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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att få en inblick i hur två företag arbetar med 

kompetensutveckling och därmed studera hur förhållandet mellan kompetensutbildning och 

kursdeltagare, anställda, ser ut. Fokus var på kursdeltagarnas motiv och motivation till ett 

deltagande i kompetensutbildning, deras attityd till utbildningen samt hur överföringen av 

utbildningskunskaper på arbetsplatsen ser ut. Därutöver har även arbetssituationens inverkan 

på kursdeltagarnas kompetensutveckling beaktats. 

I studien har sex personer intervjuats i rollen som antingen chef, mentor eller kursdeltagare 

vilka är anställda inom två olika företag belägna i södra Sverige.  

Resultatet visade att kursdeltagarna motiverats av en eftersträvan av personlig utveckling eller 

att kursdeltagarna sett på utbildningens genomförande som ett led i den yrkesmässiga 

karriären vilket således resulterat i en positiv attityd till kompetensutbildningen. Chefens 

motiv till beslut om utbildning var att förändra rådande attityd bland personalen till det bättre 

för att på så sätt stärka företagets varumärke.  

Kursdeltagarnas arbetssituation har främjat viljan att medverka i kompetenshöjande 

utbildning då känslan av kontroll har stimulerat kursdeltagarna till fortsatt utveckling. 

Däremot har de redan höga arbetskraven verkat som en stressfaktor, då utbildningsdeltagandet 

har belastat arbetet ytterligare. Avslutningsvis kan en skillnad ses på båda företagen efter 

genomförd utbildning, vilket tyder på en lyckad överföring och tillämpning av de kunskaper 

som den kompetenshöjande utbildningen genererat.  

 

 

    Nyckelord: Kompetenshöjande utbildning, Kompetensutveckling, Överföring, Motivation, 

Arbetskrav- och kontroll, Attityd. 
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Abstract 

The aim of this study was to gain insight into how two enterprises work with 

competence development and thereby study how the relationship between competence 

development and workers, employees, look like. The focus was on the workers motives and 

motivation towards a participation in a competence development course, their attitude to 

education, and how the transfer of skills gained from the course, into the workplace looks 

like. Further on, the work situations influence on the workers competence development has 

been taken into account. 

In the study, six people were interviewed in the role of either manager, coach or course 

participant who are employed in two different enterprises in the south of Sweden. 

The results showed that the participants were motivated by a strive for personal development 

or that the participants viewed education implementation as a part of the professional 

career, which has resulted in a positive attitude towards the competence development course. 

The managers’ motive for decisions about education was to change the prevailing attitude 

among the staff for the better and thereby strengthen the company’s brand.  

The work situation has encouraged the desire to participate in developmental education as 

the feeling of control has encouraged the workers to further development. However, their 

already high work demands seemed to serve as a stressor, as the education participation 

increased the work load. Finally a difference is seen in both companies after completing the 

education, which indicates a successful transfer and application of the knowledge. 

 

 

    Keywords: Competence enhancement courses, Competence development, Transfer, 

Motivation, Work Demands, Work Control, Attitude.  
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    Så länge det har funnits yrken har företagen arbetat för att höja kompetensen hos de 

anställda. Således har kompetensutveckling, personalutveckling och fortbildning funnits i ett 

par hundra år i Sverige. Trots detta, att kompetensutvecklande utbildningar funnits så länge 

har de fått förhållandevis liten uppmärksamhet inom forskningen, i jämförelse med den 

viktiga roll de har (Forsberg, Hede, Lundmark & Söderström, 1984).  

Forsberg med kollegor (1984) definierar kompetenshöjande utbildning som en utbildning som 

arbetsgivaren anordnat eller betalat för och som mestadels sker under arbetstid samt att 

utbildningens innehåll knyter an till det arbete som deltagaren utför. Kompetensförsörjningen 

på ett företag är en av de viktigaste aspekterna som ett företag bör jobba med (Anttila, 1997). 

Studier visar att det är viktigt för företag och organisationer att investera i 

kompetensutvecklingen hos de anställda, för att företaget ska vara fortsatt konkurrenskraftigt 

och ha möjlighet att växa. Av dessa skäl har också företag på senare år börjat lägga betydande 

resurser på kompetensutveckling till de anställda (Ellström & Kock, 2008). Statistiken visar 

att 43 % av alla arbetande i Sverige år 1999, någon gång under det gångna året fått gå en 

kompetenshöjande utbildning (Svensson, 2000). År 2010 visade siffrorna att nästan två 

miljoner personer i Sverige deltog i något slag av arbetsrelaterad kompetensutveckling eller 

personalutbildning under det första halvåret (Statistiska Centralbyrån, 2010).  

    Det vanligaste, men även det dominerande, teoretiska perspektivet för kompetensutveckling 

är det tekniskt – rationella perspektivet vilket främst handlar om att ha en organiserad 

verksamhet som medvetet ger användbara medel eller verktyg till de anställda så att dessa kan 

uppnå de satta målen inom arbetet (Ellström, 1992).   

När företaget planerar för utbildning görs ett grundligt förarbete där hänsyn tas till 

organisatoriska mål och att vinster vägs mot eventuella kostnader för utbildningen (Ellström, 

1992). De personer som dessa företag satsar på att utbilda är nyckelpersoner som kan öka 

produktiviteten och vinsten för företaget snarare än alla anställda. Det yttersta syftet med 

utbildningen är således att öka organisationens produktivitet och effektivitet (Ellström, 1992). 

Studier visar att anställda som har en hög position inom ett företag i större utsträckning 

tenderar till att delta i olika former av kompetensutveckling (Rubenson & Willms, 1993; ref. i 

Ellström & Kock, 2008). Detta kan till stor del bero på att företag vanligtvis erbjuder 

kompetensutveckling till de personer som innehar en nyckelposition i företaget (Ellström & 

Kock, 2008).  

    Ett annat perspektiv är det humanistiska. Här betonas vikten och nödvändigheten av att ha 

ett samspel mellan organisation och de anställda i organisationen, en anpassning för att uppnå 

en mer långvarig effektivitet. Kopplingen mellan utbildning och organisatorisk vinst är inte så 

tydlig här utan i detta perspektiv väger istället de anställdas behov tyngst (Ellström, 1992).     

Vidare säger Karasek och Theorell (1990) att träning och inlärning genom utbildning är 

viktigt på en arbetsplats då den anställdes kompetens måste nå upp till de organisatoriska krav 

som ställs. Möjligheten till kompetensutveckling som en anställd ges för att kunna hantera de 

ställda kraven beror bland annat på hur stort inflytande individen har över det egna arbetet. Ett 

jobb som karaktäriseras av kontroll över de dagliga uppgifterna stimulerar den individuella 

utvecklingen, ökar motivationen till att lära nytt och möjligheten att klara av framtida 

förändringar (Karasek & Theorell, 1990).  

    Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur två organisationer arbetar med 

kompetensutveckling och hur organisationer utifrån denna kunskap och med hjälp av 
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teoretiska perspektiv kan arbeta för att öka betydelsen av kompetensutveckling. Syftet är 

vidare att få kunskap om vilka motiv som finns för kompetensutveckling och hur 

arbetssituationen påverkar intresset för kompetensutvecklingen och i vilken mån 

kompetensvecklingens resultat överförs i arbetssätt eller andra arbetsrelaterade förhållanden. 

Även attityd till kompetensutveckling kommer att beaktas med anledning av att attityden i sin 

tur kan påverka en individs motivation. Detta kommer att undersökas ur tre olika perspektiv. 

De tre perspektiven kommer att representeras av mentor, chef och kursdeltagare och är av 

intresse då samtliga är involverade i kompetensutvecklingen på olika sätt. Vad gäller mentorn 

är dennes roll viktig att beakta då han eller hon har löpande kontakt med kursdeltagarna under 

hela utbildningsprocessen och har till uppgift att vara deltagarna behjälplig.  

Intressant är också att få kunskap om hur små företag arbetar med kompetensutveckling 

varför två företag, vilka har genomgått samma internutbildning, kommer att undersökas.  

 

Attityd till kompetensutveckling  

    Attityd beskrivs som relativt bestående negativa eller positiva grundläggande inställningar 

hos en individ (Aronsson et al., 2012). Enligt Robbins, Judge och Campbell (2010) är attityd 

en bedömning gällande objekt, människor eller händelser. Attityd kan alltså jämföras med en 

individs inställning till något, således blir attityden en reflektion av vad individen känner inför 

exempelvis, en specifik händelse. Judge och Kammeyer-Mueller (2012) beskriver vidare 

arbetsattityd som en värdering av individens arbete som uttrycker dennes känslor, tankar och 

hängivenhet gentemot arbetet och kan variera inom individen och mellan individer. Likväl 

som individens perception och attityd kan påverka arbetet kan arbetet och dess egenskaper 

påverka individens attityd (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012).   

    Vidare menar forskare att attityder består av tre olika komponenter, en kognitiv komponent, 

en affektiv komponent och en beteendekomponent. Den kognitiva komponenten handlar om 

individens tro om, eller uppfattning av ett visst attitydobjekt och tar sig uttryck i beskrivningar 

som exempelvis ”Jag vill utvecklas”. Den andra komponenten är den affektiva och den 

handlar om emotioner och känslor kopplade till attityden, exempelvis ”Jag är arg för att jag 

inte får utvecklas”. Dessa affekter kan utveckla sig till att bli ett beteende, vilket den tredje 

och sista komponenten handlar om. Beteendekomponenten i attityden refererar till ett 

avsiktligt beteende gentemot något eller någon, exempelvis ”Jag ska leta efter ett annat jobb 

där jag får möjlighet att utvecklas”. De olika komponenterna som ingår i en attityd ligger inte 

långt ifrån varandra, utan det är snarare så att det är ett samspel som sker och i vissa fall går 

de inte ens att åtskilja (Robbins et al., 2010).  

    I en studie av Villar och Alegre (2008) fick 162 lärare från fem spanska universitet delta i 

en utbildning innehållande fem olika online-kurser för kompetensutveckling inom 

undervisningspedagogik. Resultaten visade att flera deltagares negativa attityd till att gå 

kursen berodde på en förväntad ökad arbetsbelastning. Genom att gå kursen skulle de inte ha 

samma tid till att hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter och därför välkomnade de inte 

utbildningen eftersom den innebar ett stresspåslag (Villar och Alegre, 2008).  

Hall (1990) beskriver attityder som en produktiv inställning, en subjektiv förväntan hos 

individen. Hall (1990) menar också att attityden är en av de viktigaste faktorerna en chef har 

att jobba med, i dennes strävan efter att uppnå god produktivitet hos de anställda. Det som 

åsyftas är att chefer lär ut en inställning (attityd) till sina medarbetare i organisationen, därför 
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är det viktigt att chefen lär ut en positiv attityd till utbildning, detta för att främja rätt 

inställning inom organisationen.  

 

Tillämpning av utbildningskunskaper 

    Positiv transfer eller överföring av kunskaper i ett arbetssammanhang är definierat som, i 

vilken grad kursdeltagaren effektivt tillämpar kunskap, färdigheter och attityder som erhållits 

genom utbildning och dess kontext på sitt arbete. För att överföring ska uppstå krävs att det 

inlärda beteendet generaliseras till arbetet och dess sammanhang samt att det bibehålls över 

tid på arbetet (Baldwin & Ford, 1988). 

Colquitt, LePine och Noe (2000) har gjort en meta-analys av 20 års forskning inom området 

för överföring av kunskaper i arbetssituationen. De resultat som framkommit är att det finns 

belägg för att både individuella och situationella egenskaper kan vara viktiga faktorer i 

samtliga skeden av utbildningen såsom före, under och efter utbildningen. Inför utbildningen 

påverkas den anställdes motivation till att gå utbildningen. Under utbildningen, genom att den 

anställde kan associera till olika nivåer av lärande och slutligen efter utbildningen, då med 

avseende på i vilken mån den anställde faktiskt kommer överföra och tillämpa den nya 

kunskapen. Vidare menar Forehand och Gilmer (1964) att situationella faktorer har en 

nyckelroll när det gäller att påverka de anställdas beteenden. Alltså att organisatoriska 

karaktärsdrag såsom storlek, struktur, systemkomplexitet, ledarskapsmönster och 

målorientering influerar och påverkar den anställdes attityd till arbetsrelaterade händelser och 

hur den anställde presterar på arbetsplatsen. Om exempelvis ledaren har en positiv attityd till 

utveckling kommer det också att påverka de anställdas attityd till kompetensutveckling 

positivt. Även arbetskollegor har en viktig roll vad gäller de anställdas förmåga att tillämpa 

och överföra kunskaper från en utbildning till själva arbetet. Factueau med kollegor (1995) 

utförde en surveyundersökning på 976 chefer verksamma inom den statliga sektorn vilken 

visade ett positivt samband mellan socialt stöd från kollegor och tillämpning av de kunskaper 

cheferna lärt sig (Facteau, Dobbins, Russell, Ladd & Kudisch, 1995; ref. i Colquitt et al., 

2000). 

    Det finns ett växande problem inom området för överföring av kunskap till arbetsplatsen. 

Företag spenderar årligen miljarder på utbildningar till de anställda och det enda som kommer 

tillbaka till företaget, i form av vinst, genom de anställdas nya kunskaper är cirka 10 % 

(Haskins & Clawson, 2006). Flertalet forskare har kommit fram till slutsatsen att mycket av 

den träning som ges inom organisationerna misslyckas med att överföras till de anställdas 

arbete (Georgensson, 1982; ref. i Baldwin & Ford, 1988). Överföringen av kunskap från en 

kurs eller utbildning till själva arbetet är i många fall ytterst begränsad, vilket beror på att 

deltagarna glömmer eller åsidosätter de nya kunskaperna och fortsätter arbeta i samma gamla 

spår som tidigare (Longenecker, 1997; ref. i Longenecker, 2004). Därför utförde Longenecker 

(2004) en surveyundersökning på 278 chefer, där syftet var att undersöka hur möjligheten för 

lyckad överföring och tillämpning på arbetet kan ökas. Samtliga undersökningsdeltagare hade 

en lång erfarenhet av utbildningsinsatser och besvarade frågorna utifrån egen erfarenhet.  

De resultat som framkom var följande, för att uppnå maximal överföring bör deltagaren vara 

aktiv under hela kursen och ej bara medverka. Diskussioner, övningar, fallstudier och 

bedömningar främjar tänkande och integrering samt att potentialen för en framtida applicering 

av den nyvunna kunskapen ökar. Vidare bör en deltagare inte lämna utbildningen utan att ha 
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satt upp individuella mål och en handlingsplan för hur den enskilde deltagaren ska gå tillväga 

för att implementera de nya kunskaperna och färdigheterna inom arbetet. När deltagaren 

sedan återvänder till arbetsplatsen är det viktigt att denne söker efter möjligheter till att 

använda de nya och utvecklade kunskaperna i det dagliga arbetet. Slutligen bör den anställde 

även skapa en medvetenhet kring den nya kunskapen detta exempelvis genom noteringar i 

kalendern eller genom att sätta upp kom-i-håg lappar, så att de nya kunskaperna inte glöms 

bort (Longenecker, 2004). 

Olivero, Bane och Kopelman (1997) fick i sin studie fram att om kursdeltagare i ett tidigt 

skede har en tydlig målformulering möjliggör det för en högre nivå av kunskapsöverföring 

från utbildning till arbetsplats. Om deltagarna dessutom fick en kombination av träning och 

coaching ökade produktiviteten med hela 88,00 %, det vill säga en ökning av 

kunskapsöverföringen från kurs till arbete jämfört med endast träning då produktiviteten 

ökade med 24%. Coachningen bestod av målsättning, problemlösning, praktiska övningar och 

feedback (Olivero et al., 1997).  

    Black och Lynch studerade huruvida olika utbildningar gav olika avkastning till företaget. 

Det som framkom var att det fanns en effekt av samtliga utbildningar men att den största 

effekten åstadkoms av de utbildningar som var ”off the job”, som alltså var belagda utanför 

ordinarie arbetsplats (Black och Lynch, 1996; ref. i Barett och O`Connell, 2001). 

 

Motivation och motiv till kompetensutveckling 

    Motivation är en viktig aspekt att beakta vad gäller individens kompetensutveckling och är 

ett begrepp som enligt Baumgarten (2006) används för att förstå och förklara individens 

handlande eller agerande. Colquitt med kollegor (2000) definierar motivation till personlig 

utveckling som riktning, intensitet och uthållighet av inlärningsrelaterat beteende i 

utbildningssituationer. Även begreppet motiv är väsentligt för individens personliga 

utveckling och används många gånger synonymt med motivation. Motiv innefattar individens 

avsikt att till exempel utföra en handling som då kan vara att ta del i en utbildning med 

kompetenshöjande syfte (Baumgarten, 2006).   

    Motivation kan vidare delas in två dimensioner, inre (intrinsic) och yttre (extrinsic), vilka 

påverkar individens förhållningssätt till kompetensutbildning på olika sätt (Ryan & Deci, 

2000). Individer som styrs av inre motivation deltar i en aktivitet för att han eller hon upplever 

aktiviteten som intressant eller rolig medan yttre motivation handlar om inlärning eller 

deltagande i en aktivitet föranlett av instrumentella faktorer såsom exempelvis feedback eller 

belöning (Deci & Ryan, 1985; Deci, 2005; Baumgarten, 2006; Ellström, 1996). Yttre 

motivation uppstår alltså inte ifrån individen utan är något som kommer utifrån och kan 

innebära att en individid motiveras till agerande på grund av högre lön eller för att det gynnar 

företaget (Baumgarten, 2006). Ryan och Deci (2000) framhåller vikten av inre motivation och 

anser denna typ av motivation resultera i högkvalitativt lärande. Anställda som drivs av en 

inre motivation och som deltar i en kompetenshöjande utbildning av egen vilja och personligt 

intresse anses gynnas mer av utbildningen än om deltagandet enbart skulle vara ett krav från 

chef eller annan person (Hicks & Klimoski, 1987; Ellström, 1996).  

Baumgarten (2006) har genomfört en kvalitativ studie med avsikt att studera anställdas motiv 

till deltagande i läraktiviteter. Studiens deltagare var anställda inom ett industriföretag, som 

till följd av organisationsförändring på olika sätt fått riktlinjer om att öka kompetensen genom 



  

5 
 

exempelvis kurser eller arbetsplatslärande genom att iaktta kollegors arbetssätt. Resultatet av 

studien visade att de anställdas primära motiv till ett deltagande i de förväntade 

läraktiviteterna var möjligheten till varierande arbetsuppgifter, ett mer omväxlande arbete 

samt högre lön. Motiv som med andra ord enligt Baumgarten beskrivs som yttre drivkrafter 

eller yttre motivation till ett deltagande. 

Det fanns dock även en del anställda som deltog i läraktiviteterna beroende på ett intresse för 

att utvecklas, inre motivation, men att denna typ av motivation inte var lika tydligt 

framträdande som den yttre motivationen.     

Hicks och Klimoski (1987) har utfört en surveyundersökning på 186 chefer för att studera 

utbildningsresultaten beroende på om utbildningsdeltagaren deltagit i utbildning av personligt 

intresse eller på grund av direktiv från arbetsgivare. Resultaten visade att kursdeltagare som 

deltog i utbildningen av eget intresse i högre utsträckning ansåg utbildningen vara lämplig för 

dem, de var bättre på att dra fördel av genomförd utbildning samtidigt som de uppvisade ett 

större engagemang. Denna grupp av kursdeltagare, som alltså drevs av inre motivation, 

rapporterade även en högre inlärningsnivå jämfört med kursdeltagare som till följd av direktiv 

från arbetsgivare deltog i utbildningen.   

    Vidare framgår det av Noe och Schmitt (1986) att individer som har ett starkt 

organisatoriskt engagemang och som identifierar sig med sitt yrke motiveras till 

kompetensutveckling då de genom kompetensutbildningen har möjlighet att förbättra sina 

färdigheter och arbetsprestationer och samtidigt öka känslan av det egna värdet. 

En annan organisatorisk faktor som är av betydelse för de anställdas motivation och även för 

inställningen till kompetensutveckling är arbetsledarens roll. En positivt inställd arbetsledare 

kan genom sin positiva inställning, till aktuell utbildning, stimulera de anställdas 

kompetensutveckling samtidigt som arbetsledaren blir till en tillgång i det fortsatta 

kompetensutvecklingsarbetet (Olovzon, 1992). En surveyundersökning på 976 ledare 

(Facteau, Dobbins, Russell, Ladd & Kudisch, 1995; ref. i Colquitt et al., 2000), verksamma 

inom den statliga sektorn, uppvisade ett positivt samband mellan socialt stöd från chefer och 

motivationen att lära. Detta styrker således Olovzons (1992) antagande om att arbetsledaren 

har en viktig roll i den anställdes kompetensutveckling.  

 

Arbetsrelaterade faktorer 

    Det finns en del arbetsrelaterade faktorer som på olika sätt påverkar individens personliga 

utveckling eller kompetensutveckling.   

Ellström menar att ”en arbetsmiljö som stimulerar lärande och utveckling av de anställdas 

förmågor är gynnsam för deras hälsa, välbefinnande och personliga utveckling” (Ellström, 

1996, s.7). Karasek och Theorell (1990) definierar vidare ett bra arbete som ett arbete där den 

arbetande individen ges möjlighet till inflytande på arbetsplatsen och som därmed får kontroll 

över sin arbetssituation. Ett bra arbete bidrar till en stimulerande utveckling hos individen och 

ökar på så sätt dennes motivation till att lära och utveckla kunskaper samtidigt som 

möjligheten att hantera framtida arbetsrelaterade förändringar främjas (Karasek & Thorell, 

1990).  

    Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) har utvecklat Karasek och Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell till en egen modell för att på så sätt även beakta arbetssituationer där anställda 

förses med möjlighet till inlärning och kompetensutveckling som en del av arbetet. 
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Kontrollvariabeln i denna modell innefattar den anställdes möjlighet att påverka inlärnings-

processen (control/ decision making) medan kravvariabeln omfattar arbetskrav (t.ex. övertid 

och hög arbetsbörda), arbetskvalité (stimulerande och varierande arbete) samt kunskapskrav 

(t.ex. teoretiska krav).  

Paulsson genomförde 

med sina kollegor 

(2005) en undersökning 

med avsikt att studera 

hur krav och kontroll 

påverkar de anställdas 

arbetssituation och fann 

genom denna studie 

signifikanta samband 

mellan 

resultatvariablerna 

stress, stimulering och 

arbetsavlastning och 

kontroll, möjligheten att påverka kompetensutvecklingen. Dessa funna signifikanta samband 

innebär att känslan av kontroll reducerar stress, stimulerar arbetet och underlättar eller 

avlastar arbetet. Även kravvariabeln uppvisade, enligt samma studie, signifikanta samband. 

Arbetskrav ökar stressen, ökar stimuleringen och höjer även arbetsbördan medan 

kunskapskraven sänker stressen men ökar stimuleringen. Kraven på ny kompetens och nya 

färdigheter ökar arbetsbördan i synnerhet om inlärningsprocessen är integrerad i arbetet och 

utförs under ordinarie arbetstid. Sammantaget kan sägas att en ökad kontroll över 

inlärningsprocessen bidrar till en stimulerande kompetensutveckling, förenklar arbetet och 

reducerar stress samt att höga arbetskrav hos anställda ökar stressen men stimulerar samtidigt 

de anställdas kompetensutveckling (Paulsson et al., 2005). 

    En ytterligare studie som genomförts av Taris, Kompier, De Lange, Schaueli och Schreuers 

(2003) på 876 holländska lärare påvisade även den att arbetskrav har en negativ inverkan på 

inlärning medan arbetskontroll påverkar inlärningen positivt. De lärare som uppvisade en hög 

inlärningsnivå hade ett arbete som bestod av hög kontroll och låga krav.  

Även Baumgarten (2006) påpekar betydelsen av kontroll och anser även hon att om anställda 

upplever kontroll kommer det att underlätta ett fortsatt lärande.        

 

    Job Characteristics Model 

Hackman och Oldham (1980) anser att arbetets innehåll, dess utformning och individens 

arbetsupplevelse påverkar individers motivation till personlig utveckling. Deras 

arbetskaraktäristiska modell (Hackman & Oldham, 1976) utgår från att individer har ett 

utvecklingsbehov som måste stimuleras och som antas resultera i högre arbetsmotivation och 

arbetsprestation. Modellen består av fem arbetskaraktäristiska komponenter såsom variation 

(skill variety), uppgiftsidentitet (task identity), uppgiftsbetydelse (task significance), autonomi 

(autonomy) samt feedback. Ju högre nivå av egenskaperna individen upplever desto högre 

engagemang hos den arbetande individen och därmed högre sannolikhet för ett deltagande i 

läraktiviteter (Hackman & Oldham, 1976). Modellens tre psykologiska tillstånd utgör kärnan 
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varav de tre första komponenterna (variation, uppgiftsidentitet och uppgiftsbetydelse) leder 

till en känsla av meningsfullhet hos individen och innefattar individens förmåga att använda 

olika kompetenser, utföra och slutföra arbetsuppgifter och att se på arbetet som ett 

meningsfullt sådant. Autonomi handlar vidare om den anställdes eget ansvar över 

arbetsresultaten och även kontroll över arbetssituationen medan feedback är en förutsättning 

för utveckling genom återkoppling av exempelvis arbetsledaren (Hackman & Oldham, 1976; 

Baumgarten, 2006). Motivationen är enligt Hackman och Oldham (1976) som högst när 

samtliga psykologiska tillstånd är närvarande men att individens utvecklingsbehov, till följd 

av individuella skillnader, kan skilja sig individer emellan. Individer med ett starkt 

utvecklingsbehov antas, i större utsträckning, reagera positivt på ett arbete med hög 

motivationspotential jämfört med 

individer med låg nivå av 

utvecklingsbehov.  

    Sultan (2012) har utfört en 

studie, på 33 Pakistanska 

banktjänstemän, med syfte att 

undersöka sambandet mellan 

arbetsmotivation och de fem 

arbetskaraktäristiska 

komponenterna. Resultatet av 

denna undersökning visade ett 

signifikant samband mellan 

samtliga fem arbetskaraktäristiska 

komponenter, då främst variation 

och autonomi, och 

arbetsmotivation. Av Sultans (2012) studie framgår alltså att individer med ett arbete där dem 

får använda sig av olika färdigheter eller kunskaper och samtidigt får möjlighet att ha kontroll 

över arbetet och påverka arbetsresultaten har en hög arbetsmotivation. Detta bör således leda 

till ett engagemang för arbetet och på så sätt resultera i deltagande i läraktiviteter (Hackman & 

Oldham, 1976).   

 

Små företag och kompetensutveckling 

    Utgångspunkten för vilken storlekskategori ett företag tillhör kommer av antal anställda, 

alltså dess personalstyrka samt den årliga omsättningen. Ett mikroföretag är ett företag som 

har färre än 10 stycken heltidsanställda och vars omsättning inte överstiger två miljoner euro 

per år. Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter mellan 10 och 50 personer 

och vars omsättning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag sysselsätter 

51-250 personer på heltid och har en årlig omsättning på maximalt 50 miljoner euro 

(CEDEFOP, 2001).  

Anledningen till att små företag väljer att satsa på kompetensutveckling är enligt Kock, Gill 

och Ellström (2007) att det finns ett ökat tryck på företagen att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden, vilket kommer av den konstanta och snabba tekniska utvecklingen. Det är då 

viktigt att de anställda har tillräckliga kunskaper för att företagen ska lyckas implementera 

förändringarna och vara fortsatt konkurrenskraftiga. En annan faktor som är av betydelse för 
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intresset av kompetensutveckling är att kraven från kunderna ökar. Flertalet chefer ser 

kompetensutveckling som en viktig strategisk process och betonar vikten av att ha en hög 

grad av kompetens hos de anställda för att vara även fortsatt i framkant och att kunna möta 

kundernas framtida krav. Detta resulterar i stigande krav på ökad individuell kompetens hos 

de anställda, såsom exempelvis teknisk kunskap, flexibilitet, ansvarsfullhet och förmågan att 

samarbeta med andra (Kock et al., 2007).  

    I en fallstudie gjord av Ellström och Nilsson (1997) undersöktes kompetensutvecklingen på 

sju små och medelstora företag. Resultatet visade att den rådande lågkonjunkturen var en 

viktig drivkraft för att investera i kompetensutveckling till de anställda. Vidare menar Kock 

med kollegor (2007) att det finns två olika omständigheter som kan verka som drivkrafter för 

att ett företag ska medverka i kompetensutveckling, externa och interna organisatoriska 

förhållanden. De externa förhållandena är kopplade till omgivningen eller den externa 

kontexten på företaget, exempelvis hur marknaden ser ut med kunders behov eller ändrade 

kvalifikationskrav. Interna organisatoriska förhållanden är således istället relaterade till den 

interna kontexten på företaget, positiv attityd till utbildning, ett ledarskap som innebär ett 

aktivt stöd till de anställda och ett stort deltagande när det planeras för kompetensutveckling, 

alltså att vikten av kompetensutveckling är något som ligger i företagets kultur och normer. 

    För att göra en jämförelse med ovanstående belägg gällande små företag har två företag 

varit involverade i denna studie, vilka tillhör kategorin små företag. Vidare har även 

motivation, arbetssituation, överföring och attityd studerats utefter följande frågeställningar. 

     

Frågeställningar 

1. Vilka motiv finns för kompetensutveckling hos kursdeltagare och chefer? 

2. Hur ser den befintliga arbetssituationen ut och hur påverkas kompetensutvecklingen 

av arbetssituationen?  

3. I vilken mån överförs, de genom utbildning, nyvunna kunskaperna på arbetsplatsen 

och vad kan underlätta respektive vara hindrande för en sådan överföring? 

4. Hur ser några individers attityd ut till kompetenshöjande utbildningar? 

  

Metod 

Deltagare  

    Studien innefattar sex undersökningsdeltagare som på något sätt varit involverade i 

kompetensutveckling antingen som kursdeltagare, mentor eller chef. Kursdeltagaren deltar i 

utbildningen, mentorn fungerar som ett stöd åt kursdeltagarna under utbildningen och chefen 

tar beslut om insatser till kompetenshöjande utbildning. Fyra av dessa är kursdeltagare, en är 

chef och en är mentor.  

    Samtliga deltagare är anställda inom två olika företag placerade i södra Sverige. I 

respektive företag har två kursdeltagare intervjuats och i det ena företaget fanns även en 

anställd som hade mentorserfarenhet. Även en chef från ett av företagen har intervjuats.  

Två av undersökningsdeltagarna var kvinnor och fyra var män och deltagarna var mellan 27-

48 år gamla. 
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I företag 1 som är ett fastighetsbolag, med 2060 lägenheter, är det totalt 32 anställda vars 

befattningar varierar från fastighetsskötare till boservicechef. Företaget har tidigare varit ett 

kommunalägt bolag men är nu ett 100% aktieägt företag.  

Företag 2 är ett familjeägt aktiebolag med 10 anställda som för närvarande står inför en 

organisatorisk förändring och förväntas öka personalstyrkan med ytterligare fyra anställda. 

Företaget producerar fritidsprodukter som de säljer nationellt men även internationellt.         

 

Material 

    Föreliggande undersökning är en intervjuundersökning och har genomförts med hjälp av tre 

intervjuguider (se bilaga 1) som utformats utifrån de tre aktuella intervjurollerna 

kursdeltagare, mentor och chef. Varje intervjuguide innehöll frågor som berörde studiens 

aktuella frågeställningar och var indelade i tre till sex kategorier. Kategorierna var följande: 

bakgrund om intervjupersonen, bakgrund till kompetensutbildningen, motivation, 

arbetssituation, attityd till kompetensutveckling och överföring av utbildningskunskaper. 

Kursdeltagarnas intervjuguide innehöll samtliga kategorier. Chefens intervjuguide innehöll 

kategorierna bakgrund om intervjupersonen, bakgrund till kompetensutbildningen och 

överföring. Slutligen innehöll mentorns intervjuguide bakgrund om intervjupersonen, 

bakgrund till kompetensutbildningen, motivation och attityd.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av två telefoner med inspelningsfunktion.  

 

Procedur 

    Både företag 1 och 2 har genomgått samma kompetensutbildning som tillhandahållits av en 

extern konsult. Konsulten, som är en bekant, har förmedlat kontakterna till företagen och även 

valt ut intervjupersonerna. Således är urvalet ett tillgänglighetsurval. När namn på samtliga 

undersökningsdeltagare angetts bokades tid för intervju både genom telefon- och mailkontakt. 

Samtliga intervjuer, med två intervjuledare närvarande, ägde rum på respektive företag och i 

en miljö som kändes trygg för intervjupersonerna. Intervjupersonerna fick själva välja plats 

vilket resulterade i företagens respektive konferensrum och intervjuerna pågick i ungefär 30 

till 40 minuter.   

Data till studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och hade sin grund i 

de tre intervjuguider som beskrivits ovan. Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det 

möjligt att ställa följdfrågor på intressanta aspekter för att på så sätt få en mer djupgående 

förståelse.     

Alla intervjuer har transkriberats (T) och därefter även kodats med deltagarens beteckning och 

sidhänvisning.  

 

Etik 

    Samtliga intervjupersoner blev vid tillfrågandet om deltagande informerade om studiens 

syfte, bakgrund och gällande villkor såsom förväntad tidslängd på intervjun.  

Inför varje intervju informerades sedan samtliga intervjupersoner om att ett deltagande var 

helt frivilligt, att inget som sades under intervjun skall kunna kopplas till individen 

(konfidentialitet) samt att information om rätten att, när som helst, dra sig ur studien delgavs. 

Även samtycke till inspelning efterfrågades inför varje intervju och inspelningarna har direkt 

efter transkribering raderats för att minimera risken för att inspelningarna skall hamna i 
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olämpliga händer. Studiens konfidentialitet har därefter säkerställts genom kodning då varje 

person fått en slumpmässig beteckning.       

 

Metoddiskussion 

    Valet av kvalitativ metod i föreliggande studie grundar sig i det faktum att det genererar 

mer djupgående svar än vad en kvantitativ metod hade gjort samtidigt som det finns möjlighet 

att ställa följdfrågor beroende på de svar som uppkommer. Urvalet är handplockat för att få 

fram så relevant fakta som möjligt, vilket fås av att intervjua personer som har varit delaktiga 

i aktuell kompetenshöjande utbildning. Alltså har avkall gjorts på slumpmässigt urval då detta 

inte uppfyller det givna syftet. Dock kan det finnas en risk att konsulten kan ha påverkat det 

resultat som framkommit av denna studie, genom att ha varit partisk vid valet av 

undersökningsdeltagare.   

Studiens externa validitet påverkas med tanke på att det endast är ett fåtal deltagare vilket 

leder till att de resultat som framkommit av studien inte kommer att kunna generaliseras till en 

specifik population. Detta är dock inte det primära syftet med studien utan istället har en 

djupgående förståelse eftersträvats ur ett antal individers perspektiv.  

Studiens tillförlitlighet styrks av aktuella intervjuguider som utformats utifrån rådande 

frågeställningar och i dialog med handledare vilket lägger en grund för att få relevanta svar. 

Även trovärdigheten hos intervjupersonerna är relativt hög med tanke på den rådande 

konfidentialiteten och frivilligheten samt att de enbart haft en arbetsrelaterad anknytning till 

intervjuledarna. Ytterligare är att under intervjuerna framkom både negativa och positiva 

attityder gentemot utbildningen vilket tyder på att konsultens eventuella partiskhet ej har 

påverkat studiens resultat.   

    En medveten begränsning i studien är antalet deltagare. Med fler deltagare hade ett bredare 

perspektiv kunnat åstadkommas vilket hade genererat en ytterligare djupare förståelse. Detta 

kompenseras dock genom så djupgående intervjuer som möjligt med de aktuella och 

tillgängliga intervjupersonerna.    

 

Analysmetod 

    Då studien hade en kvalitativ ansats analyserades materialet genom induktiv analys med 

utgångspunkt i Maykut och Morehouse (1994). De transkriberade intervjuerna lästes igenom 

flera gånger för att få en helhet och en övergripande bild av innehållet med koppling till 

aktuella kategorier. Kategorierna var anpassade utefter intervjuguiderna och utgick ifrån 

studiens frågeställningar. Därefter kodades relevanta delar av materialet med nyckelord som 

beskrev de olika kategoriernas innehåll. Regeln för inkludering till respektive kategori är att 

textavsnitt eller citat berör det som rubricerar kategorin. 

Vidare har textinnehåll och citat från de olika intervjuerna kopplats till teorier och tidigare 

forskning inom aktuellt område för att på så sätt jämföra de funna resultaten med det som 

framkommit i tidigare studier.   

 

Resultat 

    Resultatet utgår från intervjuernas sammanställda material och för att belysa de olika 

frågeställningarna har relevanta citat plockats ut. Utifrån frågeställningarna har sedan en 
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uppdelning gjorts för att tydliggöra respektive frågeställning och dem resultat som 

framkommit inom varje område eller frågeställning. 

 

 

Utbildning 

    Kompetensutbildningen som är aktuell i denna studie och som samtliga intervjupersoner 

genomgått handlar i stora drag om beteende och värdskap med ett syfte att höja 

kursdeltagarnas kompetens avseende bemötande av kunder och att förändra de anställdas 

beteende inom företaget.  

Utbildningen innehöll åtta så kallade block (delar) och varje block pågick under en månad 

förlagda på två utbildningstillfällen. Inför varje tillfälle fick två olika kursdeltagare i uppdrag 

att agera värdar vilket innebar att ordna lokal, mat och tema. Utbildningstillfällena innehöll 

vidare olika övningar och diskussioner genom interaktion med andra kursdeltagare. 

Vid varje utbildningstillfälle fanns personer från olika företag närvarande vilket enligt en utav 

intervjupersonerna upplevs vara positivt och som möjliggjorde samspel med nya människor:   

 

    ”(…) nu är de rätt många företag, alltså som är blandade. Jag tror faktiskt det, jag tror det är    

    en fördel i utbildningen, därför att, lite fult sagt, men man är ju indoktrinerad, om alla    

    kommer från samma företag, man har ju lite samma tänk. Kan man få in lite annat blod så  

    kan man röra om lite och så tänka, aha gör ni så?! Alltså det där tror jag är en fördel”.  

    (T/M-7).  

 

Totalt pågick utbildningen under cirka 11 månader med 16 utbildningstillfällen då varje 

kursdeltagare under denna tid även fick en mentor tilldelad sig. Mentorns roll var att, under 

hela utbildningstiden, vara kursdeltagaren tillgänglig och erbjuda ett stöd inför två PM-

skrivningar. Dessa skrivningar innebar att kursdeltagaren skriftligen skulle reflektera över 

genomförda block genom att exempelvis skriva ner vad han eller hon kommer att göra mer av 

och lärdomar inför framtiden. 

    Kompetensutbildningen avslutades med en examinering vilket innebar, av mentorn, 

godkända PM-skrivningar och en diskussion med respektive chef angående behållningen av 

genomgången utbildning. Samtliga godkända deltagare fick i samband med examineringen ett 

certifikat.       

 

Arbetssituation 

    Samtliga kursdeltagare verkar ha höga krav i sitt arbete men även hög kontroll över sina 

arbetsuppgifter. Vad gäller kraven beskriver en utav kursdeltagarna krav från chef på följande 

sätt : ”Alltså på mitt bord så kanske jag har tre-fyra heltidstjänster som jag ska hinna med. Så 

att här är ett tempo som är utöver det vanliga”. (T/B-3). Vidare fortsätter kursdeltagaren med: 

 

    ”(…) det är väl något jag har med mig dagligen, just att den förväntningen finns ovanifrån  

    att jag ska fortsätta att leverera och fortsätta prestera till det yttersta och göra mer utöver  

    vad jag borde.” (T/B-5). 
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De höga kraven kan vidare antas ha en positiv inverkan på en utav kursdeltagarna med tanke 

på dennes intresse för sitt arbete men även att kursdeltagaren parallellt med arbetet genomgått 

kompetensutbildningen: 

 

    ”Och dom arbetsuppgifterna ligger fortfarande på mig men samtidigt har jag fått extremt  

    mycket mer ansvar, mycket utökade arbetsuppgifter som självklart jag själv har som sagt  

    indirekt eller direkt påverkat. Det jag har tyckt har varit roligt att arbeta med och där jag  

    visat en vilja att arbeta. Dom arbetsuppgifterna har tillfallit mig. Det har absolut en jättestor  

    påverkan och det är mycket från kursen. Ju längre kursen har gått desto snabbare och  

    tydligare har jag kunnat justera min arbetssituation”. (T/B-3) 

 

Samtidigt upplevs kontroll i den bemärkelsen att kursdeltagare har möjlighet att påverka sitt 

arbete ”Jag kan påverka en del, det kan jag göra” (T/R-3) eller ”Fullt ut, det är jag som (…)”. 

(T/A-4). Vidare beskrivs kontroll som:   

 

    ”Dels genom att jag kan sätta egna, bestämma mina egna arbetssätt och sätta egna rutiner  

    men även genom att kommunicera uppåt så att säga, komma med förslag hur vi ska arbeta  

    och få de okejade uppifrån. Så det finns, dels en viss frihet, i min roll och dels ett bra gehör  

    uppifrån, när jag kommer med ideér och så där.” (T/T-4). 

 

Kursdeltagarna framhåller en befintlig löpande dialog/ återkoppling med chefen efter 

genomförd utbildning för att veta hur han eller hon skall implementera kunskapen. Detta 

uttrycks genom: 

 

    (…)och så tog jag upp det med chefen och så sa han ”Hur ska du göra åt det”? Så var det,  

    men jag vet inte om jag ska säga eller om jag ska skriva, men så sa chefen ”Känner du det  

    är lättare att skriva, så skriv det”. (T/A-7). 

  

Samtidigt som kursdeltagarna upplever sig ha höga krav i kombination med hög kontroll 

framgår det av intervjuerna att det i viss mån uppstår en känsla av stress. ”Många gånger var 

jag väldigt aktiv och involverad, vissa gånger var jag inte riktigt närvarande för att jag satt 

och jobba i huvudet”. (T/B-6). Vilket även styrks av en annan kursdeltagare: 

 

    ”(…) jag såg en nackdel och det var tidsåtgången, för det är, vi har alltid väldigt mycket att  

    göra här och att då vara borta ett par dagar i månaden kändes kanske inte jätte lockande rent  

    arbetsbelastningsmässigt” (T/T-2).  

 

Motiv/ motivation till kompetensutveckling 

    Det gemensamma motivet till ett deltagande i kompetensutvecklande utbildning är, i 

föreliggande studie, att samtliga kursdeltagare har fått direktiv från respektive chef om att ta 

del i en kompetenshöjande utbildning. Därefter skiljer sig de individuella motiven mellan 

kursdeltagare åt då en del drivs av inre motivation, en del drivs av yttre motivation medan 

andra drivs av både inre och yttre motivation.  
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Vidare har de två cheferna har haft olika motiv till att köpa in utbildningen och låta sina 

anställda deltaga. Även valet av deltagare ser olika ut på respektive företag då cheferna haft 

olika anledningar, vid val av deltagare.  

    En utav anledningarna till inköp av utbildning är att det ena företaget arbetar mycket med 

sitt varumärke och vill genom kompetenshöjande utbildning få samtliga medarbetare att 

utvecklas för att på så sätt stärka detta.  

Samtliga anställda har fått genomgå den kompetenshöjande utbildningen men vid olika 

tidpunkter.  

 

    ”Det är egentligen att förstå värdet i ett varumärke till exempel. Att du jobbar inte här som   

    individ eller för dig själv utan du jobbar ju här som en del i någonting större. Och för att vi  

    ska nå det målet som vi har med varumärket eller med företaget över huvudtaget så måste  

    vi gå i gemensam riktning och det är viktigt hur man själv agerar och reagerar framförallt i  

    vissa situationer. Och det är hur vi beter oss ute mot våra kunder” (T/P-4) 

 

    Kursdeltagare, yttre motivation 

Samtliga kursdeltagare har mer eller mindre, av sin chef, blivit ombedda eller erbjudna att 

deltaga i en kompetenshöjande utbildning och uttrycker det som ”vi skulle alla gå” (T/A-2) 

eller som en kursdeltagare, som blivit erbjuden utbildning, uttrycker det: 

 

    ”Jo det kändes ju bra, det kändes ju som att, att företaget ville satsa på mig inför framtiden.  

    Så det kändes ju som en liten, ja jag vet inte, hedersbenämning, alltså att de litar på mig att  

    de ser en framtid för mig här”. (T/T-2)  

 

Därutöver finns det deltagare som drivs av individuell yttre motivation, det vill säga att 

utbildningen är ett led i karriären och resulterar i högre lön. 

 

    ”Jag vill fokusera på karriären, jag vill utvecklas, jag vill bli bättre. Summa summarum jag  

    vill känna mig mer och jag vill tjäna mer pengar. Det är liksom dom två, personlig  

    utveckling och pengar. Dom två drivkrafterna som driver mig”. (T/B-2) 

 

    Kursdeltagare, inre motivation 

Samtliga kursdeltagare eftersträvar personlig utveckling och såg potential i ett 

utbildningsdeltagande samtidigt som de ansåg utbildningen vara rolig och intressant. 

”Men det är ju spännande att lära sig något nytt och man tar ju med sig någonting därifrån 

så är det ju bara. Och kunskap får man aldrig för mycket av”. (T/R-6). Andra deltagare 

framhåller intresset av utbildningen enligt följande: 

 

    ”Ja du, ja men det är väldigt lätt att motivera mig att gå en utbildning, jag tycker om  

    utbildning, jag har pluggat massa olika kurser och börjat olika program på högskolan och  

    sådär och det, jag gillar att lära mig saker och om jag dessutom får göra det på arbetstid och  

    får betalt för det så är det ju bara dubbelt så bra. Så jag är lättmotiverad när det gäller  

    studier”. (T/T-3) 
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    ”samtidigt så tycker jag det är roligt att man får lära sig nya grejer och man alltså inte står  

    på samma plats alltid. För det vill jag inte, utan jag vill utvecklas och man kan alltid lära sig  

    något nytt”. (T/A-2) 

 

    ”Det är självklart en stor merit för mig personligen inom min personliga karriär att ha gått  

    den här kursen”. (T/B-2)  

 

Tillämpning av utbildningskunskaper 

    Under hela utbildningen har samtliga kursdeltagare haft tillgång till en mentor som är en 

före detta kursdeltagare. Mentorns roll är att vara ett stöd och en hjälp för kursdeltagarna, så 

kallade adepter. Mentorn beskriver sin roll på följande sätt: 

 

    ”Då är det jag som ska försöka guida, jag får ju inte berätta vad de ska skriva, det är ju inte 

    mina ord utan det är ju adeptens egna ord som ska användas, men jag kan fråga, ställa    

    frågor som gör att de hittar rätt, om de kör fast”. (T/M-2) 

 

Förutom den fortlöpande dialogen mellan kursdeltagare och mentor skall kursdeltagaren även 

ha ett samtal med sin närmaste chef i utbildningens slutskede för att på så sätt få återkoppling 

på utbildningens tillförda lärdomar. Vidare var syftet med återkopplingen från chef att 

diskutera organisationens styrkort, som verkar som riktlinjer för organisationens målsättning, 

för samtliga anställda. Styrkorten innehåller fyra olika perspektiv på företagets verksamhet 

såsom exempelvis kundperspektiv och är riktlinjer för exempelvis de anställdas bemötande 

gentemot kunderna.   

  

”Framförallt samtalet med chefen (…) och där tror jag det kommer att ge mig mycket om 

jag får responsen att chefen är nöjd med vad jag har lyckats uppnå. Så att det är nog dom 

samtalen som kommer att ge mig den konkreta bekräftelsen på om jag uppnått mål”. 

(T/B-6) 

 

    ”Och egentligen är det ju så här, man ska inför sin chef visa, man har ett styrkort då och där  

    står ju något relevant till denna utbildningen. Och då står där att det här har jag lärt mig nu,  

    och då tänker jag så här, det skulle man kunna göra i framtiden. Någonting man tar med  

    sig”. (T/M-3) 

 

För att inte kunskaperna skall glömmas bort har det ena företaget infört återkoppling till 

utbildningen som en del av sin agenda på personalmöten.  

 

    ”Vi har ju kvartalsmöte, vi har månadsmöten, jag har alltid den stående punkten beteende          

    och värdskap där jag alltid liksom när vi har ett möte att till nästa gång diskutera ”jag och  

    laget”. Alla går in i den tidigare kurspärmen och tittar på det blocket som handlade om jag  

    och laget. Då får alla gå tillbaka till det man har läst en gång. Då tror jag man börjar tänka  

    (…) det är viktigt att man knyter an till det hela tiden att man inte bara säger nu har vi gått  

    utbildningen nu lämnar vi det, nu ska vi jobba efter detta”. (T/P-9). 
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Vidare framgår det av ett antal kursdeltagare att den genomförda kompetensutbildningen 

faktiskt har resulterat i en kompetensutveckling på olika sätt.  

 

    ”Men dom här riktiga sakerna att ta med sig därifrån har kommit först efteråt, flera veckor  

    och månader efter så trillar pusselbitarna på plats”. (T/B-5) 

    ”Det har känts jäkligt bra. För mig har det inte varit sådär jättemycket aha-upplevelser utan  

    det har nog nästan smugit sig på mer, tittar jag tillbaka på framförallt mitt eget beteende  

    och agerande nu jämfört med ett så sedan så är det dramatisk skillnad”. (T/B-4) 

 

    ”Så den hjälpte jätte mycket, hur man ska föra och hur man ska säga. Ja hur man ska agera i  

    olika situationer”. (T/A-4). 

Även cheferna upplever en förändring efter personalens genomförda utbildning jämfört med 

innan utbildningen.  

 

    ”Det snackades mycket vi och dom till exempel. Det tycker jag inte är så framträdande just  

    nu. Sen löser man konflikter på ett annat sätt. Man har et annat sätt att agera i situationer  

    och att ta för sig. Innan har vi haft en kultur där man inte ska säga så mycket utan göra  

    istället”. (T/P-8). 

 

Attityd 

    Den attityd som överlag fanns hos samtliga kursdeltagare inför utbildningen har varit 

positiv i den bemärkelsen att många av våra intervjupersoner ansåg den vara intressant, 

givande och kompetenshöjande ”(…) jag gick bara in för att det är roligt och för att jag vill 

lära mig (…)” (T/A-2).  

En annan kursdeltagare berättar däremot hur dennes chef lade fram utbildningen som ett 

förslag och hur det påverkade attityden till utbildningen: 

    

    ”Det var väl att chefen kallade oss till individuella möten och på något sätt, chefen la väl  

    upp det på lite som en bonus som att vi får ta med oss det vidare i livet. Så presenterades  

    det väl så. Chefen presenterade sina planer (…) och att chefen gärna skulle sett att vi  

    gick den här utbildningen (…) och samtidigt såg en potential i oss och därför ville  

    att vi skulle gå kursen.” (T/B-2). 

 

En eventuell negativ upplevelse av att gå utbildningen kommer av en förväntad ökad 

arbetsbelastning som en intervjuperson beskriver som följande: 

    ”Jag tror, om man ska sätta namn på en känsla så är det nog stress, för då vet du att du är  

    borta två dagar här (…) Ska jag sätta ord på en sådan här direkt känsla så är det nog ett  

    stressmoment”. (T/M-7). 

 

Samtidigt har det även varit en utmaning att motivera kursdeltagare som fått direktiv om att 

gå utbildningen och att uppbringa en positiv attityd till utbildningen hos dessa. 

 

    ”Men dom här två sista åren har det ju egentligen varit ett krav att alla ska göra det. Och då  
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    blir det ju lite grann mer problem eftersom att man har inte den drivkraften att varför ska  

    jag göra det. (…) Att motivera det är lite annat”. (T/P-10). 

 

Diskussion 

    Syftet med föreliggande studie var att få kunskap om hur två organisationer arbetar med 

kompetensutveckling och hur organisationer utifrån detta och med hjälp av teoretiska 

perspektiv kan föreslå riktlinjer för att öka betydelsen av kompetensutveckling. Detta 

undersöktes ur tre olika perspektiv såsom mentorskap, chef och kursdeltagare. Intressant var 

också att undersöka hur små företag arbetar med kompetensutveckling.  

Av resultatet framgick att det fanns en positiv attityd till ett deltagande i 

kompetensutbildningen och att kursdeltagarna således var motiverade till ett deltagande på 

grund av en strävan efter personlig utveckling. Många kursdeltagare upplever sig ha höga 

arbetskrav i kombination med höga påverkansmöjligheter och är tillfreds med detta men att 

det i viss grad påverkat synen på kompetensutbildningen med tanke på den ökade 

tidsåtgången som en utbildning medför. Både kursdeltagare, mentor och chef har i denna 

studie haft ett gemensamt mål med utbildningen, att bland annat förbättra kundbemötandet. 

Kursdeltagare och chef har på olika sätt kunnat märka av skillnader på arbetet som berott på 

den nya kompetensen.  

    Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter mellan 10 och 50 personer på 

heltid per år, således är båda företagen som deltagit i studien små företag. För det ena 

företaget var anledningen till att ta in utbildningen att det krävdes en omfattande 

attitydförändring, detta för att kunna leva upp till kundernas förväntningar och behov. 

Samtidigt arbetar de också för att stärka sitt varumärke. Enligt Kock med kollegor (2007) är 

en av anledningarna till att små företag väljer att köpa in kompetenshöjande utbildningar, att 

det finns just ökade krav från kunderna. För att företaget då ska kunna möta framtida krav 

krävs en hög grad av kompetens hos de anställda. 

    På det andra företaget har, förutom de anställda som deltagit i aktuell kompetensutbildning, 

även resterande anställda fått gå andra och olika kompetenshöjande utbildningar. Kock med 

kollegor (2007) menar att det finns två olika omständigheter som kan verka som drivkrafter 

för att ett företag ska medverka i kompetensutveckling, externa och interna organisatoriska 

förhållanden. De externa förhållandena handlar bland annat om hur marknaden ser ut med 

kunders behov. De inre förhållandena handlar istället om att den interna kontexten på 

företaget, som exempelvis att det från ledningen finns en positiv attityd till 

kompetensutveckling (Kock et al., 2007). På detta företag kan då sägas att det är en blandning 

av både externa och interna förhållanden som har lett till att de valt att köpa in denna 

utbildning.  
 

Motiv/ motivation till kompetensutveckling  

    De motiv som deltagarna i studien lyfte fram till ett deltagande i kompetensutveckling 

baseras främst på en inre motivation men att någon enstaka deltagare även uttalade motiv som 

baseras på en yttre motivation.  

Det tydligaste motivet till ett deltagande i kompetensutvecklingen är att många deltagare haft 

en förväntning från arbetsgivaren att delta i aktuell utbildning. Baumgarten (2006) beskriver 

yttre motivation som något som kommer utifrån och som leder till att individen i fråga 
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motiveras till agerande för att det exempelvis gynnar företaget eller bidrar till högre lön. Detta 

stämmer väl in på de flesta deltagare som då blivit ombedda, att för företagets utveckling, 

delta i en kompetenshöjande utbildning samtidigt som en av intervjupersonerna framhåller 

vikten av pengarna och högre lön som utbildningen troligtvis kan komma att medföra.  

Den inre motivation, som samtliga deltagare verkar haft inför sitt deltagande, baseras på ett 

yttrande från deltagarna om att utbildningen ansetts som intressant och rolig samtidigt som 

den tillfört möjligheter till personlig utveckling. Denna bild som deltagarna gav av deltagande 

i aktuell utbildning stämmer väl överrens med Ryan och Decis (2000) definition av inre 

motivation, att individer deltar i en aktivitet på grund av eget intresse. Samtliga deltagare har, 

trots det faktum att en del deltagare blivit ombedda att gå utbildningen medan vissa själva fått 

ta ställning till ett utbildningsdeltagande, deltagit för lärandets skull då lärandet upplevts som 

intressant och roligt och samtidigt möjliggjort lärande för en individuell utveckling. 

    De motiv som hittats för kursdeltagarna i denna studie skiljer sig delvis från vad 

Baumgarten (2006) fann i sin studie på industriarbetares deltagande i läraktiviteter. Det som 

främst motiverade industriarbetarna var att få högre lön och ett mer omväxlande arbete, det 

vill säga yttre motivation. De anställda i föreliggande studie rapporterade främst en inre 

motivation till ett deltagande i utbildningen, ett deltagande som i en del fall dock föranletts av 

direktiv från arbetsgivare. Det faktum att utbildningen varit ett krav från chef kan påverka 

motivationen negativt men eftersom kursdeltagarna främst drivits av en inre motivation 

kommer det att gynna kursdeltagarna och främja deras utbildningsdeltagande (Hicks & 

Klimoski, 1987; Ellström, 1996). 

 

Arbetssituation 

    Samtliga kursdeltagare har i sitt arbete blivit erbjudna kompetensutveckling i form av 

utbildning vilket enligt Ellström (1996) innebär att kursdeltagarna befinner sig i en 

arbetsmiljö som stimulerar lärande av deras förmågor vilket antas gynna deras hälsa, 

välbefinnande och personliga utveckling. Många av kursdeltagarna har välkomnat 

möjligheten till kompetensutveckling vilket resulterat i ett välbefinnande och tillfredsställelse 

av viljan att utvecklas personligen. 

    Många av kursdeltagarna ger en bild av en rådande nivå av hög kontroll på deras arbete, att 

de har möjlighet till inflytande på olika sätt, vilket går i linje med Karasek och Theorells 

(1990) definition av ett bra arbete då dem menar att ett bra arbete är ett sådant där den 

arbetande individen ges möjlighet till inflytande på arbetsplatsen och som därmed får kontroll 

över sin egen arbetssituation.  

Resultaten av föreliggande studie stämmer väl överens med delar av Paulsson och kollegors 

(2005) studie där det framgick att kraven på ny kompetens och nya färdigheter ökar 

arbetsbördan och särskilt i de fall där inlärningsprocessen är integrerad i arbetet och utförs 

under ordinarie arbetstid. Detta kan appliceras på en del kursdeltagare som beskrev en känsla 

av stress då utbildningen ökade arbetsbelastningen i och med att deltagarna, under ordinarie 

arbetstid, ägnade två dagar i veckan varje månad åt utbildningen.  

Vidare kan resultaten av denna studie jämföras med ytterligare resultat av den studie som 

Paulsson med kollegor (2005) genomfört och som bland annat uppvisade samband mellan 

kontrollvariabeln och resultatvariablerna (stress, stimulering, arbetsavlastning) i figur 1 (se 

sid. 6). Deras studie bekräftas delvis då känslan av kontroll, hos kursdeltagarna, reducerar 
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stress då de anser sig ha en balans på arbetet, anser sig vara tillfreds med arbetet och att den 

upplevda kontrollen avlastar arbetet då det bland annat kan skapa egna rutiner för utförandet 

av arbetsuppgifter.   

    Enligt Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell (1976) är bland annat feedback 

en förutsättning för personlig utveckling vilket kursdeltagarna regelbundet får genom tillgång 

till mentorn under utbildning. Förutom feedback från mentorn har de i slutet av utbildningen 

även ett avslutande samtal med sin chef där feedback på genomförd utbildning ges. Även 

variation i arbetet är enligt Hackman och Oldham (1976) en viktig arbetskaraktäristisk 

egenskap som bidrar till ett högre engagemang hos den anställde och skapar större sannolikhet 

för att den anställde deltar i något slag av utbildning. Detta stämmer väl in på samtliga 

deltagare som gett en bild av ett mycket varierat arbete.    

 

Tillämpning av utbildningskunskaper 

    Det har visat sig att kursdeltagarna under den kompetenshöjande utbildningen fått delta i 

diskussioner och olika övningar, vilket inneburit att de fått interagera med andra, till en början 

okända människor. Longenecker (2004) menar att bland annat diskussioner och övningar 

under utbildningens gång, främjar möjligheten för tillämpning av de nyvunna kunskaperna på 

arbetsplatsen, efter avslutad kurs. 

    På det ena företaget fanns från början en tydlig målformulering och handlingsplan för 

kursdeltagarna, vilket reglerades genom styrkort. Ytterligare är att, kursdeltagarna på båda 

företagen, innan avslutad kurs, skulle ha ett personligt samtal med sina respektive chefer. Där 

mål och personlig utveckling med anknytning till den genomgångna utbildningen 

diskuterades. Både Olivero med kollegor (1997) och Longenecker (2004) menar att detta 

bidrar till, och gör det möjligt för en högre nivå av kunskapsöverföring och 

kunskapstillämpning på arbetsplatsen. 

Alla kursdeltagare har under utbildningen haft tillgång till en mentor, denne har fungerat som 

ett stöd under hela utbildningsperioden. Olivero med kollegor (1997) har i sin studie funnit att 

tillämpningen på arbetsplatsen ökade fyra gånger, om kursdeltagaren fick coaching eller en 

mentor under utbildningsperioden jämfört med ingen mentor. 

    Denna utbildning som intervjupersonerna genomgått har varit förlagd på lite olika platser 

runt om i länet, där företagen finns. Det har varit olika från gång till gång. Studier visar på att 

utbildningar som sker ”off the job”, som alltså är utanför den ordinarie arbetsplatsen, gav 

störst effekt på tillämpningen (Black och Lynch, 1996; ref. i Barett och O`Connell, 2001). 

    På ett av företagen menar chefen att det är viktigt med återkoppling efter avslutad kurs, så 

att de nya kunskaperna inte glöms bort. Därför har den chefen lagt in det som en punkt i 

agendan på några av företagets möten. Det handlar om att skapa en medvetenhet kring de nya 

kunskaperna menar Longenecker (2004). Detta så att de inte faller i glömska. Både 

kursdeltagare och chef kan se att det har skett en förändring, både genom en förändrad attityd 

och genom att kursdeltagarna upplever sig ha fått verktyg till att bättre klara av de dagliga 

sysslorna på respektive företag. 
 

Attityd  

    Flera av kursdeltagarna berättar om sin attityd till utbildningen som enbart positiv. En av 

kursdeltagarna såg utbildningen som intressant och som ett led i det den personen ville uppnå, 
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personlig utveckling. Andra attityder mot utbildningen har varit att det känts spännande och 

att det från början har funnits en vilja och önskan hos kursdeltagarna att lära nytt och 

utvecklas. Judge och Kammeyer-Mueller (2012) beskriver arbetsattityd som en värdering av 

individens arbete och som uttrycker dennes känslor, tankar och hängivenhet gentemot arbetet 

och som kan variera från individ till individ. Likväl som individens perception och attityd kan 

påverka arbetet kan arbetet och dess egenskaper påverka individens attityd. Således kommer 

en positiv arbetsattityd av en positiv upplevelse av bland annat arbetsplatsen och vad den 

erbjuder, i detta fall en kompetenshöjande utbildning. 

    En av kursdeltagarna berättar om att, sättet på vilket chefen lade fram utbildningen och 

berättade om vilket syfte den skulle fylla, påverkade dennes attityd och vilja till att gå 

utbildningen positivt. Enligt Hall (1990) är attityden en av de viktigaste faktorerna en chef har 

att jobba med, detta för att uppnå god produktivitet hos de anställda. Det som åsyftas är att 

chefer lär ut en inställning eller attityd till sina medarbetare i organisationen, därför är det 

viktigt att chefen lär ut en positiv attityd, detta för att främja rätt produktiva inställning inom 

organisationen. 

    Hos samtliga av intervjupersonerna har attityden till att gå den kompetenshöjande 

utbildningen överlag varit positiv. Det enda som kursdeltagarna möjligtvis kunde se som 

negativt med att gå kursen var den ökade arbetsbelastningen, som skulle komma av att vara 

borta från arbetet i två dagar och veta att arbetsuppgifterna lade sig på hög till kommande 

arbetsdag. Således var känslan av stress något som några av kursdeltagarna upplevde inför 

kursen. Liknande resultat har Villar och Alegre (2008) fått fram i sin studie, som är 

genomförd på fem spanska universitet. Lärarna som skulle få internetbaserad 

kompetensutbildning såg detta som negativt beroende på den ökade arbetsbelastningen, på 

grund av utbildningen skulle de inte ha samma tid som tidigare till att utföra sina vanliga 

arbetsuppgifter vilket resulterade i ett stresspåslag. 
 

Studiens begränsningar 

    De resultat som framkommit under studiens gång går inte att generalisera med tanke på att 

det dels inte varit syftet med studien men även för att antalet deltagare varit för få. Ett större 

antal studiedeltagare hade kunnat innebära en bredare förståelse och en mer generell sådan.  

Ett medveten avkall har dock gjorts på den externa validiteten för att istället fokusera på ett 

specifikt antal intervjupersoner och deras tankar kring och erfarenheter av 

kompetensutveckling.  

Valet av intervjupersoner har ej skett randomiserat utan är ett bekvämlighetsurval varför 

nyckelpersoner valts ut och förklarar således antalet studiedeltagare. Med tanke på att 

konsulten gjort valet av studiedeltagare, kan detta ha påverkat de resultat som framkommit 

genom konsultens eventuella bias. 

En annan möjlig begränsning är att miljön under intervjuerna ej varit densamma för samtliga 

intervjupersoner. Detta med tanke på att kursdeltagare från två olika företag varit involverade 

i denna studie och därför ägde intervjuerna rum på olika platser vilket kan ha påverkat 

standardiseringen.  

En ytterligare begränsning är ett bortfall av en deltagare som skulle intervjuats i rollen som 

chef. Bortfallet skedde på grund av en oförutsedd händelse och det fanns ingen möjlighet att 
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boka om träffen för intervjun. Konsekvensen av detta är att endast ett chefsperspektiv kunnat 

fås istället för två.  

  

Slutsatser 

    I föreliggande studie framgår det att samtliga kursdeltagare drivs av både inre och yttre 

motivation, varav motiven bland annat varit personlig utveckling eller högre lön som den 

genomförda kompetensutvecklingen väntas medföra. Följaktligen har även kursdeltagarnas 

attityd till utbildningen och ett deltagande varit positiv.   

Arbetssituationen på de båda företagen är av sådan karaktär att kursdeltagarna upplever en 

hög nivå av krav och påverkansmöjligheter. Kursdeltagarnas arbetssituation har främjat en 

positiv syn på, och vilja att medverka i kompetenshöjande utbildning då känslan av kontroll 

har stimulerat kursdeltagarna till fortsatt utveckling. Däremot har de redan höga arbetskraven 

verkat som en stressfaktor, då utbildningsdeltagandet har belastat arbetet ytterligare.  

Då det på båda företagen framgår av både kursdeltagare och chef att utbildningen har medfört 

en förändring, främst på beteende, har det således skett en tillämpning eller så kallad 

överföring av kunskap. Denna tillämpning har underlättats av mentorskap, övningar och 

tydlig målformulering. 

 

Framtida forskning 

    Bland de empiriska studier som finns idag finns ett behov att fylla vad gäller attityd hos 

kursdeltagare och dess påverkan på kompetenshöjande utbildningar. Det finns idag mycket 

forskning kring attityd som begrepp men däremot finns enbart ett fåtal studier på hur attityd 

hos en individ påverkar ett deltagande i kompetensutbildning. Vidare är det intressant att 

undersöka hur denna attityd i sin tur påverkar överföringen, eller tillämpningen, av de 

kunskaper som en deltagare ges under utbildning.  

De studier som finns idag är mestadels av kvantitativ karaktär vilket inte ger möjlighet till en 

djupgående förståelse på samma sätt som kvalitativa studier gör och är av intresse för att 

komma åt bakomliggande faktorer som ej kan mätas med enbart enkäter eller liknande. Därför 

bör framtida forskning inom kompetensutveckling i fortsättningen fokusera mer på att 

exempelvis följa ett antal personer som skall genomgå kompetenshöjande utbildningar från 

början till slut genom longitudinella studier för att på så sätt få en helhet. Här bör även 

uppföljning ingå som ett led i studien för att genom detta se effekten av en eventuell 

överföring.        

    Slutligen skulle det vara intressant att framöver utföra studier för att undersöka eventuella 

samband mellan kompetenshöjande utbildning och bransch eller yrke. Tenderar exempelvis 

maskinoperatörer i lika stor utsträckning att vilja utvecklas som ingenjörer? Således finns det 

många kommande forskningsområden inom kompetensutveckling.   
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Bilaga 1, Intervjuguide Mentor 

 

Informera om konfidentialitet och samtycke till inspelning 

 

Bakgrund 

1. Bakgrundsfakta om IP 

2. Bakgrundsfakta om utbildningen 

3. Vad innehöll internutbildningen 

- Längd på utbildningen 

- Plats för utbildningen 

4. Mentorns roll i utbildningen 

 

 

Utbildning/ överföring 

5. Vad var målet med internutbildningen? 

6. På vilket sätt vet du att dina adepter uppnådde utbildningens mål? 

7. Hur ser uppföljningen ut efter utbildningens slut?  

 

Motivation/ motiv 

8. Vad tror du motiverar kursdeltagare till att gå utbildningen? 

9. Hur har du arbetat för att motivera kursdeltagarna? 

 

Tankar och känslor/ attityd 

10. Hur upplever du atmosfären, under utbildningarna? 

11. Hur är kursdeltagare generellt och vad tror du det beror på? 

12. Vilka attityder har du mött under ditt arbete som mentor? 

13. Vad tror du det beror på? 
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Bilaga 2, Intervjuguide Kursdeltagare 

 

Informera om konfidentialitet och samtycke till inspelning 

 

Bakgrund  

1. Bakgrundsfakta om IP (utbildning, ålder) 

2. Anledning till utbildningen/bakgrundsfakta 

 

Utbildningen 

3. Vad var målet med internutbildningen? 

4. Varför fick just du gå utbildningen? 

 

Motivation/ motiv 

5. Varför gick du utbildningen (fördelar/ nackdelar)? 

6. Vilka förhoppningar hade du på utbildningen? 

7. Hur motiveras du till att gå en utbildning? 

8. Hur påverkade ditt deltagande dig själv? 

 

Arbetssituation (krav och kontroll) 

9. I vilken utsträckning kan du påverka dina arbetsuppgifter? 

10. På vilket sätt har du kunnat påverka utbildningsprocessen? 

(t.ex. själv fått bestämma tid för ”läxor”, hur jag gör ”läxorna” och ”läxornas” innehåll 

eller upplägg) 

11. Hur ser tidsperspektivet ut i förhållande till dina arbetsuppgifter ut? (tid över eller 

övertid?) 

12. Vad förväntar sig organisationen av dig? (kollegor, chef) 

 

Tankar och känslor/ attityd 

13. Vad kände du när du fick höra att du fick gå utbildningen? 

14. Vad kände du under utbildningen? 

15. Hur såg du på utbildningen, när den var genomförd? 

 

Överföring av kunskap 

16. Vad fick du lära dig under utbildningen? 

17. På vilket sätt vet du att du uppnådde utbildningens mål? 

18. På vilket sätt kan dina nyvunna kunskaper användas i ditt dagliga arbete?  
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Bilaga 3, Intervjuguide Chef 

 

Informera om konfidentialitet och samtycke till inspelning 

 

Bakgrund 

1. Bakgrundsfakta om IP (utbildning, ålder) 

2. Bakgrundsfakta om företaget 

3. Berätta om andledningen till utbildningen 

 

Utbildningen 

4. Vad var målet med internutbildningen? 

5. Vilka fick gå utbildningen? 

6. Varför just dessa? 

7. Hur motiverade ni de utvalda anställda till att gå utbildningen? 

 

Överföring av kunskap 

8. Hur påverkade utbildningen företaget i helhet? 

9. Vad fick kursdeltagarna lära sig under utbildningen? 

10. På vilket sätt vet du att dina medarbetare uppnådde utbildningens mål? 

11. I vilken omfattning använder kursdeltagarna de nya kunskaperna i sitt dagliga arbete? 

12. Vilka skillnader kan du se mellan före och efter utbildningen? 
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