityder har. Attityder behöver inte heller förutsäga ett beteende, detta eftersom 

ens attityder inte alltid grundar sig på tidigare erfarenheter. De attityder som däremot grundar 

sig på tidigare handlingar är ofta mer relevanta för framtida handlingar jämfört med om man 

inte har någon tidigare erfarenhet att falla tillbaka på.18 

 

Attitydbegreppet är relevant i denna studie i och med att uppsatsen bygger på en 

attitydundersökning. I olika typer av attitydfrågor är avsikten att fånga upp de tre komponenter 

som nämndes tidigare. Fokus i denna studie ligger dock inte på sambandet mellan attityder och 

handlingar utan fokus ligger dels på den kognitiva, genom övertygelsen om en frågas viktighet, 

                                                      
14 Angelöw, B. (2000) s. 171, Carle, J. (2000) s. 59, Berglund, T. (2001) s. 139 
15 Berglund, T. (2001) s.139  
16 Angelöw, B. (2000) s. 172 
17 Angelöw, B. (2000) s. 172 
18 Angelöw, B. (2000) s. 173 
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samt dels på den affektiva, vad man föredrar eller tycker bäst om.19 Oavsett hur frågorna i 

denna studie är formulerade och ställda så är det åsikten hos individen som efterfrågas. I denna 

uppsats kommer det inte att anges i varje enskild fråga om det är den kognitiva- eller affektiva 

komponenten som mäts eftersom dessa ytterst handlar om individernas åsikter i själva frågan. 

 

Motivation 

Det finns många olika motivationsteorier och de delas vanligen in i fyra grupper beroende på 

det fokus som de har. Dessa är behovsteorier, jämviktsteorier, förstärkningsteorier och 

förväntningsteorier. En motivationsteori kan dock inte helt och hållet förklara varför 

människor handlar som de gör, för att kunna göra det så måste förklaringen ingå i en mer 

omfattande beteendemodell. Det som är gemensamt för alla motivationsteorier är dock att 

motivation handlar om intentionellt beteende, det vill säga en medveten handling att nå ett 

mål. Det är bara individer som har motivation eller blir motiverade, motivation är inte något 

som finns hos organisationer, grupper eller i personlighetsdrag utan det uppstår i samband med 

interaktion mellan individerna och situationen. 20 

 

Man brukar skilja på mänskligt handlande som drivs av yttre respektive inre motivation. Med 

yttre motivation menar man ett handlande som styrs av en strävan efter yttre belöningar, en 

strävan efter att leva upp till yttre krav eller att undvika bestraffningar eller misslyckanden. Det 

kan till exempel vara att en individ deltar i en utbildning för att uppnå en högre lön alternativt 

för att någon annan har krävt att individen ska gå en viss utbildning. Motsatsen blir då inre 

motivation där individen handlar på ett visst sätt för att själva handlandet har ett egenvärde, 

alltså att handlandet är intressant oavsett vad det leder till. Ett exempel på detta kan vara att 

individen upplever att utbildningens innehåll är både intressant och meningsfullt. Mänskligt 

handlande har naturligtvis inslag av både inre och yttre motivation, men det intressanta är dock 

vart tonvikten ligger.21 Kopplas detta ihop med lärande, kan en tonvikt på yttre motivation i 

arbetet leda till ett okritiskt och anpassningsinriktat lärande. Det kan också antas att en individ 

utvecklar instrumentell attityd till arbetet och lärandet vilket i sin tur ger en lägre 

arbetstillfredsställelse. Om tonvikten däremot ligger på inre motivation kan det förmodas att 

                                                      
19 Carle, J. (2000) s. 69 
20 Abrahmsson, B., Andersen, J-A. (2000) s. 141-142 
21 Ellström, P-E. (1996) s. 39, Brehm, S., Kassin, S., Fein, S. (2002). s. 59 , Franken, R. (2002) s. 310-311 
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det underlättar ett utvecklingsinriktat lärande, ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande som 

ger en högre grad av arbetstillfredsställelse.22 

 

Robert Karasek anser att hans teorier om motivation och lärande har mycket gemensamt med 

handlingsteorier, det vill säga att individer måste få en möjlighet att kontrollera användningen 

av sina kunskaper bland annat i planeringen av långsiktiga mål och i möjlighet att använda sig 

av alla sina färdigheter.23 Motivation definierar Karasek som ett aktivt handlande för att lära sig 

nya beteendemönster eller att lösa nya problem. Han diskuterar tre antaganden om lärande och 

motivation. Det första antagandet handlar om att stress minskar individers möjlighet att finna 

lösningar på nya problem. Som stöd för detta hänvisar han till studier som bland annat visar att 

individer med stressiga livshistorier minskar sitt aktiva handlande i sin miljö och därmed 

minskar sannolikheten att lära.24 Det andra antagandet innebär att ökad kunskap och bättre 

självförtroende hänger samman med minskad mottaglighet för stress.25 Det tredje antagandet 

innebär att effektiv inlärning sker i situationer som är utmanande men inte så krävande att den 

överstiger individernas kapacitet. I denna situation utvecklas ny kunskap och motivation att 

möta nya utmaningar.26 De flesta motivationsteorier betonar på något sätt samspelet mellan 

individuella, psykologiska faktorer och olika typer av faktorer i omgivningen, till exempel 

arbetsinnehåll, som avgörande för individers motivation.27 

 

Att sätta upp mål är som nämnts tidigare ett sätt för individen att öka sin motivation. Den 

process som igångsätts när en individ sätter upp ett specifikt mål är ett viktigt första steg för att 

motivera individen till alla typer av handlingar. Detta sker särskilt om målen som sätts upp är 

tydliga, specifika, men även möjliga att nå och att de individer som ska arbeta mot målet har 

fått möjlighet att vara delaktig i hela processen.28 Både kortsiktiga och långsiktiga mål behövs 

för att det ska fungera tillfredställande, var för sig gör de ingen nytta. De kortsiktiga målen gör 

att individerna agerar, man kan säga att de fungerar som en igångsättare, medan de långsiktiga 

målen är nödvändiga för att hålla individerna på rätt kurs.29 

 

                                                      
22 Ellström, P-E. (1996) s. 39 
23 Karasek, R., Theorell, T. (1990) s. 170-172 
24 Karasek, R., Theorell, T. (1990) s. 100 
25 Karasek, R., Theorell, T. (1990)  s. 101 
26 Karasek, R., Theorell, T. (1990) s. 170-171 
27 Ellström, P-E. (1996) s. 39 
28 Franken, R. (2002) s.387-390 
29 Franken, R. (2002) s. 387 
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I denna studie kommer fokus vad gäller begreppet motivation att vara att se var tonvikten 

ligger, det vill säga om respondenterna har fokus på inre respektive yttre motivation i relation 

till de faktorer som de anser är av vikt för att delta i kompetensutveckling inom organisationen. 

 

Lärande och kompetensutveckling 

Begreppet lärande uppfattas ofta, och definierats, som en fråga om hur individen tar till sig 

kunskaper, lär sig att lösa problem och att kunna handla i relation till en uppkommen situation, 

det har även definierats som en förändring hos individen vilket kan ses som ett resultat av 

dennes samspel med omgivningen.30 Per-Erik Ellström beskriver två olika perspektiv som 

karaktäriserar hur lärprocesser hos människan går till och det är det kognitiva och det 

kontextuella perspektivet. Det kognitiva lärandeperspektivet utgår ifrån att individerna skaffar 

sig kunskaper genom formell undervisning, alltså ett mer intellektuellt synsätt. Det kontextuella 

lärandeperspektivet innebär däremot att se på individers lärande utifrån att lärandet äger rum i 

ett socialt eller kulturellt sammanhang, lärande kan i och med detta definieras som en mera 

varaktig förändring hos individerna vilket kan ses som ett resultat av det mänskliga samspelet 

med dess omgivning.31 

 

Traditionellt har lärandet ofta uppfattats och definierats som att individer lär sig något med en 

utgångspunkt i givna uppgifter, mål och förutsättningar, detta kallar Ellström för 

anpassningsinriktat lärande. Detta innebär att individer anpassar sig och bemästrar givna 

förhållanden. Som kontrast till anpassningsinriktat lärande finns även det utvecklingsinriktade 

lärandet. Utmärkande för detta är att individerna har ett prövande och ifrågasättande 

förhållningssätt till bland annat uppgifter, mål och förutsättningar samt sina egna kunskaper och 

handlingsmönster. Uppgiften blir därmed att lära sig att hantera mer komplexa situationer och 

problem.32 

 

Lärande och kompetensutveckling kan vara processer som är oberoende av varandra, de är 

dock förhoppningsvis delvis sammankopplade eftersom målet för både lärande och 

kompetensutveckling är att få en ökad kompetens.33 Det finns ofta förväntningar bland företag 

att satsningar på lärande och kompetensutveckling ska vara företagsekonomiskt motiverade och 

                                                      
30 Ellström, P-E. (2003, 1996) 
31 Ellström, P-E. (1996) s.10, s16-19 
32 Ellström, P-E. (2003) s. 1 
33 Ellström, P-E. (1996) s. 12 
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att det ska kunna ge den anställda en möjlighet till inflytande över samt personlig utveckling i 

sitt arbete.34  

 

Kompetensutveckling är ett begrepp som används väldigt ofta och det ställer ibland till problem 

eftersom man inte alltid definiera vad man menar med det. I denna uppsats kommer Ellströms 

definition av kompetensutveckling att användas vilket kan ses som en beteckning på de olika 

system av åtgärder som man kan dra nytta av för att höja individers eller gruppers kompetens i 

ett bestämt avseende. Begreppet blir med den anledningen synonymt med utbildning.35  

 

Utbildning är en medveten process som har som syfte att höja den allmänna kompetensen hos 

enskilda individer, eller hos en grupp av individer. På en arbetsplats kan utbildning bedrivas i 

olika former med eller utan inslag av formell undervisning genom att exempelvis de anställda 

deltar i olika typer av utvecklingsprojekt eller arbetsutveckling och arbetsrotation. Det kan 

även bestå av utnyttjande av simuleringsteknik, utnyttjande av informationssystem för 

beslutsstöd samt självstudier genom studiecirklar och gruppdiskussioner.36 En del individer 

väljer att nyttja alla möjligheter till det lärande och den personliga utveckling som erbjuds i 

arbetet, andra vill inte anta de utmaningar som erbjuds. En förklaring, av många, till en sådan 

individuell skillnad skulle kunna vara människans syn på värdet av lärande och personlig 

utveckling samt av självförtroende i betydelsen tilltro till sin egen förmåga att lära.37 De 

individer som till större del nyttjar de möjligheter som erbjuds gentemot lärande och 

kompetensutveckling torde vara de som har en mer positiv attityd till att lära sig nya saker.  

 

 

                                                      
34 Löfberg, A. (1990) s. 179 
35 Ellström, P-E. (1996) s. 12 
36 Ellström, P-E. (1996) s. 12 
37 Ellström, P-E. (1996) s. 41 
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Metod 

 

Arbetet med uppsatsen kan sägas ha haft en deduktiv prägel,38 detta innebär att en forskares 

arbete består av att relatera empiri till befintlig teori. Det vill säga att jag har utgått ifrån 

allmänna principer och befintliga teorier, därefter har slutsatser dragits om enskilda företeelser 

utifrån det insamlade datamaterialet. Eftersom uppsatsen syfte var att studera och beskriva 

attityder och motivationen hos anställda så kom undersökningen att baseras på en kvantitativ 

metod, detta utifrån att attityder bäst mäts i skalor.39 Materialet har därmed samlats in genom 

en enkätundersökning.  

 

Enkätens utformning 

Attityden till kompetensutveckling har mätts genom olika frågor som fångar de anställdas 

åsikter. Dessa var om de anser att det är viktigt med möjligheten att lära sig nya saker i arbetet, 

att de har någon möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling i arbetet, om de 

känner att de har ett behov av att utveckla sin kompetens i arbetet, om de är nöjd med 

möjligheten till utveckling på arbetsplatsen, om de aktivt söker utmaningar för att utvecklas i 

sitt arbete samt om de likställer personlig utveckling med karriärmöjligheter (se bilaga 2). 

Respondenterna fick även besvara två frågor med öppna svarsalternativ, dessa var ”vad anser du 

att kompetensutveckling innebär?” och ”inom vilket/vilka områden skulle du önska att du fick 

kompetensutveckling?” samt ange på en skala hur de upplever de olika lärarledda 

utbildningsformer som företaget erbjuder (se bilaga 2). 

 

För att finna ut de faktorer som var av vikt för de anställdas motivation till 

kompetensutveckling ställdes frågan ”Vad motiverar dig att vilja utvecklas i ditt arbete?” med 

tio olika faktorer som respondenterna fick ta ställning till om det stämde helt, i stor 

utsträckning, delvis eller inte alls. För att inte begränsa respondenternas avslutade denna fråga 

med ett öppet svarsalternativ så ytterligare faktorer kunnat anges (se bilaga 2). Respondenternas 

svar har därefter rangordnats i resultatet.  

 

                                                      
38 Patel, R., Davidsson, B. (1994) 
39 Carle, J. (2000) s. 57, Marshall, G. (1998) s. 28 
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Urval 

Genom personliga kontakter kom jag i kontakt med ett företag som framställer sig som en 

lärande organisation med en välorganiserad och tillåtande inställning till de anställdas egen 

utveckling, vilket delvis kan definieras som ett bekvämlighetsurval.40 Då det var just denna typ 

av organisation som jag var intresserad av och genom mina kontakter hade direkt tillgång till 

ansåg jag att det uppvägde för de negativa effekter som ett bekvämlighetsurval kan ha. 

Kriterierna för urvalet var att de skulle både vara kvinnor och män i blandade åldrar och att de 

inte skulle ha något personalansvar samt att de skulle arbeta på en kunskapsintensiv avdelning. 

Dessa kriterier gjorde att valet föll på personal inom kundtjänst och utifrån det valdes en av 

företagets 13 kundtjänstorter ut. På den utvalda kundtjänsten arbetade totalt 98 anställda, av 

dessa föll 22 stycken bort av olika anledningar (sjukskrivningar, tjänstledigheter, 

föräldraledigheter etc.) vilket innebar att enkäten lämnades ut till totalt 76 stycken anställda. 

 

Insamling och bearbetning av data 

För att få ett minskat bortfall var förhoppningen att enkäterna skulle lämnas ut personligen till 

alla på kundtjänsten under deras personalmöten, detta har dock endast kunnat göras till två av 

de fem arbetsgrupperna som fanns på kundtjänsten. Till de övriga tre grupperna skickades 

enkäten samt ett följebrev ut via e-post, det första utskicket genomfördes den 9 oktober, 

därefter skickades två påminnelser ut dels den 15 oktober samt dels den 18 oktober. Jag har 

även genomfört muntlig påminnelse under den 17-18 oktober. Fördelen med att lämna ut 

enkäten personligen var att respondenterna har kunnat få muntlig information samt viss 

vägledning om något upplevts otydligt. Nackdelen med denna metod kan ha varit att 

respondenterna upplevde krav att delta i studien, detta kan ha berott på att enkäten utfördes 

under mötestid i samråd med cheferna. För att minimera detta problem informerades de 

anställda som fick enkäten på gruppmötena både skriftligt och muntligt om att enkäten var 

frivillig. 

 

Efter insamlingen av enkäterna har svaren lagts in i statistikprogrammet SPSS och 

bearbetningen av datamaterialet har skett. Vissa omkodningar av variabler har gjort i SPSS för 

att på ett man på ett tydligare sätt ska kunna se skillnader i resultatet. I samband med detta 

visade det sig att vissa av de frågor som ingick i enkäten inte fungerade som var tänkt detta trots 

                                                      
40 Trost, J. (2001) s. 29 
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att det genomfördes en testundersökning av enkäten för att upptäcka om frågorna fungerade. 

Testundersökningen skedde med några slumpvis utvalda anställda på en liknande arbetsplats 

som de respondenter som sedan deltog i undersökningen. En anledning till att vissa frågor inte 

kunde användas i resultatet kan troligtvis bero på att studiens frågeställningar har omarbetats 

något under uppsatsarbetets gång. 

 

Bortfall 

Totalt besvarade 32 respondenter enkäten, av dessa sorterades dock två stycken respondenter 

bort utifrån de urvalskriterier som angetts. Därmed blev det totala bortfallet 61 %. En 

bidragande orsak till det stora bortfallet kan troligtvis vara att det skedde en större 

omorganisation på kundtjänsten i samband med insamlingen, omorganisationen innebar bland 

annat nya arbetsgruppsindelningar för respondenterna och tillsättning av nya gruppchefer. Av 

de 28 enkäter som delades ut under gruppmötena så lämnades alla in medan de övriga 48 

respondenter som fick enkäten per e-post så besvarade endast fyra respondenter enkäten.  

Förhoppningen när jag inledde arbetet med denna uppsats var att få in fler enkäter än det som 

skedde, hade det funnits mer tid till förfogande hade eventuellt svarsfrekvensen kunnat öka då 

jag troligtvis hade kunnat besöka de övriga arbetsgrupperna under mötestid istället för att skicka 

ut enkäten via e-post som nu blev fallet. Med en ökad svarsfrekvens hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut och det hade även kanske kunnat generaliseras i någon mån på övrig 

kundtjänstpersonal inom företaget. Det resultatet som framkommit i denna studie kan dock i 

alla fall sägas vara representativt för de 30 respondenterna som deltog i undersökningen.  

 

Etiska ställningstaganden 

Planeringen och genomförandet av enkäterna har genomförts enligt de forskningsetiska 

principer som vetenskapsrådet ställt upp för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.41 

Det finns fyra huvudkrav på forskningen dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

respondenterna informerades både skriftligt och muntligt i samband med utlämnandet av 

enkäten om studiens bakgrund och syfte. I den informationen framkom också att 

respondentens deltagande är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande 

och att deras anonymitet säkras vilket uppfyller samtyckes- och konfidentialitetskravet. 

                                                      
41 Vetenskapsrådet (2002) 
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Nyttjandekravet tillgodosågs också genom att det i informationen även framgick att 

datamaterialet endast kommer att användas i denna studie samt var resultatet kommer att 

publiceras. Eftersom alla respondenterna var över 18 år behövdes inget särskilt tillstånd erhållas 

från förmyndare för att genomför undersökningen.  

 

Det insamlade datamaterialet har gjorts anonymt, det vill säga att ingen information ska kunna 

spåras till någon enskild individ i resultatet. När uppsatsen är publicerad kommer enkäterna att 

förstöras och datamaterialet i statistikprogrammet SPSS att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det. Undersökningen var inte ett uppdrag från företaget vilket 

gjorde att de inte har påverkat forskningsprocessens inriktning och det fanns inte heller någon 

intressestyrning av vad som publicerades i resultatet. Även syftet och fokus på uppsatsen 

bestämdes av uppsatsskrivaren och därigenom fanns det ingen orsak att undanhålla något 

resultat som kan tänkas framkomma i samband med undersökningen. En aspekt som dock 

skulle kunna tänkas ha påverkat mitt oberoende som uppsatsskrivare är att jag är anställd på 

företaget där undersökningen genomfördes. Kvale skriver att forskningens oberoende kan hotas 

både ”uppifrån” och ”nerifrån”, det vill säga från företagsledningen och de som deltar i studien, 

eftersom band till någon av grupperna kan göra att forskaren bortser från vissa upptäckter och 

betonar andra delar.42 Efter överväganden för och emot att göra undersökningen på företaget 

togs beslutet att utifrån det syfte som studien har, vilket var att titta på de anställdas attityd och 

motivation till kompetensutveckling i arbetet, att resultatet inte skulle komma att ”hotas” 

varken uppifrån eller nerifrån på grund av mina band till företaget och de anställda. Detta på 

grund av att ämnet inte var kontroversiellt eller provokativt samt att oavsett hur resultatet blev 

så skulle det förhoppningsvis komma företaget och de anställda till gagn.  

 

                                                      
42 Kvale, S. (1997) s.112 
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Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, det 

vill säga att man får samma resultat varje gång.43 För att få så tydliga enkätfrågor som möjligt i 

denna undersökning har dels frågor från andra undersökningar med liknande syfte använts samt 

även egna formulerade frågor utifrån studiens syfte och teoretiska referensram. Systematiska 

och slumpmässiga fel kan dock uppstå i samband med inmatning, sammanställning och 

bearbetning av det insamlade datamaterialet. Det finns även en risk att respondenterna 

missförstått någon av frågorna i enkäten eller att de anger ett svar som förväntas eller som är 

socialt acceptera. Dessa risker har dock minimeras genom kontroller och en testundersökning 

av enkäten samt en noggrann information till respondenterna att inga svar kan spåras till en 

enskild individ.  

 

Om man har en hög reliabilitet så innebär det inte att man har en hög validitet medan en hög 

validitet normalt medför en hög reliabilitet. Validitet innebär att man verkligen mäter det man 

avser mäta. För att uppnå tillfredsställande svar i enkäten studerades och definierades de valda 

begreppen utifrån tidigare forskning för att därefter kunna formulera frågor. Jag anser att 

frågorna i stort sett besvarar studiens frågeställningar och därmed bedöms den interna 

validiteten som god. Denna studie och det resultat som framkommit kommer inte att resultera 

i någon allmängiltigt förklaring vad gäller attityden och motivationen till kompetensutveckling 

i arbetet. Däremot kan man fastställa att det resultat som framkommit är representativt för de 

respondenter som besvarade enkäten. Syftet med uppsatsen var dock att utifrån den 

kundtjänstort där enkäten lämnades ut kunna få fram någon form av generaliserbarhet 

gentemot övriga kundtjänstmedarbetare inom företaget. Detta har dock inte kunnat säkerställas 

då bortfallet var så högt. Detta innebär att studien har vissa problem vad gäller den externa 

validiteten, vilket innebär att resultatet inte är giltigt utanför den grupp av respondenter som 

deltog i undersökningen.44  

 

 

                                                      
43 Olsson, H., Sörensen, S (2002) s. 73 
44 Bryman, A. (1997) s. 49 
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Resultat 

 

Resultatredovisningen inleds med en allmän beskrivning av respondenternas kön, ålder, 

utbildningsbakgrund, anställningsform samt arbetstid. Därefter redovisas det resultat som 

framkommit utifrån uppsatsens frågeställningar. De frågor som efter övervägande inte ansågs 

vara av betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar kommer dock inte att tas upp i 

resultatet.  

 

En allmän beskrivning 

Av de 30 respondenter som besvarade enkäten består 77 % av kvinnor och 23 % av män. 

Denna något ojämna könsfördelning kan ses som representativt för kundtjänst i allmänhet då 

merparten av dem som arbetar där är kvinnor, på den ort där denna undersökning är gjord så är 

fördelningen mellan män och kvinnor cirka 72 % kvinnor och 28 % män. Av respondenterna 

är det 37 % som är mellan 20-30 år, 30 % som är mellan 31-40 år, 23 % som är 41-50 år samt 

10 % är 51 år eller äldre.  
 

Totalt har 90 % av respondenterna en tillsvidareanställning. 83 % av de som ingår i studien 

arbetar heltid medan de övriga 17 % arbetar deltid i någon form. Majoriteten av 

respondenterna som besvarade enkäten har examen från treårigt gymnasium. Utav de som har 

universitets- eller högskoleexamen är merparten mellan 20-30 år (se tabell 1).   

 

  Examen från 
universitet/ 
Högskola 

Treårigt 
gymnasium Övrig Total 

Utbildnings- 
bakgrund 

N 
Procent 

7 
23 % 

15 
50 % 

8 
27 % 

30 
100 % 

 

 Tabell 1: Utbildningsbakgrund. 

 

Attityder till kompetensutveckling 

Av de 30 respondenter som svarat på enkäten anser mer än hälften att det finns möjlighet både 

till kompetensutveckling samt personlig utveckling i sitt arbete, detta kan till stor del ha sin 

förklaring till de möjligheter som företaget tillhandahåller vad gäller just kompetensutveckling 

samt personlig utveckling både i interaktiva miljöer samt av lärarledda kurser. Majoriteten anser 

även att det är viktigt att det finns möjligheter till att lära sig nya saker i sitt arbete och de söker 
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aktivt efter utmaningar som gör att de utvecklas i sitt arbete, närmare 70 % anser att de har ett 

behov av att utveckla sin kompetens på arbetsplatsen. På frågan om respondenterna likställer 

personlig utveckling med karriärmöjligheter framkom det att mindre än hälften likställde den 

personliga utvecklingen med karriärmöjligheter, här kan dock påpekas att 57 % av männen helt 

likställer den personliga utvecklingen med karriärmöjligheter medan endast 45 % av kvinnorna 

gör det. Om man istället tittar på dessa frågor utifrån ålder så är det väldigt små skillnader 

mellan grupperna, den mest markanta skillnaden är att majoriteten av de som är i 

åldersgrupperna 20-30 år samt 51 år och äldre likställer personlig utveckling med 

karriärmöjligheter.  

 

  Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte Total 

Möjlighet till kompetensutveckling i 
arbetet 

N 
Procent 

17 
57 % 

12 
40 % 

1 
3 % 

30 
100 % 

Möjlighet till personlig utveckling i 
arbetet 

N 
Procent 

16 
53 % 

12 
40 % 

2 
7 % 

30 
100 % 

Viktigt med möjlighet att lära sig nya 
saker i arbetet 

N 
Procent 

26 
87 % 

4 
13 % 

0 
0 % 

30 
100 % 

Har behov av att utveckla sin 
kompetens 

N 
Procent 

20 
67 % 

10 
33 % 

0 
0 % 

30 
100 % 

Söker aktivt utmaningar för att 
utvecklas i arbetet 

N 
Procent 

18 
60 % 

11 
37 % 

1 
3 % 

30 
100 % 

Likställer personlig utveckling med 
karriärmöjligheter 

N 
Procent 

14 
48,2 % 

12 
41,4 % 

3 
10,3 % 

30 
100 % 

 

 Tabell 2: Attityder till kompetensutveckling 

 

På den öppna frågan om vad respondenterna anser att kompetensutveckling innebär så 

besvarade 21 respondenter frågan. De visar sig ha en väldigt likartad syn på vad de anser att 

kompetensutveckling innebär, de anser att kompetensutveckling innebär att man 

vidareutvecklar och fördjupar sina befintliga kunskaper samt lär sig nya saker. Mer än hälften av 

respondenterna anser sig även vara nöjd med de möjligheter till utveckling som företaget 

tillhandahåller de anställda på arbetsplatsen (se tabell 3), här framkommer inte någon nämnvärd 

skillnad oavsett kön eller utbildningsbakgrund dock så anser mer än hälften (56 %) av de som är 

i åldrarna 31-40 år att de är missnöjd med de möjligheter till utveckling som företaget 

tillhandahåller.  

 

  Nöjd Missnöjd Total 
Nöjd med utvecklingsmöjligheterna på 
arbetsplatsen 

N 
Procent 

19 
63 % 

11 
37 % 

30 
100 % 

 

 Tabell 3: Nöjd med utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen. 
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Respondenterna fick även ta ställning till hur de upplever två olika utbildningsformer som 

förekommer på företaget. Dessa är utbildning via telefonmöten, där de som ska få utbildningen, 

förenklat sett, ringer upp och får informationen och undervisningen per telefon av läraren som 

i och med det kan sitta någon annanstans i Sverige, samt utbildning med en fysiskt närvarande 

lärare. Av resultatet så framkommer det att majoriteten av respondenterna är nöjd med 

utbildning som sker via fysiskt närvarande lärare medan endast 37 % av respondenterna är nöjd 

med utbildning som sker via telefonmöten. (Se tabell 4) 

 

  

Nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd Missnöjd Total 

Utbildning via netmeating/ 
telefonmöten 

N 
Procent 

11 
37 % 

13 
43 % 

6 
20 % 

30 
100 % 

Utbildning med fysiskt närvarande 
lärare 

N 
Procent 

28 
93 % 

2 
7 % 

0 
0 % 

30 
100 % 

 

 Tabell 4: Upplevelse av olika utbildningsformer. 

 

Motivation till kompetensutveckling i arbetet 

De faktorer som respondenterna i studien tycker motiverar dem mest till utveckling i arbetet är 

möjligheten till mer intressanta arbetsuppgifter, trygghet i att klara av sina arbetsuppgifter, en 

större möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, att få mer ansvar i arbetet samt att kunna 

avancera i sitt arbete och nå en önskvärd position. Mer intressanta arbetsuppgifter och 

tryggheten att klara av sina arbetsuppgifter motiverar drygt 90 % av respondenterna, de faktorer 

som ses som minst motiverande till utveckling i arbetet är en mer ledande roll. De tre faktorer 

som framkom som mest motiverande samt minst motiverande till utveckling i arbetet är samma 

oavsett kön, ålder och utbildningsbakgrund.  

 

Nedan presenteras de faktorer som respondenterna fått ta ställning till utifrån frågan hur de 

motiverar dem att utvecklas i sitt arbete (se tabell 5), dessa är rangordnade utifrån hur väl de 

stämmer.  
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 Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls Totalt 

Mer intressanta arbetsuppgifter 
N 

Procent 
28 

93 % 
2 

7 % 
0 

0 % 
30 

100 % 
Trygghet i att klara av mina 
nuvarande arbetsuppgifter bättre och 
känna mig säkrare i dessa 

N 
Procent 

27 
90 % 

2 
7 % 

1 
3 % 

30 
100 % 

Större möjlighet att påverka mina 
arbetsuppgifter 

N 
Procent 

26 
87 % 

4 
13 % 

0 
0 % 

30 
100 % 

Mer ansvar i mitt arbete 
N 

Procent 
23 

76,6 % 
5 

16,7 % 
2 

6,7 % 
30 

100 % 
Att avancera i mitt arbete och uppnå 
en för mig önskvärd position 

N 
Procent 

23 
77 % 

6 
20 % 

1 
3 % 

30 
100 % 

Anställningstrygghet i situationer då 
arbetsmarknaden är sämre 

N 
Procent 

22 
73 % 

8 
27 % 

0 
0 % 

30 
100 % 

Högre lön 
N 

Procent 
22 

73,3 % 
7 

23,3 % 
1 

3,3 % 
30 

100 % 

Att nå ett personligt mål som jag har 
strävat efter 

N 
Procent 

21 
70 % 

8 
27 % 

0 
0 % 

29 
97 % 

 
Att jag kan få mer beröm och 
uppskattning av andra 

N 
Procent 

17 
57 % 

12 
40 % 

1 
3 % 

30 
100 % 

En mer ledande roll  
N 

Procent 
13 

43 % 
11 

37 % 
6 

20 % 
30 

100 % 
 

 Tabell 5: Motivering till utveckling i arbetet. 

 

Vad som främjar samt begränsar kompetensutvecklingen 

Respondenterna fick frågan om vad de ansåg främja kompetensutvecklingen på sin arbetsplats. 

Svaren presenteras här nedan rangordnade utifrån det som de ansåg främjade 

kompetensutvecklingen mest. Som man kan se är att alla alternativ har fått över 50 % i 

svarsfrekvens, det respondenterna dock ansåg främja kompetensutvecklingen mest var de själva 

samt kontakten med kunderna.  

 

o Den anställde själv, 84 % 

o Kontakten med kunderna, 73 % 

o Medarbetarna, 67 % 

o Chefen, 57 % 

o Arbetet i sig, 53 % 
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På frågan om vad de ansåg begränsa kompetensutveckling på sin arbetsplats ansåg de flesta dock 

att arbetet i sig själv begränsade deras möjligheter till kompetensutveckling. I frågan så fanns det 

också ett öppet svarsalternativ, och där angav tre (10 %) av respondenterna tidsbristen. 

 

o Arbetet i sig, 63 % 

o Chefen, 27 % 

o Den anställde själv, 17 % 

o Medarbetarna, 3 % 

o Kontakten med kunderna, 0 % 
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Diskussion 

 

Studien syftade till att titta på vilka attityder de anställda har till kompetensutveckling samt vilka 

faktorer som kan vara av vikt för de anställdas motivation till kompetensutveckling i sitt arbete. 

De frågeställningar som ställdes var: 

 

- Vilken attityd har de anställda till kompetensutveckling i arbetet? 

- Vilka faktorer är av vikt för de anställdas motivation till kompetensutveckling och lärande 

i sitt arbete? 

- Vad tycker de anställda främjar samt begränsar kompetensutvecklingen på arbetsplatsen? 

 

I inledningen framgick att det har blivit allt viktigare med lärande och kompetensutveckling i 

arbetet samt att det ställs krav på den anställdes egna initiativ och intresse att delta.45 Detta 

stämmer överens med det resultat som framkommit i denna studie, det visar nämligen att 

majoriteten av respondenterna är av åsikten att det är viktigt med möjligheter till 

kompetensutveckling och personlig utveckling i arbetet och de anser också i stor utsträckning 

att det finns möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen och de är överlag nöjd med 

dessa. Totalt anser hela 87 % av respondenterna att det är viktigt att lära sig nya saker i sitt 

arbete. Karasek anser att anställda har ett behov av att kunna lära sig och ständigt utvecklas i sitt 

arbete vilket enligt honom i slutändan är knutet till en minskad mottaglighet till psykisk och 

fysisk ohälsa om de anställda kan påverka sin arbetssituation.46 Däremot så är det bara 48 % som 

likställer den personliga utvecklingen i arbetet med karriärmöjligheter.  

 

Företaget tillämpar olika utbildningsformer, de är utbildning via telefonmöten samt utbildning 

med en fysiskt närvarande lärare. Den utbildningsformen som de anställda i störst utsträckning 

var nöjd med enligt resultatet var utbildning med en fysiskt närvarande lärare. De utbildningar 

som sker via telefonmöten, även kallad för netmeating, är dock väldigt praktiska då anställda 

från olika orter runt om i landet samt den som ska lära ut kan delta i samma utbildning men 

fortfarande sitta vid sin egen arbetsplats. Fördelen med att ha utbildningar med en lärare som är 

fysiskt närvarande kan dock vara att det blir en mer avslappnad stämning och ett mer naturligt 

                                                      
45 Inledning, sid. 1 
46 Inledning sid. 2 
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socialt samspel mellan deltagarna och läraren, det vill säga ett lärande sett ur ett mer 

kontextuellt perspektiv.47  

 

I resultatet framgår att de faktorer som är av störs vikt för motivationen till 

kompetensutveckling och lärande i arbetet enligt respondenterna är dels möjligheten till mer 

intressanta arbetsuppgifter samt dels tryggheten att klara av sina nuvarande arbetsuppgifter 

bättre och känna sig säkrare i dessa. Detta innebär att tonvikten ligger till störst del på yttre 

motivation48 och det som Ellström kallar för ett anpassningsinriktat lärande49, vilket innebär att 

de anställda till stor del deltar i kompetensutveckling och utbildningar för att kunna nå ett givet 

mål eller leva upp till de krav som ställs av arbetsgivaren för att klara av sitt arbete, det vill säga 

att de anställda anpassar sig och lär för att bemästrar redan givna förhållanden. De faktorer som 

angavs vara av störst samt av minst vikt för motivation till kompetensutveckling i arbetet visade 

sig vara detsamma oavsett kön, ålder eller utbildningsbakgrund vilket är intressant eftersom den 

forskning50 som finns gör att man kan anta att exempelvis de som är äldre motiveras av andra 

faktorer än de som är yngre eller att de som har examen från universitet eller högskola 

motiveras av annat än de som har examen från treårigt gymnasium.  

 

Undersökningen visar att det som respondenterna anser främjar kompetensutvecklingen i störst 

utsträckning på arbetet är respondenten själv samt kontakten med kunderna. Detta torde bero 

på att när respondenterna är i kontakt med de kunder som ringer till kundtjänsten så märker de 

direkt vad de saknar samt behöver utveckla vad gäller kunskap och kompetens för att kunna 

hålla en bra service gentemot företagets kunder, vilket leder till att de själva kan ta tag i samt 

genomföra den kompetensutveckling som de behöver i sitt arbete. De faktorer som 

respondenterna ansåg begränsa kompetensutvecklingen i arbetet till största delen var dock 

arbetet i sig, detta kan bero på att totalt 80 % (24 stycken) av respondenterna ansåg att deras 

arbetsuppgifter var upprepande och 83 % (25 stycken) upplevde arbetstempot som högt. Med 

ett högt arbetstempo, upprepande arbetsuppgifter samt ett styrt schema kan det leda till 

begränsad tid för möjlighet till kompetensutveckling under arbetstid. 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att de respondenter som deltagit i denna undersökning har en 

väldigt likartad och även till stor del en positiv attityd gentemot de möjligheter som företaget 

                                                      
47 Teoretisk referensram sid. 7 
48 Teoretisk referensram sid. 9 
49 Teoretisk referensram, sid. 7 
50 Ellström, P-E (1992) 
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tillhandahåller vad gäller kompetensutveckling i arbetet. Det som dock framkom som en 

begränsning i möjligheten till kompetensutveckling i arbetet, och som jag anser är intressant att 

lyfta fram, är att så många respondenter anser att arbetet i sig och även tidsbrist är något som 

känns som begränsning i möjligheten till kompetensutveckling. En annan intressant aspekt är 

att det framkom väldigt få och marginella skillnader mellan män och kvinnor, äldre och yngre 

samt de olika utbildningsgrupperna vad gäller deras attityd samt motivation till 

kompetensutveckling. Man kan fundera om det är lika för hela kundtjänsten eller om det bara 

är ett resultat av det stora bortfallet och att det kanske ha gett ett annat resultat med en större 

svarsfrekvens. 

 

Fortsatt forskning 

Under skrivandet av den här uppsatsen har nya funderingar och frågor väckts som inte har 

kunnat få något utrymme här, de kan dock vara intressanta att titta på i fortsatt forskning. 

Utifrån det resultat som framkom så väcktes en ny fråga, eller en hypotes. Denna är om de 

anställda som har en positiv attityd gentemot kompetensutveckling också är mer motiverade till 

kompetensutveckling i arbetet jämfört med de anställda som har en negativ attityd mot 

kompetensutveckling (se figur 1).  

 
 Figur 1: Attitydens påverkan på motivationen till kompetnesutveckling. 

 

Anledningen till att denna fråga inte har kunnat besvaras i denna uppsats är att det 

datamaterialet som är insamlat inte berört just detta. Mitt antagande är att det troligtvis finns en 

stark koppling mellan en positiv attityd gentemot kompetensutveckling och en ökad 

motivation att delta i kompetensutveckling på arbetet.  

 

Attityd 

Mindre motiverad 

Mer motiverad 

Kompetensutveckling 
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Några övriga frågor som också väckts under uppsatsskrivandets gång är: 

 

- Finns det några likheter eller olikheter mellan olika företag inom 

telekommunikationsbranschen vad gäller synen på de anställdas möjlighet till 

kompetensutveckling?  

 

Denna fråga skulle vara intressant att studera vidare för att se skillnaderna och likheterna mellan 

företag inom samma bransch. Vilket ger en möjlighet att gå vidare och se vad och varför det 

kan skilja sig åt mellan företagen. 

 

- I vilken grad påverkar omorganisationer och personalnedskärningar de anställdas 

arbetsmotivation samt motivation till kompetensutveckling? 

 

Eftersom företaget som jag gjorde undersökningen hos genomförde en omorganisation, samt 

nedskärningar i personalstyrkan inom hela företaget, i samband med min enkätundersökning så 

väcktes funderingen om hur allt detta påverkar de anställdas arbetsmotivation samt deras 

motivering till kompetensutveckling. Detta är intressant både sett ur den anställdes perspektiv, 

men även ur företagets perspektiv för att förbättra förutsättningarna för företaget och de 

anställda.  
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FÖLJEBREV  ENKÄT  BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 
Jag är en student som studerar sociologi vid Luleå tekniska universitet. För närvarande arbetar 
jag med min D-uppsats och jag är intresserad att undersöka vilken inställning som du som 
anställd har till lärande och kompetensutveckling i ditt arbete. 
 
Dina svar är viktiga eftersom dessa bidrar till att ge en bättre bild av hur anställda på 
kundtjänsten inom ett av Sveriges ledande telekommunikationsföretag ser på lärande och 
kompetensutveckling och som i sin tur eventuellt kan leda till konkreta åtgärder som företaget 
kan använda för att förbättra situationen för er anställda. 
 
Det är helt frivilligt att besvara enkäten och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Dina 
svar skyddas enligt 9 kap. 4§ sekretesslagen (1980:100) samt av bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. Detta innebär att jag som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt 
och att de insamlade uppgifterna presenteras i sådan form att enskilda svar inte går att utläsa. 
Skulle du ange ditt namn i slutet på enkäten så kommer ingen annan än jag att veta vem som 
svarat vad och det kommer inte att tas med i någon sammanställning eller publicering. När 
uppsatsen är klar och den blivit publicerad kommer enkäterna att förstöras. Ansvariga på 
företaget kommer att ta få del av det slutgiltiga resultatet, det är därför viktigt att du gör din 
röst hörd. Du kommer att kunna se uppsatsen publicerad i sin helhet på Luleå tekniska 
universitet http://epubl.ltu.se någon gång under våren 2006. 
 
Denna enkät tar ca 10 minuter att besvara och jag är tacksam för att du tar dig tid och svarar på 
den. Vänligen besvara samtliga frågor. 
 
Om du har frågor angående undersökning är du välkommen att kontakta mig på: 
e-post: emmhag-2@student.ltu.se  
mobil: 070-688 48 44 
 

Tack på förhand! 

 

Emma Hagel 

 

Institution för Arbetsvetenskap 

Luleå tekniska universitet 

http://epubl.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se


 

TABELLER  BILAGA 2 
 

  

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Kön:  1  Man  
 2  Kvinna 
 

2. Vilket år är du född: 19_______ 

 

3: Antal anställningsår på företaget: ___________ 

 

4. Din huvudsakliga arbetsuppgift: _______________________________________________ 

 

5. Vilken anställningsform har du? 
 

1  Visstidsanställning, Vikarie, Timanställd 
2  Tillsvidare anställning (fast) 
3  Annat 

 

6. Hur många procent arbetar du per vecka? 
 

1  Deltid, ca ________% 
2  Heltid 
3  Annan arbetstid 

 

7. Vilket är din högst avslutade utbildning: 
 

1  Folkskola 
2  Grundskola, realexamen, flickskola, enhetsskola 
3  Tvåårig gymnasieutbildning 
4  Minst treårig gymnasieutbildning 
5  Examen från universitets-/högskolestudier 

 

 

TRIVSEL OCH MOTIVATION 

 

8. Hur nöjd är du med följande faktorer på din arbetsplats? 

Markera med ett kryss på varje rad. 

 

Mycket 

missnöjd 

1 

Ganska 

missnöjd 

2 

Ganska 

nöjd 

3 

Mycket 

nöjd 

4 

a. Trevliga arbetskamrater     
b. Varierande arbetsuppgifter     
c. Arbetstiden     
d. Utmanande arbetsuppgifter     
e. Utvecklingsmöjligheter     
f. Arbetsmiljön     
g. Lönen     
h. Delaktighet     
i. Inflytande/möjlighet att påverka     
j. Ansvar     
k. Bra organisation     
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l. Bra ledarskap     
m. Annat, ange vad 
____________________________________ 

    

 

9. Vad motiverar dig att vilja utvecklas i ditt arbete? 

Markera med ett kryss på varje rad. 

 

Jag motiveras till utveckling i mitt arbete eftersom jag tror det 

ger mig möjlighet till: 

Stämmer 

inte alls 

1 

Stämmer 

delvis 

2 

Stämmer i 

stor 

utsträckning 

3 

Stämmer 

helt 

4 

a. Högre lön     
b. Mer intressanta arbetsuppgifter     
c. Större möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter     
d. Mer ansvar i mitt arbete     
f. Anställningstrygghet i situationer då 
arbetsmarknaden är sämre     

g. Trygghet i att klara av mina nuvarande 
arbetsuppgifter bättre och känna mig säkrare i dessa     

h. Att avancera i mitt arbete och uppnå en för mig 
önskvärd position     

i. Att jag kan få mer beröm och uppskattning av 
andra     

j. En mer ledande roll      
k. Att nå ett personligt mål som jag har strävat efter     
l. Annat, ange vad: 
__________________________________________     

 

 

PERSONLIG UTVECKLING 

 

10. Ta ställning till hur väl påståendena passar in på just dig och din arbetsplats. 

Markera med ett kryss på varje rad 

 
Stämmer 
inte alls 

1 

Stämmer 
delvis 

2 

Stämmer i 
stor 

utsträckning 
3 

Stämmer 
helt 

4 

a. Jag är i behov av att utveckla mig själv på min arbetsplats     
b. Jag har möjlighet till personlig utveckling i mitt 
arbete     

c. Jag tror att andra på min arbetsplats anser att det finns 
möjlighet till personlig utveckling via arbetet.     

d. Det är viktigt för mig att ha möjlighet att lära mig nya 
saker inom arbetet.     

e. Jag söker aktivt utmaningar som kan utveckla mig i 
mitt arbete.     

f. Jag har personliga mål som jag kan förverkliga genom mitt 
arbete.     

g. Min ledare ger mig möjlighet till personlig utveckling på 
arbetsplatsen.     

h. Jag likställer personlig utveckling i arbetslivet med 
karriärmöjligheter.     

i. Jag har möjlighet att utföra utmanande arbetsuppgifter (där 
jag får använda mig av mina förmågor och kunskaper fullt 
ut). 

    

j. Jag känner att min chef/ledare har positiv inverkan på min 
personliga utveckling.     
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11. Hur framför du dina önskemål om personlig utveckling? 
 

1  Framför inga önskemål 
2  Påtalar för chefen/ledaren 
3  Vid gruppmötena 
4  Vid medarbetarsamtalen 
5  På ”Min Kompetensplats” på intranätet 
6  Annat, vad? ___________________________________________________________ 

 

KOMPETENSUTVECKLING OCH LÄRANDE 

 

12. Ta ställning till hur väl påståendena passar in på just dig och din arbetsplats. 

Markera med ett kryss på varje rad 

 
Stämmer 
inte alls 

1 

Stämmer 
delvis 

2 

Stämmer i 
stor 

utsträckning 
3 

Stämmer 
helt 

4 

a. Kompetensen ökar med viljan att lära sig.     
b. Kompetensen ökar när man får tillfälle att lära sig något 
nytt.     

c. Kompetensen ökar när man har möjlighet att använda sig 
av sina färdigheter i sitt arbete.     

d. Jag har ett behov att utveckla min 
arbetskompetens.     

e. Jag har möjlighet till kompetensutveckling i mitt 
arbete.     

f. Min arbetsgivare tar väl vara på mina arbetskunskaper.     
g. Min chef/ledare har en positiv inverkan på min 
kompetensutveckling.     

h. Min chef/ledare känner till mina behov för 
kompetensutveckling i mitt arbete.     

i. Jag tror att andra på min arbetsplats anser att det finns 
möjlighet till kompetensutveckling via arbetet.     

j. Min arbetsgivare uppmuntrar till nya idéer och förslag.     

 

13. Vad anser du att kompetensutveckling innebär? 

 
 
 
 

 

14. Vad tycker du främjar din kompetensutveckling på arbetsplatsen: 
 

1  Arbetet i sig 
2  Kontakten med kunderna 
3  Chef/ledaren 
4  Medarbetarna 
5  Jag själv 
6  Annat, vad? __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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15. Vad tycker du begränsar din kompetensutveckling på arbetsplatsen: 
 

1  Arbetet i sig 
2  Kontakten med kunderna 
3  Chef/ledaren 
4  Medarbetarna 
5  Jag själv 
6  Annat, vad? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

16. Inom vilket/vilka områden skulle du önska att du fick kompetensutveckling? 

 
 
 
 

 

17. Vad anser du att lärande innebär? 

 
 
 
 

 

18. Vad tycker du främjar ditt lärande i arbetet? 

 

1  Arbetet i sig 
2  Kontakten med kunderna 
3  Chef/ledaren 
4  Medarbetarna 
5  Jag själv 
6  Annat, vad? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

19. Vad tycker du begränsar ditt lärande i arbetet? 
 

1  Arbetet i sig 
2  Kontakten med kunderna 
3  Chef/ledaren 
4  Medarbetarna 
5  Jag själv 
6  Annat, vad? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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20. Hur upplever du olika utbildningsformer? (ringa in den siffran som bäst motsvarar din inställning) 
 

a) utbildning via Netmeating/telefonmöte 
 

 Mycket    Mycket  
 missnöjd    nöjd 
 1 2 3 4 5 
 

b) utbildning med en fysiskt närvarande lärare 
 

 Mycket    Mycket  
 missnöjd    nöjd 
 1 2 3 4 5 
 

 

ARBETSKRAV OCH EGENKONTROLL 

 

21. Ta ställning till hur väl påståendena passar in på just dig och din arbetsplats. 

Markera med ett kryss på varje rad 

 
Stämmer 
inte alls 

1 

Stämmer 
delvis 

2 

Stämmer i 
stor 

utsträckning 
3 

Stämmer 
helt 

4 

a. Jag kan själv bestämma i vilken takt jag ska utföra mitt 
arbete.     

b. Jag kan själv bestämma vilka arbetsuppgifter jag ska göra.     
c. Jag kan själv påverka mina arbetstider.     
d. Jag kan själv bestämma på vilket sätt jag ska utföra mina 
arbetsuppgifter.     

e. Jag har tydliga mål i mitt arbete.     
f. Jag har under den senaste tiden känt mig pressad av för 
höga krav och förväntningar i arbetet.     

g.  Jag känner ett stort stöd från mina kollegor (hjälp, 
uppmuntran, feedback)     

h. Jag känner ett stort stöd från min chef/ledare (hjälp, 
uppmuntran, feedback)     

i. Jag anser att stämningen är god mellan medarbetarna.     
j. Jag anser att stämningen är god mellan medarbetarna och 
de lokala cheferna/ledarna     

k. Gruppmötena uppfyller en viktig social funktion.     
Forts. på nästa sida. 
l. Gruppmötena uppfyller en viktig informativ funktion. 

 
 

 
 

 
 

 
 

m. Jag har befogenheter att fatta beslut i det dagliga arbetet.     

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

22. Hur lång tid uppskattar du att det tar innan en nyanställd kan det arbete som du håller på med, 

förutsatt att han/hon har den utbildning som krävs? 
 

1  1 dag eller mindre 
2  2-5 dagar 
3  1-4 veckor  
4  3 månader – 1 år 
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23. Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit? 
 

1  Känner mig glad och tillfredsställd vid tanken på ett stimulerande arbete som väntar 
2  Har en positiv känsla inför arbetet 
3  Vare sig positiva eller negativa känslor 
4  Känner en viss olust inför arbetet 
5  Känner stark olust inför arbetet 

 

24. Anser du att din lön och övriga anställningsförmåner är tillräckliga i förhållande till din arbetsinsats? 
 

1  Ja, absolut 
2  Ja, kanske 
3  Nej, knappast  
4  Nej, absolut inte 

 

25. Tycker du att dina arbetsuppgifter är: 
 

1  Alldeles för svåra 
2  Något för svåra 
3  Varken för svåra eller för enkla 
4  Något för enkla 
5  Alldeles för enkla 

 

27. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

 

1  Varierande 
2  Upprepande 

 

26. Hur upplever du arbetstempot? (ringa in den siffran som bäst motsvarar din inställning) 

 
 Lågt    Högt 

 1 2 3 4 5 

 

27. Vad stimulerar/sporrar dig i ditt arbete? 
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Om du har fler synpunkter och kommentarer kan du skriva dessa här: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Emma Hagel 

 

Om uppgifterna i denna undersökning skulle behöva kompletteras kan jag då kontakta dig? Lämna 

i sådana fall ditt namn och din e-post adress här nedan: 

 

Namn:…………………………………………….. 

 

E-post:…………………………………………….. 

 




