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Sammanfattning
Teorikapitel: I teorikapitlet har begreppet motivation definierats, inre- och yttre motivation
har beskrivits, T.R Michell och J.R Larssons rammodell som ordnar de viktigaste faktorerna
som påverkar ett motiverat beteende har förklarats. Även motivationsteorierna; två- faktors
teorin och Målsättningsteorin har beskrivits. I teorikapitlet förklaras även perception,
förförståelse, lärande i arbetslivet, kompetensbegreppet och begreppet kompetensutveckling.

Syfte: Syftet var att försöka identifiera vilka faktorer som gör att individen kan uppleva sig
vara motiverad till kompetensutveckling.

Metod: Studien var av kvalitativ art eftersom den byggde på individernas upplevelser och
ansatsen var hermeneutisk. En Försäkringskassa i Västsverige kontaktades för att tillfrågas
om de var intresserade av att delta i studien. Tio informanter valdes ut med hjälp av en
personlig kontakt på Försäkringskassan. Kriterierna var att de skulle deltagit i någon form av
kompetensutveckling samt spridning i ålder och varierande arbetsuppgifter. Informanterna
försäkrades om att det som skulle sägas skulle förbli    konfidentiellt. Vid formuleringen av
frågorna konstruerades en intervjuguide. Intervjuerna genomfördes med låg grad av
standardisering och hög grad av strukturering. Samtliga intervjuer spelades in på band för att
därefter lyssnas igenom och skrivas ut, för att få fram de likheter och skillnader som hade
framkommit under intervjuerna.

Resultat: Det har framkommit att ledningen, status, lön, trygghet, säkerhet, utveckling,
kompetensutvecklingens upplägg och arbetskollegorna är faktorer som inverkar på individens
motivation till kompetensutveckling. Resultatet visade bl.a. på att erfarenheter av den
kompetensutveckling de genomgått är bland annat att lärarna har varit lyhörda, att de fått ökad
kompetens, att de inte fått någon högre lön samt att de inte fått någon feedback.
Förväntningarna de har inför kommande kompetensutveckling är av positiv karaktär. Några
informanter upplevde att det var organisationens behov som ledde till att de deltog i
kompetensutvecklingen medan några ansåg att det var både organisationen och deras egna
behov som styrde deras deltagande i kompetensutvecklingen. Resultatet visade även att
informanterna bland annat ville uppleva kompetensutvecklingen som meningsfull och att
arbetsgivaren skulle vara villiga att satsa på medarbetarna vad gäller kompetensutvecklingen.
Alla informanterna sa att de hade en positiv inställning till kompetensutveckling.



Inledning
Hur blir människan motiverad till kompetensutveckling?

Intresset för kompetensutveckling väcktes i samband med att olika artiklar i svenska

dagstidningar beskrev betydelsen av kompetensutveckling för företag, för att de ska hänga

med i utvecklingen på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden.

I Dagens Nyheter (Dagens Nyheter, 8 mars 2002), diskuteras kunskap och

kompetensutveckling som viktiga vapen i konkurrensen om kunderna. En organisations

framgång beror i hög grad på ledningens förmåga att utveckla medarbetarnas kunskaper och

förändringsförmåga. Inom organisationer talar man mest om att bli ”kundorienterade”. Men

vad innebär det? För att kunna identifiera detta måste personalavdelningar lägga upp och

arbeta efter en strategi med kompetensutveckling. Vidare kan det i artikeln läsas att omkring

30 miljoner kronor läggs ut inom svenska företag årligen på kompetensutveckling. Det är

mycket pengar. Ändå känner sig många organisationer och ledare oförberedda.

Varför? frågar de sig i artikeln. Det råder en bristande helhetssyn inom flera organisationer.

Initiativ tas av olika individer men hänger sällan ihop. Det drabbar alla inom organisationen,

fast på olika sätt. Sånt skapar enligt artikeln oro inom organisationen. De menar att strategi,

teknologi, arbetsprocess och människor är fyra organisations ingredienser som måste hålla

ihop i en helhet (Dagens Nyheter, 8 mars 2002).

Vår utgångspunkt
Eftersom individen är en så viktig del, för att organisationerna skall nå framgång, samt att det

är individen som skall gå på kompetensutveckling, så började vi fundera över hur individer

kan bli motiverade att delta i kompetensutvecklingsåtgärder.

Kompetensutveckling kan definieras på en mängd olika sätt. När vi tog del av Ellström

(1992), definition av begreppet kompetensutveckling kunde vi läsa följande:

    ”......en sammanfattand beteckning på de olika typer av planerade åtgärder, som kan utnyttjas
   för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden”’
  (Ellström, 1992. sid.106).

Det är just dessa planerade åtgärder på den interna arbetsmarknaden begreppet handlar om

och som vi har tagit fasta på.



När vi slog upp ordet motivation i Egidius (1995) kunde vi där läsa följande förklaring:

  ”Medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa handlingar”
    (Egidius, 1995. sid. 174 ).

Vilka faktorer är det som påverkar individen att utföra vissa handlingar vilket i vårt fall

innebär kompetensutveckling? Maltén (1997) menar att man  bör vara medveten om

individens grundläggande behov, intressen och målsättningar. Enligt Maltén bör man vara

medveten om att människor är olika och att man bör se till den enskilda individen. Just att se

till den enskilda individen vid motivation till kompetensutveckling har vi tagit fasta på och ser

detta som en viktig del för att förstå individens motivation till kompetensutveckling.

Vilka faktorer är det då som kan tänkas styra individens motivation till kompetensutveckling?

Björklund (2001) talar om inre och yttre motivation. Björklund beskriver den inre

motivationen som det genuina intresset och den inre viljan till arbete och den yttre

motivationen innebär, enligt Björklund, att individen fås att arbeta av olika externa orsaker.

Vi utgår ifrån att dessa faktorer inverkar på individen med varierande intensitet vid olika

situationer. Vi antar även att det finns ytterligare faktorer som inverkar på individens

motivation.

Varför Försäkringskassan?

Anledningen till att vi väljer att studera hur Försäkringskassans personal kan uppleva sig vara

motiverade till kompetensutveckling är, att vi uppmärksammade ett Pro Memorium utfärdat

(Försäkringskasseförbundet, 2000-04-20, www.fkf.se). Vi kan där läsa att

Försäkringskassorna och Försäkringsförbundet har bildat ett gemensamt organ med uppgift att

samordna rikstäckande kompetensutveckling inom socialförsäkringsområdet.

Försäkringskassans kompetensutveckling syftar till att förstärka försäkringskassan och den

enskildes förmåga att möta framtiden. Kassorna och deras medarbetare har ett gemensamt

ansvar för medarbetarnas utveckling och kompetens. Alla medarbetare skall ha personliga

handlingsplaner för att kunna möta omvärldens ökade krav. Det är en självklar investering i

den egna framtiden. Varje ledare har ett direkt ansvar för att medarbetaren ska få den

utveckling som svarar mot de försäkrades behov.

Intresset för försäkringskassans anställda tilltog då vi i dagstidningar och via media delgavs

information om att sjukskrivningarna inom arbetslivet har ökat lavinartat. Vi kan på

Försäkringskassans hemsida (www.fkf.se) läsa att de står inför stora förändringar.



Ärendena har sedan 1987 fördubblats och detta förklaras utifrån de tilltagande

sjukskrivningarna och den ökade ohälsan, bland annat inom arbetslivet.

Trots denna ökning av ärenden har inte personalstyrkan på försäkringskassan ökat något

nämnvärt. Enligt en proposition från Sveriges regering, kommer försäkringskassan under

kommande år att tilldelas ökade anslag som till viss del skall gå till att anställa ny personal.

Urvalet till kompetensutveckling sker i samråd med medarbetaren och man tar då hänsyn till

medarbetarens tidigare bakgrund och kunskaper (www.fkf.se).

Utifrån detta antog vi att det finns ett stort behov hos Försäkringskassan att satsa på

kompetensutveckling för sina anställda. Detta ledde fram till följande syfte:

Syfte och frågeställningar
Vårt syfte är att försöka identifiera vilka faktorer som gör att individen kan uppleva sig vara

motiverad till kompetensutveckling.

Frågeställningar:

- Vilka olika faktorer kan inverka på individens motivation till kompetensutveckling?

- Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens motivation

vid kompetensutveckling?

- Hur inverkar individens respektive individens upplevelse av organisationens

förhållningsätt på individens motivation vid kompetensutveckling?

Teorikapitel

Definition av begreppet motivation
Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver att begreppet motivation härleds från det latinska

ordet ”movere” som betyder ”röra”. ”Röra” syftar här på den grundläggande

problemställningen om vilka drivkrafter i människonaturen som driver oss att handla, d.v.s. de

biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller

beteenden i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse. Maltén (1997) menar att

man bör vara medveten om individens grundläggande behov, intressen och målsättningar.



Inre och yttre motivation
Inre motivation: Detta beskrivs enligt Imsen (1992) som en naturlig motivering eller

sakmotivering. Aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen menar Imsen  hålls vid liv

genom intresse för saken, lärostoffet eller handlingen i sig själv. Björklund (2001) beskriver

den inre motivationen som det genuina intresset och den inre viljan till arbete. Människan

utför uppgiften eller aktiviteten för dess egen skull och inte för att komma i åtnjutande av

olika former av yttre belöningar eller undvika bestraffningar som tillhandahålls av

omgivningen.

Yttre motivation: Yttre motivation beskrivs enligt Imsen (1992) som att aktiviteten eller

inlärningen hålls vid liv därför att individen hoppas få en belöning eller att uppnå ett mål som

egentligen är ovidkommande i sig. Björklund (2001) menar att individen drivs till arbete av

olika externa orsaker. Gemensamt för inre och yttre motivation är enligt Imsen (1992) en

lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen det är inre glädje med något man gör, eller

hopp om framtida belöningar som är källan till aktivitet. Hedin, Jenner, Rissler, Ström och

Svensson (1997) beskriver att så väl inre som yttre motivation kan förekomma hos en och

samma person med varierande styrka.

Vad påverkar människans motivation?
Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver att det finns en mängd faktorer som påverkar vår

motivation. Enligt dem har organisationspsykologerna TR. Mitchell och J.R Larsson utvecklat

en rammodell som på ett överskådligt sätt ordnar de viktigaste faktorerna som påverkar ett

motiverat beteende. Modellen systematiserar faktorerna så att det lättare går att överblicka de

grundläggande motivationsmekanismerna, så som de utvecklar sig fram till den observerade

prestationen.



                               Inre Faktorer

                                        Yttre Faktorer

                                                                      Figur 1. sid.83
                                                                     Modell för motivation och prestation
                                                                     T. R Mitchell och J.R Larsson,
                                                                     ( citerad i Kaufmann & Kaufmann,1998).

I modellen skiljer de mellan inre- och yttre faktorer som inverkar på en kedja av psykologiska

processer, dessa leder till slut ut i en bestämd riktning, av en given intensitet och med en

bestämd varaktighet, beroende på värdena i ”ekvationen”. T. R Mitchell och J.R Larsson

tänker sig att det är de grundläggande faktorerna, d.v.s. de inre faktorer som kallas för

behovsfaktorer och yttre faktorer som här kallas sociala faktorer, som sätter igång individens

aktivitet (Kaufmann & Kaufmann,1998).

Modellen visar att de inre behovsfaktorerna är de grundläggande biologiska behoven, som

hunger, törst och sexualdrift. Här är driften ett resultat av ett underskott tillstånd och

organismen försöker upprätthålla ett normalt jämviktstillstånd. Den visar även att behov av

intellektuell och estetisk tillfredställelse med social anknytning och socialt erkännande och

med möjlighet till personlig utveckling är inre behovsfaktorer.

Med de yttre sociala faktorerna visar modellen  de sociala betingelser som föreligger i den

givna situationen, t.ex. vårt behov av social prestige som stimuleras om vi observeras av

andra.

Med modellen vill man visa att individens tankeprocesser kopplas in. Här tolkar individen allt

som sker och skapar sig förväntningar som kan påverka avsikterna. Som problemlösare är vi
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ofta intresserade av att få belöning för det arbete vi utför och våra målsättningar kommer

också att påverka våra intentioner. På samma sätt kan sociala jämförelser inverka på våra

arbets- kollegor.

Yttre sociala faktorer inverkar också på våra avsikter och målsättningar. Här kan det t.ex.

handla om kollegors eller ledningens förväntningar om vilken prestation som är naturlig eller

önskvärd.

Även om motivationen betyder mycket för arbetet kommer individen att misslyckas om den

inte har de nödvändiga förmågor, kunskaper och färdigheter som måste till för

tillfredställelsen (inre faktorer). Samtidigt kommer yttre förhållanden knutna till arbetsmiljön

att vara av betydelse för den slutliga prestationens kvalitet och nivå. Det kan handla om den

fysiska arbetsmiljön, buller, belysning och andra fysiska förhållandena och det kan också

handla om de psykosociala förhållanden i form av en mer eller mindre trivsam social

arbetsmiljö. Som en allmän slutsats säger Kaufmann och Kaufmann (1998) att (arbets)

beteendet är en produkt av en rad yttre eller inre faktorer som ingår i ett komplicerat samspel.

Behovsteorier
Behovsteorierna beskriver vad som motiverar människan, samt förklarar vilka enskilda

händelser och omständigheter som motiverar människan (Mullins, 2002).

Herzbergs två-faktors teori
Mullins (2002) beskriver Herzbergs två-faktors teori på så sätt att det finns två olika

uppsättningar av faktorer som påverkar individens motivation på arbetet. Herzbergs teori

beskriver faktorerna hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Hygienfaktorer som ofta nämns i samband med vantrivsel är:

� Politik och administration i företaget med inverkan på arbetsförhållandena
� Ledarskap, dvs. om ledarna har den rätta yrkeskompetensen, är villiga att delegera

ansvar och rättvisa
� Fysiska arbetsförhållanden, dvs. ljus- och temperaturförhållanden, hjälpmedel, plats

att utföra arbetet på osv.
� Mellanmänskliga förhållanden dvs. dåliga sociala relationer mellan de anställda och

mellan ledning och de anställda.
� Löneförhållanden dvs. tillfredställande och rättvis lön.
� Status dvs. statussymboler, som matta på kontoret, egen sekreterare osv.



� Trygghet i arbetet, dvs. att man varit anställd länge, att företaget har ekonomisk
soliditet osv.

� Privatliv, dvs. positiva förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet.

Hygienfaktorer kan enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) skapa vantrivsel om de inte finns

till hands, men de skapar inte trivsel om de finns till hands.

Motivationsfaktorer motiverar enligt teorin individen till högre ansträngning och utförande

om de finns närvarande (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Motivationsfaktorer som ofta nämns i samband med trivsel på arbetsplatsen är:

� Prestationer, dvs. tillfredställelsen över att fullborda ett arbete, lösa problem och se
resultatet av arbetet.

� Uppskattning, vanligtvis i form av tydligt beröm för ett väl utfört arbete.
� Involvering, dvs. glädje över arbetet i sig själv eftersom det är intressant, varierande,

utvecklande, skapande el. dylikt.
� Ansvar, vilket vanligtvis inbegriper att ha kontroll över sin egen arbetssituation och ha

möjlighet att bestämma hur arbetet ska genomföras.
� Befordran
� Utveckling, dvs. möjligheter att lära sig nya saker och uppöva nya färdigheter.

Motivationsfaktorer kan enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) leda till en motiverande

effekt, men frånvaro av dem leder ej till direkt missnöje.

Herzbergs teori visar på att båda faktorerna är lika viktiga, men på olika sätt.

Hygienfaktorerna är viktiga för att man skall kunna undvika obehagligheter på arbetet och för

att tillbakavisa att någon blir orättvist behandlad, medan motivationsfaktorerna är relaterade

till vad individen har tillåtelse att göra och kvaliteten av hur personen uppfattar sitt arbete.

Herzbergs teori visar att om företaget vill ha en positiv motivation på arbetsplatsen bland de

anställda, måste de ta hänsyn till båda dessa faktorer (citerad i Mullins, 2002).

Processteori
Inom processteorierna är man intresserad av hur motivationen i allmänhet uppstår (Björklund,

2001).

Målsättningsteori



Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998), har Edwin Locke utvecklat en målsättningsteori, här

är perspektivet sett från utsidan och är lokaliserat till individens yttre fysiska och sociala

omgivning. Enligt denna teori är intentionen om att arbeta mot ett bestämt mål en mycket stor

motivationskraft. Lockes teori beskriver att målet talar om för oss vad vi måste göra och

vilken insats som är nödvändig för att nå dit. De viktigaste principerna i detta sammanhang  är

att specifika mål främjar prestationen bättre än generella mål. Teorin beskriver att det är

viktigt att målet sätts på en utmanande men inte orealistiskt nivå. Svårare mål har om de

accepteras en större motiverande effekt än lätta mål.

Teorin visar att feedback leder till större prestation än avsaknad av feedback. Konkret

feedback ger klara direktiv för att korrigera beteenden. Det är emellertid viktigt att

understryka att olika former av feedback ger olika resultat. Självproducerad feedback är bättre

än feedback från andra. Det förutsätter att arbetsuppgifterna läggs upp på ett sådant sätt att

den enskilda är kapabel att själv värdera den egna prestationen (Kaufmann & Kaufmann,

1998).

Definition av begreppet kompetens
Kompetens har en relativt vid innebörd och intresset är ofta styrt mot den enskilde individens

agerande samt dennes handlingsberedskap. Här inbegrips också de hinder som individen kan

uppleva och vilka egentliga möjligheter som finns ur hennes perspektiv i relation till vad

organisationen tillåter (Andersson, 2000).

Kompetens kan, enligt Hansson (1988) betyda mycket. Oftast används begreppet kompetens

för att beskriva att en person eller ett företag har en viss skicklighet i eller förmåga att utföra

vissa aktiviteter eller bedriva viss verksamhet.

Ellström (1992) förklarar begreppet kompetens med utgångspunkt individ och arbete. Med

arbete avses en uppsättning uppgifter eller problem som en individ eller en grupp skall lösa i

syfte att uppnå vissa resultat. Uppgifterna kan ha utformats av individen själv eller av andra

personer.

  ”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en
  viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt
  (enligt egna eller andras kriterier) utföra arbete, inklusive förmågan att identifiera,
  utnyttja och , om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme
  som arbetet erbjuder.”
(Ellström, 1992, sid.21)



Sandberg menar (citerat i Andersson, 2000) att kompetens inte enbart kan ses som en samling

kunskaper och färdigheter. Individens kunskaper och färdigheter grundar sig i första hand på

förståelse av sitt arbete. Det är utifrån denna förståelse hos varje individ som hon kan utveckla

sina kunskaper och färdigheter, vilka hon därefter använder sig av när hon utför ett arbete.

Människor handlar dels som de tänker och dels som de förstår. Ju större förståelse för den

egna arbetsuppgiften samt den gemensamma förståelsen för organisationens överordnade mål,

desto effektivare och kompetentare blir utförandet av arbetsuppgiften.

Begreppet kompetensutveckling
Under senare delen av 1980-talet fick begreppet kompetensutveckling sin riktiga

genomslagskraft i svenskt arbetsliv och sedan dess har begreppet växt sig allt starkare och

blivit väl inarbetat i svenskt arbetsliv. I den svenska regeringens senaste budgetproposition

användes ordet kompetensutveckling mer än hundra gånger. (Andersson, 2000)

Enligt Ellström (1992) har idag utbildning och andra former för kompetensutveckling en mer

avgörande betydelse för den ekonomiska och teknologiska utvecklingen i arbetslivet än

någonsin tidigare.

Kompetensutveckling är enligt Forslin (SAF,  2000) nödvändig för svenska företag idag, på

grund av utvecklingen mot decentralisering och ökade befogenheter längst ut i

organisationerna. Vidare menar Forslin att flexibilitet är nu honnörsordet inom svenskt

näringsliv vilket har medfört ett behov av allsidighet i kunskaper och erfarenheter samt

förmåga att gemensamt kunna lösa problem, att lära nytt och att improvisera.

Enligt Andersson (2000) talar alla om begreppet kompetensutveckling och tycker att

begreppet är viktigt, men bara för att man talar om det betyder det inte att alla medborgare i

landet vet vad kompetensutveckling egentligen betyder.

Docherty (citerat i Andersson, 2000) definierar begreppet kompetensutveckling enligt

följande;
  ”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en
  medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område.
  Kompetensutveckling kan åstadkommas genom att individen eller företaget
  bättre använder sig av befintliga resurser, utvecklar resurser genom t.ex.
  Utbildning, men också genom en rad andra åtgärder” (Andersson, 2000, sid. 127).

Enligt Andersson (2000) kan man utifrån Dochertys definition av begreppet

kompetensutveckling dra den slutsatsen att kompetensutveckling som företeelse berör alla

delsystem och beståndsdelar i en organisation såsom tekniska, ekonomiska, administrativa



och sociala system. Vidare har varje organisation olika slags kompetensbehov och

kompetensutvecklingsbehov. För att dessa behov skall kunna tillfredställas måste individen

och organisationen ha vilja och förmåga att utvecklas.

Ellström, Gustavsson och Svedin (1996) avser med begreppet kompetensutveckling, alla de

åtgärder som ett företag kan vidta för att förändra eller höja kompetensen hos enskilda

anställda, grupper av anställda eller hela personalen. Dessa åtgärder skall användas för att

påverka utbudet av kompetens på den interna arbetsmarknaden. Dessa åtgärder, enligt

Ellström et al (1996) är  följande;

� rekrytering, befordran och personalrörlighet.
� formell utbildning av personal, men även olika typer av icke- formell utbildning (t.ex.

deltagande i utvecklingsprojekt, och olika former av instruktion i samband med
utförandet av arbetet).

� förändringar av arbetsinnehåll eller arbetsorganisation (t.ex. införande av
arbetsrotation, problemlösningsgrupper eller grupporganisation) med syfte att
underlätta kompetensutnyttjande och lärande i det dagliga arbetet.

(Ellström et al 1996, sid. 12)

Utifrån den ovan definierade innebörden av kompetensutveckling, menar Ellström et al

(1996), att utbildning blir en viktig del av de åtgärder som man kan använda sig av för att

förändra eller höja kompetensen. Utbildning är, enligt Ellström et al, en medvetet planerad

process med syfte att höja den generella kompetensen hos en individ eller grupp av individer.

Utbildning är en organiserad aktivitet.

Ellström et al  skiljer mellan en organisationsrelaterad och en individrelaterad innebörd av

begreppet kompetensutveckling. Den individrelaterade kompetensutvecklingen avser alla de

individuella lärprocesser av olika slag genom vilka människor tillägnar sig kompetens medan

det organisationsrelaterade är knutet till de olika åtgärderna som organisationen använder sig

av.

Planering och genomförande av kompetensutveckling
Ellström (1992) beskriver fyra teoretiska perspektiv vilka anses kunna utnyttjas för att

förklara och analysera de organisatoriska processer som formar planering och genomförande

av kompetensutveckling i företag och myndigheter. Dessa fyra perspektiv, vilka baseras på

organisationsteoretisk forskning bland annat om besluts- och planeringsprocesser samt



strategiutveckling och förändring  i organisationer benämns: ett tekniskt- rationellt perspektiv,

ett humanistiskt perspektiv, ett konflikt- kontroll perspektiv och ett institutionellt perspektiv.

¤ Det tekniskt- rationella perspektivet, bygger enligt Ellström på rationalistiska föreställningar

om organiserad verksamhet som medvetet planerade medel för att förverkliga huvudmannens

intressen och mål. Man har inom organisationen en stark tilltro till ledningens förmåga att

forma organisationens verksamhet och resultat i enlighet med sina mål och intentioner.

Dessa organisationer har, enligt Ellström en hierarkisk uppbyggnad samt en hög grad av

vertikal och horisontell arbetsfördelning och en centralisering av makt och beslutsfattande till

hierarkins topp- och mellan skikt.

Kompetensutveckling uppfattas, menar Ellström ur ett tekniskt- rationellt perspektiv, analogt

med en industriell produktionsprocess där deltagaren ses som en råvara, som skall formas i

enlighet med på förhand formulerade mål. Lärande ses som något passivt, en passiv process

vilket innebär att man skall lära sig att lösa givna uppgifter med givna metoder i syfte att

uppnå föreskrivna resultat.

¤ Det humanistiska perspektivet, menar Ellström  bygger på en stark betoning av

organisationen som ett informellt system samt en betoning av organisationsmedlemmarnas

behov av gemenskap, delaktighet och självförverkligande. Samspelet och det ömsesidiga

beroendet mellan individer och delsystem i en organisation är något som ytterligare betonas.

Organisationen anses utvecklas genom successiv och spontan anpassning till förändringar

inom organisationen eller i dess omgivning.

Enligt Ellström ses personalens kompetens som en kritisk resurs för verksamheten, vilken blir

en viktig uppgift att utveckla och tillvarata genom utbildning och andra utvecklingsåtgärder.

Ellström menar, att vid kompetensutveckling läggs oftast tonvikten vid utbildning som är

inriktad mot att utveckla ledarskap, kommunikation, laganda eller en eftersträvad

organisationskultur. Kompetensutveckling ses som en integrerad del av verksamheten och

behoven av utbildning eller andra insatser planeras genom informella processer, som t.ex.

planeringssamtal.

¤ Konflikt- kontroll perspektivet, utgår enligt Ellström  från antagandet att det är motsättningar

och konflikter mellan olika parter och aktörer i en organisation som är grundläggande för



organisationers sätt att fungera. Verksamheten kan förstås som politiska processer, vilka

karakteriseras av kamp, förhandling och kompromiss. Makt samt förmågan att mobilisera

makt är den viktigaste resursen i dessa organisationer.

Vidare, menar Ellström  att organisationen blir en arena där olika individer och grupper

kämpar om makt och knappa resurser i syfte att främja sina intressen, krav och

verksamhetsidéer.

Kompetensutvecklingen i dessa organisationer, bestäms enligt Ellström av arbetsgivarens

intresse av kontroll, interna motsättningar och rådande maktförhållanden i organisationen.

Kompetensutvecklingen blir ett led i ledningens kontroll av verksamheten samt ett instrument

för ideologisk styrning, vilket innebär osynlig maktutövning.

¤ Det institutionella perspektivet, ser enligt Ellström, på organisationer som institutioner

snarare än som verktyg att utnyttjas efter ledningens fria val. Den organiserade verksamheten,

antas enligt Ellström leva sitt eget liv relativt oberoende av de mål och intressen som

ursprungligen motiverade verksamheten.

Förändringar antas växa fram genom rutinmässiga, gradvisa och odramatiska anpassningar av

den dagliga verksamheten till förändrade förutsättningar inom och utanför organisationen.

Betydande förändringar antas alltså ha en emergent karaktär, snarare än en planerad karaktär.

Det avgörande för en verksamhetens legitimitet utifrån detta perspektiv, är enligt Ellström

inte dess tekniska mål- medel effektivitet, utan istället dess överensstämmelse med

institutionaliserade föreställningar i organisationens omgivning. Verksamheten värderas

utifrån hur väl den motsvarar de föreställningar om t.ex. modernitet som för tillfället

dominerar hos betydelsefulla kollektiva aktörer i dess omgivning.

Enligt Ellström förväntas de satsningar som man gör på kompetensutveckling, utifrån detta

perspektiv, vara reaktiva, och relativt kortsiktigt motiverade. Kompetensutveckling får

härmed en symbolisk- legitimerande funktion.

Lärande i arbetslivet
Lärande som begrepp inrymmer enligt Hermanssen (2000) det som sker inuti personen. Det är

fråga om lärande ifall man kan identifiera en skillnad vid tillägnandet av färdigheter och

kunskaper, förvärvandet av motoriska färdigheter, beteendeförändringar, attitydförändringar

och känsloreaktioner i anslutning till vissa företeelser.



Konstruktivismens perspektiv på lärande
Kolb (citerat i Tedenljung, red. 2001) definierar lärande som den process genom vilken

kunskap skapas genom transformation av erfarenhet. Det är således inte erfarenheten i sig

som leder till lärande utan den omvandlingsaktivitet som individen företar. Genom reflektion

eller aktivt prövande handling omvandlar individen sina erfarenheter. Detta kan leda till

förståelse av erfarenheten och det sammanhang där erfarenheten gjorts. Vi kan se det som att

människan genom lärande gör sin omgivning och sina erfarenheter begripliga. Med detta

synsätt på lärande kan vi förstå lärprocessen som en ständigt pågående integration av

praktiska erfarenheter och abstrakt förståelse.

Människan är således inte ett passivt objekt som tar emot påverkan från omgivningen. De

yttre villkoren utgör förutsättningar som individen på ett eller annat sätt kan hantera.

Människor uppfattar dessa villkor olika, urskiljer olika aspekter som meningsfulla och utför

olika handlingar(Tedenljung, red. 2001).

Löfberg (citerat i Tedenljung, red. 2001) anknyter resonemanget ovan till senare års

kontextorienterade studier av samspelet mellan individ och omgivning som utgör försök av att

integrera konstruktivistiskt synsätt med verksamhetsteorietiska synsätt. I det

verksamhetsteoretiska systemet betonas sammanhanget där uppgifterna utförs. Lärandet

beskrivs som en verksamhet, man lär sig något när man håller på med något. Men aktiviteten i

sig är inte tillräcklig, den måste vara inskriven i något och ha ett syfte. Löfberg menar att

individen genom sina handlingar inverkar på omgivningen, vilket innebär att hon är med om

att skapa och bära upp sina lärvillkor. Hon utgör därmed en del av organisationen och hon är

en del av dem som tillsammans bär upp organisationsstrukturen. Det är emellertid inte alltid

så att individen är medveten om de villkor hon anpassar sig till, vilket innebär att hon inte

ifrågasätter; det sker ingen problematisering och inget försök att förstå.

Arbetet kan enligt Tedenljung (2001) sägas utgöra en viktig arena för den enskildas lärande

och kompetens, något som i hög grad motiverar att de pedagogiska ingripandena riktas mot

arbetsvillkoren. Dessa lärvillkor handlar om de komplexa relationer mellan individens

handlingar, förståelse och vilja och de socialt konstruerade sammanhang hon ingår i. Man bör,

enligt Tedenljung, se på de funktionella, sociala och existentiella områdena inom  arbetslivet.

Detta för att studera hur individen gör sig delaktig och vilka hinder och möjligheter som finns

för detta. Vi bör även betrakta människans lärande och utveckling som något som sker i



interaktion mellan människor. Detta resonemang delas även med Paulo Freire (Zamore &

Svärd, 1997), då han ser bl.a. delaktighet som den främsta betydelsen för individen att vilja

lära.

De hinder och  framgångsfaktorer som man bör ta hänsyn till vid lärande ur individens

synvinkel är enligt Zamore och Svärd (1997), t.ex. gruppens betydelse, positiv självbild,

meningsfullt lärande och möjlighet till reflektion och dialog.

Gruppens betydelse:
Zamore och Svärd (1997) menar att människan är en flockvarelse och att ingå i en grupp

utgör trygghet för de allra flesta. Gruppen är viktig både före, efter och i själva

utbildningssituationen. Om gruppen fungerar skapar den trygghet, underlättar lärande vid t.ex.

en reflekterande dialog. Detta skapar enligt Paulo Freires pedagogik medvetandegörande som

uppstår när människor möts i dialog.

  ”Människans behov av att tillhöra en grupp eller en social enhet, som de uppfattar som större
   och mer betydelsefull än dem själva, utgör ytterligare en drivkraft för att lära.”(Hård af
   Segerstad, Klasson och Tebelius,1996, sid. 26).

Gruppens betydelse kan också leda till en ovilja till förändring och svårighet att vilja lära.

Skälen kan handla om att inte vilja avstå från gruppgemenskapen och att inte vilja möta

negativa reaktioner som (t.ex. avund) från arbetskamrater, enligt Zamore och Svärd.

Positiv självbild
Their (citerat i Zamore & Svärd,1997) menar att ett starkt självförtroende är viktigt då det

gäller lärande. Enligt Their är fyra begrepp viktiga: tro, vilja, tanke och känsla. Inlärning

stimuleras av positiva tankar och tanke och känsla hör ihop och därför styr det man tänker

individens känslor och även omvänt.

De hinder som kan förekomma då människan inte känner ett starkt självförtroende inför

lärande är, enligt Zamore och Svärd (1997), maktlösheten. Ett resultat av maktlösheten är att

personen förefaller likgiltig för omvärlden. Maktlösheten uppkommer då personen saknar

inflytande över sin arbetssituation, stimulans av sina arbetsuppgifter och positiv bekräftelse

från t.ex. chef eller arbetskamrater. Maktlösheten har sin grund i en hårt styrande

arbetssituation där personen inte kan påverka händelse förloppen. Den personen som är

tveksam över sin förmåga att lära har även svårare att bearbeta och granska lärstoffet vilket är

nödvändigt vid djupinriktat lärande. När man vill satsa på kompetensutveckling hos personal,

måste utgångspunkten vara att låg självkänsla i arbetslivet ät inlärd och kan ersättas med en



ny medvetenhet. Förutsättningarna för lärande kan således ändras med omgivningens hjälp,

enligt Zamore och Svärd.

Meningsfullhet
Enligt Zamore och Svärd(1997) är en viktig grundprincip att den lärande ska kunna se mening

och sammanhang i det hon ska lära sig. En vuxen kan inte motiveras att skaffa sig kunskap

som är meningslös och utan motivation försvåras lärandet i hög grad. Varje människa har en

drivkraft att lära nytt; den hänger ihop med människans grundläggande behov att kontrollera.

Hinder kan uppstå enligt Their (citerat i Zamore&Svärd,1997) om denna drivkraft har

hämmats av omständigheter i den lärandets liv. Då är det en fråga om att få de lärande att inse

att hon faktiskt har en förmåga att lära enligt Their.

Vuxna och i synnerhet kvinnor, eftersträvar helheter och en konkretisering av sin lärsituation.

Helhet och sammanhang ger möjlighet att utnyttja den vuxnes logiska förmåga att tänka

tankekedjor och uppfatta orsak och verkan enligt Zamore&Svärd.

Reflektion och Dialog
En annan framgångsfaktor vid lärande är, enligt Zamore och Svärd (1997), reflektion och

dialog. Motivationen till lärande är något som uppstår i och förändras av de sociala miljöer

som den lärande tillhör. Drivs individen av en inre motivation så uppfattas utbildningen som

önskad och meningsfull, individen ”går i dialog” med det hon lär, prövar det emot egna

erfarenheter. Utbildaren kan hjälpa till att skapa en dialog enligt Zamore och Svärd, detta

genom att t.ex. ta en personlig kontakt med den lärande före utbildningens start. Chefen har

också stora möjligheter att påverka reflektion och dialog. Detta genom att erbjuda flera

personer att genomgå utbildningen samtidigt. De har då stöd av varandra (minnesstöd,

”bollplank” och socialt stöd) både under utbildningen och vid återkomsten till arbetsplatsen

då den nya kunskapen ska integreras i verksamheten. Mary Blenkly (citerad i Zamore &

Svärd, 1997) har i en omfattande studie analyserat kvinnors sätt att lära. Hon fann att lärande

som skapats i samhörighet med andra där dialoger ger insikt i andras tänkande, är det lärande

som troligen passar kvinnor bättre än det traditionella, ”var-och-en-för-sig ” lärandet.

Ett hinder till lärande kan, enligt Zamore och Svärd (1997), uppstå då det inte ges någon

möjlighet till reflektion och dialog. Pedagoger hävdar, med stöd av forskning om hjärnans



funktion, att det primära i en lärsituation är att bekräftas ”som människa”-att bli sedd och

uppskattad för den man är. Då fungerar hjärnan optimalt och vi lär lättare och bättre.

Perception och förförståelse

Förförståelse
Förförståelsens inriktning medför att man i viss utsträckning ser det man vill se, det man

förväntar sig att se. Man kan inte se, höra och lukta något som man inte har haft begrepp om

eller erfarenhet från tidigare. Man kan mycket väl registrera något men det kan inte inordnas

och därmed heller inte percipieras. Oavsett hur mycket man tvivlar och försöker se bakom

tingen, är man alltid utrustad med en förväntning eller förförståelse som i stor utsträckning

bestämmer vad som kommer att percipieras (Hermansen, 2000).

Perception
Perception är en process där vi människor aktivt organiserar och tolkar omvärldsinformation

som påverkar våra sinnen här och nu.

Vår perception påverkas av såväl biologiska, erfarenhetsbestämda, behovs- och

motivationsförankrade samt affektiva tillstånd.

� Biologiska faktorer: Under evolutionen  har det utvecklats en rad komplexa

mekanismer i hjärnan som hjälper oss att identifiera objekten runt omkring oss på

bästa möjliga sätt.

� Erfarenhetsfaktorer: Vår perception är beroende av våra erfarenheter. När vi lägger ett

bestämt tolkningsschema på perceptionsobjektet är schema strukturen organiserad så

att den automatiskt drar en slutsats om objektet, enslutsats som till stor del ligger

utanför vårt medvetande. Vår informations bearbetningskapacitet är mycket begränsad

och schema strukturerna är ändamålsenliga för att kunna behandla informationen

snabbt,  för att vi skall kunna uppleva vår omvärld på ett stabilt och förutsägbart sätt.

Men schema kan också medverka till att vi förenklar och förvränger vår perception så

att vi begår stora och vissa gånger allvarliga misstag.

� Affektiva tillstånd: Humöret har en stor inverkan på vår perception och våra

bedömningar. (Kaufmann & Kaufmann, 1998).



Metod
Är man intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera, reagera eller av att

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie att föredra

(Trost,1997). Syftet med kvalitativa studier är att skaffa en djupare kunskap än den som

erhålls när man använder sig av kvantitativa metoder. Ambitionen vid kvalitativa studier är att

försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson,1994). Eftersom denna studie

bygger på individens upplevelser så användes en kvalitativ metod.

Den hermeneutiska ansatsen är inriktad på tolkning, igenkännande och förståelse, att gör det

obegripliga begripligt. Forskarrollen kan betraktas som öppen, subjektiv och engagerad då

forskarinsatsen till stor del handlar om att med hjälp av inlevelse förstå andra människors

känslor och upplevelser. Den mänskliga existensen tolkas och förstås genom språket

(Andersson, 1986).

Förståelse nås genom tolkning. Till denna förståelse kommer vi aldrig förutsättningslösa utan

har alltid med oss en förförståelse som innehåller redan omfattande teorier, referensramar,

begrepp, värderingar, dessa utgår man ifrån när man tolkar texterna (Alvesson & Sköldberg,

1994).

 Med syftet att försöka identifiera hur individen upplever sig bli motiverad till

kompetensutveckling är ansatsen i denna uppsats att betrakta som hermeneutisk. De frågor

som formulerades angående hur individen upplever sig bli motiverad till

kompetensutveckling, kan endast besvaras av personer som någon gång deltagit i

kompetensutvecklingsåtgärder. Frågorna och frågeställningarna har formulerats efter vad som

ansågs relevant att redovisa om nuvarande forskningsläge. De teorier och

begreppsdefinitioner som redovisats i bakgrunden utgjorde utgångspunkter för att närma sig

det som skulle tolkas.

Tillvägagångssätt
Först söktes information via databaserna: Gunda, Sofia och Arbline. Sökorden som användes

var: kompetens, kompetensutveckling, motivation, motivationsfaktorer, kognitivpsykologi,

vuxenpedagogik, vuxnas lärande, förförståelse, perception, motivationsteorier, competence,

motivation, theories of motivation.



För att ta reda på vilka faktorer som gör att individen upplever sig vara motiverad till

kompetensutveckling, beslöts det att detta endast kunde besvaras av personer som deltagit i

någon form av kompetensutveckling. Informations brev angående denna uppsats skickades ut

till Försäkringskassan. Därefter kontaktades en Försäkringskassa i Västsverige via telefon, för

att tillfrågas om de var intresserade av att delta i studien, svaret blev positivt. Ett personligt

möte med en av de anställda på försäkringskassan avtalades för att få allmän information om

deras organisation och kompetensutvecklingsåtgärder.

Deltagare/Urval
Kontaktpersonen ombads ta kontakt med andra medarbetare i organisationen för att finna

informanter. För att få tillräcklig variation i uppsättningen av informanter var kraven; tio

personer, spridning i åldrar och varierande arbetsuppgifter hos informanterna.

Kontaktpersonen  tilldelades ett informationsblad angående uppsatsens syfte, vilket hon

ombads dela ut till informanterna. Kort därefter avtalades tid och plats för intervjutillfällena

med var och en av informanterna. De informerades även om att intervjun beräknades ta ca en

timme. Informanterna försäkrades om att det som skulle sägas skulle förbli konfidentiellt,

vilket det informerades om både i informationsbladet och i början av intervjutillfället.

Undersökningsdesign
Låg grad av standardisering innebär att intervjuaren formulerar sig t.ex. efter den

intervjuandes språkbruk Intervjuaren tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade

får gärna styra ordningsföljden samt att följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. Vid

låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora. Hög grad av strukturering

innebär att man vet vad man vill fråga om och att allt handlar om just det ämnet och inte

något annat (Trost, 1997). Denna studie har genomförts med en låg grad av standardisering

och en hög grad av strukturering.

Vid formuleringen av frågorna konstruerades en intervjuguide, för att täcka de delområden

som är relevanta för denna studie. Delområdena som undersöktes var kompetens och

motivation. Målsättningen med intervjuguiden var att vid intervjutillfället få fram hur det kom

sig, hur det gick till, vad som hände sen samt återkoppling till hur informanterna tänkte innan

(se bilaga). Detta gjordes för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur informanterna

upplever sig bli motiverad till kompetensutveckling.



Intervjuerna genomfördes på en Försäkringskassa i Västsverige. Informanterna intervjuades

på sina kontor. Intervjuerna genomfördes  på var och ens kontor för att informanterna skulle

känna sig så avslappnade som möjligt.

Vid intervjuerna var det två intervjuare närvarande. Den ena intervjuade och den andra förde

anteckningar. Anledningen till att det var två närvarande vid intervjutillfällena var att det,

enligt Trost (1997), vanligen blir en bättre intervju med större informationsmängd och

förståelse än om endast en skulle genomföra intervjuerna. Att inte alla tre närvarade under

intervjutillfällena berodde på att det skulle kunna kännas som något slags maktövergrepp och

att den intervjuade skulle kunna känna sig i underläge. Vid varje intervjutillfälle tillfrågades

dessutom informanterna om deras samtycke till att bandspelare användes vid

intervjutillfällena.

Bearbetning av intervjuerna
Omgående efter varje intervju diskuterades den information som framkommit under intervjun.

Samtliga intervjuer spelades in på band för att därefter noggrant lyssnas igenom. Därefter

gjordes fullständiga utskrifter på respektive intervju där skillnader och likheter markerades

med färgpennor, informanterna i mellan. Utifrån dessa likheter och skillnader har det sedan

gjorts återkopplingar dels till litteraturen men också respondenterna i mellan.

Validitet
Traditionellt menar man med validitet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är

avsedd att mäta. Validitet handlar om hur giltigt mätresultatet är. Validitet utgör ett av de

största problemen vid kvalitativa studier. Detta innebär att de data man använder måste kunna

visa eller göra trovärdigt att den data man använder är insamlad på sådant sätt att de är seriösa

och relevanta för den aktuella problemställningen (Trost, 1997).

För att förstärka validiteten i denna undersökning konstruerades en intervjuguide och i den

ställdes frågor som belyste problemet ur flera synvinklar (se bilaga). Patel och Davidsson

(1994) beskriver att då man konstruerar frågorna är man antagligen övertygad om att man

undersöker det man avser att undersöka och inte ser sina egna misstag. Det bästa sättet att

hindra detta är att låta någon som är väl insatt i problemområdet få granska frågorna. Därför

valdes handledaren att granska  frågorna innan  intervjuerna för att få en försäkran på att det

som skulle undersökas var det som var för avsikt att undersökas.



Eftersom endast 10 intervjuer gjordes med personer som jobbar på  en försäkringskassa i

Västsverige har det inte varit möjligt att generalisera hur alla medarbetare på

försäkringskassan upplever sig bli motiverade till kompetensutveckling. Syftet med uppsatsen

har heller inte varit att generalisera, utan det har försökts att identifiera vilka faktorer som gör

att intervjupersonerna kan uppleva sig bli motiverade till kompetensutveckling.

Reliabilitet
Reliabilitet, tillförlitlighet, handlar om att en mätning skall vara stabil och inte utsättas för

slumpinflytelser. Situationen skall i alla avseenden vara standardiserad för att man skall

kunna tala om hög reliabilitet. Reliabilitet innebär alltså att man skall få samma svar på en

fråga då den ställs vid skilda tillfällen och detta medför en föreställning om att den enskilda

individen är stabil eller statisk i sina beteenden och i sina åsikter (Trost, 1997).

Patel och Davidson (1994) beskriver att om man inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten får

man försöka försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt. För att

kontrollera reliabiliteten kan man vid intervjuerna ha ytterligare en person närvarande som

registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Vidare kan man använda sig av

bandspelare. På så sätt kan man lagra, vilket gör att man kan spela upp i repris så många

gånger man behöver för att försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt.

I denna studie var det två intervjuare närvarande vid varje intervjutillfälle samt att bandspelare

användes för att reliabiliteten skulle kunna kontrolleras.

Resultat

Resultatbeskrivning
Informanterna  har inte alla gått eller kommer att gå  samma kompetensutveckling på

Försäkringskassan. Det kommer dock inte att framgå vilka specifika utbildningar det handlar

om samt vem eller vilka som gått vad. Detta p.g.a. att det vore oetiskt med tanke på att

informanterna deltagit i en studie med ett löfte om anonymitet. En beskrivning av de

utbildningar informanterna deltagit i skulle kunna leda till identifikation av en enskild

informant, vilket strider mot anonymiteten. Vi kommer att redovisa intervjusvaren under

respektive frågeställning. Namnen som används i resultatbeskrivningen är figurerade.



Frågeställningarna är:

� Vilka olika faktorer kan inverka på individens motivation till

kompetensutveckling?

� Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens

motivation till kompetensutveckling?

� Hur inverkar individens respektive individens upplevelse av organisationens

förhållningssätt på individens motivation till kompetensutveckling?

*

Hur kan olika faktorer inverka på individens motivation till
kompetensutveckling?

Ledningen
Gunilla, Gunvor, Veronica, Kicki, Emma, Katarina, Elin och Annika, säger att ledningen

utgör en viktig faktor för att de skall uppleva sig vara motiverade till kompetensutveckling.

Gunilla upplever att det är viktigt att ledningen är engagerad och intresserad av att

medarbetaren skall gå kompetensutveckling. Gunvor och Elin beskriver att ledningen skall

vara lyhörd. Gunvor och Veronica säger att ledningen ska vara villiga att satsa. Gunvor,

Emma och Veronica vill även att ledningen ska och ge uppmuntran till utveckling. Gunilla

och Veronica vill även uppleva sig ha frihet under ansvar d.v.s. tillåtelse att ansvara och

planera sin egen arbetstid på så sätt att både arbetsuppgifter och utbildningsuppgifter kan

kombineras och bli utförda. Med detta menar informanterna att de skall kunna utföra sina

arbetsuppgifter på kvällarna och utbildningsuppgifterna på dagarna, om så önskas och passar

den enskilde individen bättre. Gunilla vill även att det skall råda en förståelse att

kompetensutvecklingen kan uppta tid och engagemang hos medarbetaren. Annika upplever

det som viktigt att hennes chef stöttar den anställda och har förståelse för denna, om man inte

hinner med de ordinära arbetsuppgifterna när man deltar i kompetensutvecklingen.

”Det måste vara tillåtet med surr. Detta tror jag betalar sig tillbaka på så sätt att man får mer
arbetslust och engagemang.”



Kicki och Gunvor nämner att möjligheten att få välja om man vill gå på

kompetensutvecklingen eller inte, är en viktig faktor för att de skall uppleva sig bli motiverad

till kompetensutveckling.

Status och lön
Ytterligare en faktor som kan inverka på individens motivation vid kompetensutveckling är

enligt Katarina, Gunilla, Anna och Annika att de vill bli sedda och respekterade som

yrkesgrupp, detta för att höja yrkesstatusen och bli jämbördiga med andra arbetsgrupper i

diskussioner. Gunilla och Elin beskriver att högskolepoäng på papper samt att känna sig

konkurrenskraftig, är två viktiga faktorer för motivationen. Lisa och Kicki menar  att

utvecklingsmöjligheter till andra arbetsuppgifter är en viktig faktor som inverkar på deras

motivation till kompetensutveckling.

  ”Jag önskar att det kunde finnas alternativa karriärvägar inom försäkringskassan”

Kicki, Emma, Anna och Annika tycker att lön är en  faktor som inverkar på deras motivation

till kompetensutveckling. Emma  beskriver deltagande i kompetensutveckling som ett bra

argument inför lönesamtal. Anna och Annika menar att arbetsplatsen bör kunna erbjuda

medarbetaren högre lön, efter deltagande i kompetensutveckling

Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är två faktorer som Gunilla, Lisa, Emma, Anna och Elin ser som

viktiga. Gunilla, Lisa och Emma beskriver att då de har kunskap om hur de skall förstå och

bemöta de försäkrade, känner de trygghet och säkerhet i sin yrkesroll. Anna och Elin upplever

det som viktigt med kompetens samt att få en ökad klarhet i sina arbetsuppgifter, då kommer

de att känna säkerhet i sin yrkesroll. Elin upplever att om hon känner en säkerhet och trygghet

i sin yrkesroll kan detta leda till att hon blir mer motiverad. För att uppleva trygghet måste

arbetsgivaren lyssna till arbetstagarens behov.

”Jag vill ha så mycket kunskap som möjligt för att kunden skall känna sig värdefull efteråt, detta gör

även att jag känner mig tryggare eftersom jag vet att jag då gjort rätt.”

Utveckling
Emma, Lisa, Gunilla, Gunvor, Kicki, Veronica, Anna och Elin tycker att det är viktigt att få

möjlighet att lära sig nytt och utvecklas. Lisa säger att hon vill utvecklas för att få arbeta med



nya och roliga arbetsuppgifter. Emma, Gunvor och Kicki menar att de även vill få svar på

frågor samt få en överblick över organisationen. Anna uttrycker att kompetensutveckling är något

nödvändigt och menar att arbetet blir trist om man inte får utvecklas. Anna menar också att det är

viktigt att få nya intryck och därmed kunna förändra sitt tänkande.

    ”Bra om man fortsätter med utbildning, annars kan arbetet bli slentrian.”

Elin säger att det är roligt att lära och utvecklas och menar att det är det livet går ut på.

Kompetensutvecklingens upplägg

Kicki, Gunvor, Lisa, Katarina, Anna, Elin och Annika beskriver hur de vill att

kompetensutvecklings tillfället skall vara upplagt. Lisa och Katarina beskriver att det är bra

när teori och praktik kan varvas med varandra. Lisa säger att det är bra att lärarna är

entusiastiska. Kicki upplever det som viktigt att föreläsningarna är strukturerade samt att

lärarna är bra så att de hinner anteckna.

”Lärarna vävde ihop teori med livserfarenhet, vilket var bra för mig eftersom jag främst har
livserfarenhet.”

Gunvor tar även upp vikten av att få en helhet om vad kompetensutvecklingen skall handla

om samt vad den kommer att leda till, för att på så sätt få ett sammanhang över utbildningen,

viket påverkar hennes motivation. Anna och Elin vill att kompetensutvecklingen skall

innehålla exempel från verkligheten. Annika menar att det är vikligt att för motivationen att

den som håller i kompetensutvecklingen talar förståligt och har en stor förståelse för den

studerandes yrkesområde.

Arbetskollegornas betydelse
Att träffa arbetskollegor över länet så att man kan diskutera och utbyta erfarenheter är en

viktig faktor för Gunilla, Katarina och Annika.

  ”Det skall bli roligt att träffa nya människor och att vara ute på fältet.”

Gunilla, Katarina och Annika tar upp gruppen och arbetskollegornas betydelse som en faktor

som påverkar deras motivation till kompetensutveckling. Gunilla och Annika beskriver att det

är viktigt med en bra sammanhållning mellan kollegorna, att man ger varandra stöttning,



tillåtelse och att man hjälps åt då en viss del av arbetsgruppen går på kompetensutveckling.

Annika tar upp att det är viktigt med en bra dialog mellan kollegorna. Katarina tar upp att det

är viktigt med stor samhörighet, öppenhet och ett varmt klimat mellan kollegorna. Katarina

tar även upp vikten av bra-, ljusa lokaler och bra ventilation.

*

Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens
motivation till kompetensutveckling?

Erfarenheter:

Ökad kompetens
Gunilla, Kicki och Gunvor beskriver att det varit stärkande och stimulerande för dem att delta

i kompetensutvecklings åtgärderna. Gunilla, Kicki, Veronica och Elin tar upp att de har fått

bekräftelse på sina egna tankegångar d.v.s. att de har genomfört sina arbetsuppgifter på rätt

sätt.

  ”Jag upplevde det som att jag fick teorin till det som jag sysslar med på mitt arbete.”

Gemensamt för informanterna är att de efter kompetensutvecklingen har fått ökad kompetens

framför allt vad det gäller det teoretiska kunnandet.

  ”Jag tänker mer strukturerat och behärskar de svårare begreppen bättre”

Lisa, Katarina, Kicki, Gunvor och Anna upplever också att de fått en bättre förståelse för de

försäkrade. Lisa, Katarina, Kicki, Gunvor, Gunilla och Elin beskriver det som att de lärt sig

hur de skall bemöta andra människor och hur de skall tillgodose de försäkrades behov.

Veronica, Kicki, Elin och Anna talar om att de inte ser någon skillnad i sin yrkesroll efter

kompetensutvecklingen. Elin och Anna hade dock velat ha en förändrad yrkesroll.

”Jag ser ingen större skillnad i min yrkesroll i det stora hela, skillnaderna ligger mest på det
individuella planet. Jag har fått bekräftelse på mina egna tankegångar, samt att jag blivit mer
medveten om hur man skall ställa frågor.”

”Jag ville efter kompetensutvecklingen få en förändrad yrkesroll. Den skulle vara smalare och
djupare vilket den inte blivit.”



Lärarnas roll vid kompetensutveckling
Gunvor, Kicki och Lisa upplevde att lärarna hade förmågan att väva ihop teori och praktik i

undervisningen. Lisa upplevde även lärarna som entusiastiska. Gunvor uttrycker att lärarna

var lyhörda och menar att föreläsaren tittade på dem samt tog pauser för att se om någon inte

hängde med. Föreläsaren kände även om gruppen inte förstod. Gunilla beskriver att hon

upplevde lärtillfällena som ostrukturerade och då främst vad det gäller planering och upplägg.

Gunilla menar att det inte var uttalat från början hur kursen skulle vara upplagd, vilket hon

upplevde ställde stora krav på gruppen och individen. Anna och Annika upplever att de blir

motiverade av en lärare som är tydlig i sitt språk och förklarar att det är viktigt att läraren

tänker på vilken målgrupp denne vänder sig till och därefter anpassar sig. Annika upplever det

som att lärarna, som höll i den senaste kompetensutvecklingen, var sådana. Elin tycker att det

är viktigt att läraren kan sätta i gång nya tankar hos henne.

Lön
Gunilla, Lisa, Anna och Annika nämner att de inte fått någon högre lön efter deltagandet i

kompetensutvecklingen. Dessa fyra informanter hade dock förväntat sig att få högre lön.

”Största delen som drog var att jag skulle få roliga arbetsuppgifter, men jag trodde även att jag
skulle få högre lön.”

”En arbetsplats bör kunna erbjuda två spänn mer i månaden om man förkovrar sig, vilket inte skett
för min del.”

Feedback
Kicki, Veronica och Anna nämner att de inte har fått någon feedback på

kompetensutvecklingen utav Försäkringskassan. Veronica frågar sig vad hon skulle fått den

ifrån och menar att det enda hon kan komma ihåg som hände efter kompetensutvecklingen,

var att hon fick fylla i en utvärdering. Kicki beskriver att den enda feedback hon har fått är, att

hon i och med utbildningen fått ett bevis på att hon arbetat rätt.

Förväntningar:

Informanternas förväntningar
Gemensamt för våra informanter är att de har positiva förväntningar inför kommande

kompetensutveckling samt att de vill ha en yrkesrelaterad kompetens för att de skall kunna

utvecklas i sin yrkesroll.

”Jag känner mig fortfarande positiv till att lära mig mera saker och bli säkrare i min yrkesroll.”



  ”Det är roligt att veta, det är det livet går ut på.”

  ”Jag tycker det är intressant att lära mig något nytt.”

Lisa säger att efter att hon deltagit i den tidigare kompetensutvecklingen upplever hon att

hon kommer att känna sig mer förberedd inför kommande kompetensutveckling. Lisa menar

att hon kan förbereda sig på vad hon vill få ut av kompetensutvecklingen samt att hon

kommer att kunna utnyttja lärarnas resurser och kunskaper på ett bättre sätt. Elin upplever

sig vilja ha en sådan kompetens som leder till att hon kan avgöra vart problemet ligger hos

den försäkrade. Är problemet av fysisk eller psykisk karaktär? Elin upplever också ett behov

av att få kompetensutveckling i hur man håller de arbetsrelaterade problemen ifrån sig.

Annika ser det som nödvändigt att få en möjlighet att fördjupa sig i varför vi människor är så

olika samt i hur man bemöter människor på olika sätt.

Gunvor vill att kompetensutvecklingen skall utgå ifrån den enskilda individens behov för att

förhindra att man inte bara deltar i en utvecklingsåtgärd för deltagandets skull.

Kompetensutvecklingen skall alltså tillfredställa den enskildes specifika behov.

Förväntningar inför kommande kompetensutveckling, ses av Veronica, som ett sätt för att

man inte skall stagnera i sina arbetsuppgifter. Kompetensutvecklingen blir en variation till

det vardagliga arbetslivet.

 Gunvor förväntar sig att få en specifik utbildning som leder till att hon kan fördjupa sig i ett

specifikt ämnesområde. Anna förväntar sig att få flera nya infallsvinklar i sitt tänkande och

upplever det som viktigt att bli av med sina fördomar, för att då kan man lättare sätta sig i

andra människors situationer. Annika säger sig vilja ha möjlighet att fördjupa sig i varför

människor är så olika.

*

Hur inverkar individens respektive individens upplevelse av organisationens
förhållningssätt på individens motivation till kompetensutveckling?

Individens upplevelse av organisationens förhållningssätt



Kicki, Elin och Annika upplever att det var organisationens behov som styrde att de gick på

kompetensutveckling. Kicki och Annika säger sig uppleva att organisationen kräver en viss

kunskap samt att det varit ett krav från organisationen att gå på kompetensutveckling, för att

de ska få behålla sina arbetsuppgifter. Lisa upplever att anledningen till att organisationen

satsar på kompetensutveckling är att de ofta står inför förändringar, vilket ibland innebär att

nya yrkesroller bildas

  ”Jag upplever det som att organisationen vill att personalen ska bli certifierad.”

  ”Man var inte tvungen att söka den, men var man ej med på tåget kunde man bli uppsagd
  senare”

  ”Om jag inte deltog i utbildningen, kunde jag förlora min tjänst till någon annan vid ett
  senare tillfälle”

 Katarina och Gunilla upplever det som att det har varit både organisationens behov och deras

egna behov som har lett fram till att de gått på kompetensutveckling. Katarina och Gunilla

menar att organisationen hade ett behov, då de ville att personalen skulle höja sin status och

bli certifierade samt att deras egna behov har styrt, då de har deltagit i kompetensutveckling.

  ”...jag ville förstå de försäkrade bättre”

Lisa och Anna nämner att de fick söka utbildningen. Lisa upplever det som att organisationen

gav henne chansen, då hon fick delta i kompetensutvecklingen.

  ”Det var cirka arton sökande och av dessa fick åtta delta”

Gunilla upplever att arbetsgivaren kanske blev lite förvånad. Då man lyfter individen får

arbetsgivaren vara beredd på att individen tar större plats och ställer högre krav.

Kicki och Anna anser karriär möjligheterna inom organisationen som begränsade.

  ”Som det ser ut nu finns det endast möjligheter att avancera från handläggare till chef. Jag
    skulle uppskatta olika uppgraderingar av t.ex. samordnaryrket”



Katarina upplever att Försäkringskassan satsar på dem när de tillåts att gå på

kompetensutveckling och hon menar att dessa utvecklingsåtgärder måste kosta mycket för

organisationen. Elin upplever att hennes chef gärna vill bestämma över dem och beskriver att

chefen slänger föreläsningspapper innan medarbetarna har tillfrågats om intresse.

Individens förhållningssätt
Gunvor, Kicki och Anna beskriver att de vill att kompetensutvecklingen ska upplevas som

meningsfull, de vill kunna använda sina nya kunskaper i sin yrkesroll.

Lisa och Gunvor vill efter deltagandet i kompetensutvecklingen få nya arbetsuppgifter,  ges

möjlighet att växa och driva nya frågor samt få en förändrad yrkesroll. Annika anser dock att

det inte är viktigt med en förändrad yrkesroll efter kompetensutveckling.

  ”Efter kompetensutvecklingen vill jag fortsätta med mitt arbete vilket jag anser omväxlande
    och inte enformigt”.

Gunvor, Gunilla, Anna och Elin vill att arbetsgivaren ska vara villig att satsa på

medarbetarna, vad det gäller kompetensutveckling. Gunilla menar att ledningen ska vara

engagerad och intresserad. Anna och Veronica ser kompetensutveckling som en nödvändighet

för att arbetet inte ska kännas tråkigt. Veronica och Elin säger att de hade önskat sig en mer

individanpassad kompetensutveckling och menar att chefen bör lyssna till den enskilda

medarbetarens behov, vad gäller kompetensutveckling.

  ”Jag vill också ha kompetensutveckling hur man håller problem ifrån sig, de problem som de
    försäkrade över öser en med”.

Elin menar också att kompetensutveckling bör leda till att man utvecklas som individ.

Alla informanter säger sig ha en positiv inställning till kompetensutveckling. Gunilla menar

att gruppen stärks och ser detta som något viktigt för arbetslaget. Katarina, Emma och Annika

anser att det är inspirerande att få träffa nya människor inom samma yrkeskategori, och

tillsammans kunna byta erfarenheter. Gunilla menar att kompetensutveckling leder till att

gruppen stärks och detta ser hon som något positivt. Annika upplever kompetensutveckling

som något positivt eftersom hon anser att vi lever i ett föränderligt samhälle, där man behöver

ökad kunskap för att hänga med. Veronica och Emma tycker att kompetensutvecklingen

bidrar till att de får komma bort ett tag, vilket de upplever som positivt. Gemensamt för alla



informanterna är att de ser kompetensutveckling som något positivt för att de kan utvecklas i

sin yrkesroll.

Lisa, Katarina, Gunvor, Gunilla och Kicki upplever att kompetensutvecklingen är positiv på

så sätt att de får en helhet, vilket innebär att de får teorin till praktiken.

  ”Jag vill ha så mycket kunskap som möjligt för att kunden ska känna sig värdefull efteråt,
    detta ger mig trygghet eftersom jag då vet att jag gjort rätt.”

Resultat – Sammanfattning

Hur kan olika faktorer inverka på individens motivation till kompetensutveckling?

Utifrån resultatet kan vi se att ledningen utgör en viktig faktor för att de ska uppleva sig vara

motiverade till kompetensutveckling. Detta visar sig då informanterna uttrycker att ledningen

ska vara lyhörda, engagerade och intresserade av medarbetaren, samt att de ska vara villiga att

satsa och ge uppmuntran till utveckling.

Vidare kan vi se att status är en faktor som kan inverka på motivationen till

kompetensutveckling. Detta ser vi när informanterna uttrycker önskemål om att få

möjligheten att få höja sin yrkesstatus samt att bli konkurrenskraftig.

Lönen framgår också som en viktig motivationsfaktor. Detta visar sig när de beskriver att de

önskar högre lön efter deltagandet i kompetensutveckling.

Trygghet och säkerhet är två faktorer som visar sig viktiga då det gäller motivationen. Detta

visar sig då de beskriver att de upplever att ökad kunskap ger dem trygghet och säkerhet i sin

yrkesroll.

En annan viktig faktor är möjligheten till utveckling. Informanterna upplever det som viktigt

att få lära sig nytt och utvecklas.

Kompetensutvecklingens upplägg är också en faktor som kan inverka på individens

motivation. Detta framgår när informanterna menar att det är bra när teori och praktik kan

varvas, samt att föreläsningarna ska vara strukturerade.

Yttrligare en faktor som vi kan se är att arbetskollegorna har en betydelse för individens

motivation, då de kan diskutera och byta erfarenheter med varandra, samt att man ger

varandra stöd under kompetensutvecklingen.



Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens motivation

till kompetensutveckling?

De erfarenheter som visar sig är att informanterna upplever att de efter

kompetensutvecklingen har fått ökad kompetens framför allt vad det gäller det teoretiska

kunnandet. Det här har lett till att de fått en bättre förståelse samt att de har lärt sig hur de ska

bemöta de försäkrade.

Erfarenheten av lärarna var att de hade förmågan att väva ihop praktik och teori, samt att de

var lyhörda och var tydliga i sitt språk. Detta upplevdes som motiverande till

kompetensutveckling.

Det som också visar sig i resultatet är att några informanter nämner att de inte fått någon

högre lön efter deltagandet, samt att de nämner att de inte fått någon feedback av

försäkringskassan.

Gemensamt för informanterna är att de har positiva förväntningar inför kommande

kompetensutveckling. Detta framgår när de beskriver att det är roligt att veta och intressant att

lära sig nytt.

Ytterligare förväntningar som framkommer i resultatet är att kompetensutveckling ska

tillfredställa den enskilda individens behov.

Hur inverkar individens respektive individens upplevelse av organisationens

förhållningssätt på individens motivation till kompetensutveckling?

Resultatet visar att informanterna har skilda upplevelser av organisationens förhållningssätt

till kompetensutveckling. Detta visar sig när en del menar att det är organisationens behov

som styr deltagandet i kompetensutveckling, medan andra upplever det som att det är

individens behov som styr.

Gemensamt för informanterna är att de förhåller sig positiva till kompetensutveckling och ser

det som en möjlighet till att utvecklas i sin yrkesroll. Detta framgår när de beskriver att

kompetensutveckling ska upplevas som meningsfull, att man ska få möjlighet till nya

arbetsuppgifter samt att man får en helhet, vilket innebär att få teorin till praktiken. Det



framkommer också att en del av informanterna upplever det som viktigt att organisationen ser

till individens behov vid utformandet av kompetensutveckling.

Diskussion
I detta kapitel har vi för avsikt att tolka resultatet, genom den förståelse vi fått från

teorikapitlet. För att få svar på vårt syfte är det enligt oss viktigt att i detta kapitel få svar på

våra frågeställningar. Vår utgångspunkt är att man bör se till individens grundläggande behov,

intressen och målsättningar, vid motivation till kompetensutveckling och att man bör vara

medveten om att människor är olika och att man bör se till den enskilda individen. Vi utgår

också ifrån att individens motivation är beroende av inre och yttre motivation samt att detta

inverkar på individen med varierande intensitet vid olika situationer. Vi antar också att det

finns ytterligare faktorer som inverkar på individens motivation.

*

Hur kan olika faktorer inverka på individens motivation vid
kompetensutveckling?

Ledningen
Resultatet visar att ledningen utgör en viktig faktor för att individen skall uppleva sig bli

motiverad till kompetensutveckling. Informanterna ser det som viktigt att ledningen är lyhörd,

är villig att satsa och ge uppmuntran till utveckling samt att de vill uppleva sig ha frihet under

ansvar. Parallell kan dras till då Zamore och Svärd (1997) beskriver att maktlösheten kommer

då personalen saknar inflytande över sin arbetssituation och inte kan påverka

händelseförloppet. Zamore och Svärd beskriver även att vid satsning på kompetensutveckling

hos personal, måste utgångspunkten vara att låg självkänsla i arbetslivet är inlärd och kan

ersättas med ny medvetenhet. Förutsättningarna för lärande och kan ersättas med en ny

medvetenhet. Parallell kan även dras till då Herzberg (citerat i Kaufmann & Kaufmann, 1998)

beskriver att ledarskap, d.v.s. om ledaren har den rätta yrkeskompetensen, om denne är villig

att delegera ansvar och rättvisa är en hygienfaktorfaktor som skapar vantrivsel om de inte

finns till hands. Herzberg menar vidare att ansvar och utveckling är två motivationsfaktorer.



Vi tolkar det som att informanterna upplever att ledningen har en stor inverkan på deras

motivation till kompetensutveckling. Vi kan se vikten av att ledningen inser att de har en

viktig roll vid planering och genomförande av kompetensutveckling för att personalen ska

kunna gå in i kompetensutveckling med en hög medvetenhet och hög självkänsla. Även

Herzberg betonar ledningens roll då han beskriver ansvar och utveckling

(motivationsfaktorer) samt ledarskapets betydelse (hygienfaktorer) som viktiga faktorer om

företaget vill ha en positiv motivation på arbetsplatsen.

Status och lön
Av resultatet framgår att några av informanterna vill höja sin status i och med att de deltar i

kompetensutveckling. Det framgår också att lön samt utvecklingsmöjligheter till andra

arbetsuppgifter, inverkar på informanternas motivation. Paralleller kan dras till Herzbergs två-

faktor teori där Herzberg menar att företagen bör ta hänsyn till dessa faktorer, för att få en

positiv motivation på arbetsplatsen. Ytterligare en parallell kan dras till T.R Mitchell och J.R

Larssons beskrivning av de yttre sociala faktorerna, där individen anses ha behov av social

prestige som stimuleras om man observeras av andra. Detta kan vi se tydligt när några av

informanterna säger att de vill bli sedda och respekterade som yrkesgrupp.

Enligt några informanter är lön och status två viktiga faktorer för att de skall uppleva sig

motiverad till kompetensutveckling. Detta anser vi stödjer vår utgångspunkt eftersom vi utgår

från att individen drivs av bland annat yttre motivation, som innebär att aktiviteten hålls vid

liv därför att individen hoppas få en belöning eller att uppnå ett visst mål. Eftersom det i

enlighet med vårt teorikapitel och resultat framgår att lön är en viktig faktor för individens

motivation till kompetensutveckling ser vi det som en angelägenhet att arbetsgivaren tar fasta

på detta och ser löneförhållanden som en viktig faktor. Vad som ytterligare framgår av

resultat och teorikapitel, är att utvecklingsmöjligheter samt befordran är viktiga faktorer som

kan inverka på individens motivation till kompetensutveckling. I resultatet kan detta ses då

informanterna  önskar att det fanns utbildningsmöjligheter till andra arbetsuppgifter. Vi tolkar

detta som att dessa individer upplever sig motiverade om det finns möjligheter till nya

arbetsuppgifter.

Trygghet och säkerhet
Resultatet visar att när informanterna upplever att de har goda kunskaper, känner de trygghet

och säkerhet i sin yrkesroll.



Vi drar en parallell till Herzbergs motivationsfaktor; prestation, där Herzberg beskriver att

individen känner tillfredsställelse över att fullborda ett arbete. Vi kan se trygghet och säkerhet

som en av de ytterligare faktorer som inverkar på individens motivation till

kompetensutveckling. För att denna trygghet och säkerhet skall infinna sig hos individen,

behöver denne uppleva tillfredsställelse över sin arbetsinsats.

När informanterna talar om goda kunskaper för att känna trygghet och säkerhet i sin yrkesroll,

finner vi stöd för vår utgångspunkt, vad gäller att vi människor är olika och att man bör se till

den enskilde individens grundläggande behov. Detta kan vi se då informanterna uttrycker

olika önskningar på vad de vill ha kunskap om. Vi kan här se vikten av ledningens betydelse,

då det gäller att vara lyhörd och lyssna till den enskilda individens behov vid planering och

genomförande av kompetensutveckling.

Utveckling
I resultatet kan vi se att de flesta av våra informanter upplever sig bli motiverade till

kompetensutveckling då de får lära sig något nytt, utvecklas samt när de får en överblick över

organisationen.

Vi drar en parallell till Zamore och Svärd (1997), när dessa beskriver att människan har en

drivkraft att lära nytt och att detta hänger ihop med människans grundläggande behov av att

kontrollera samt en möjlighet att känna  helhet och sammanhang, vilket ger den vuxne en

möjlighet att använda sin logiska tankeförmåga.

Vi finner stöd för vår utgångspunkt, vad det gäller individens inre motivation, när

informanterna upplever sig utvecklas när de får svar på sina frågor samt får en överblick över

organisationen. Vi finner också stöd för vår utgångspunkt, vad gäller individens yttre

motivation, när informanterna menar att de upplever sig utvecklas när de får arbeta med nya

och för dem roliga arbetsuppgifter.

Arbetskollegornas betydelse
I resultatet framgår att några av informanterna upplever att arbetskollegorna utgör en

betydelsefull roll för deras motivation till kompetensutveckling.

En parallell kan dras till det som Zamore och Svärd (1997) menar med gruppens betydelse.

Enligt Zamore och Svärd skapar gruppen trygghet och underlättar lärandet. Vi kan se att detta

blir tydligt när informanterna säger att det är viktigt med en bra sammanhållning och



samhörighet. Våra informanter upplever det som viktigt att få möjlighet att träffa

arbetskollegor över länet samt att det är viktigt med en bra dialog mellan kollegorna. En

parallell dras till Mary Blenklys (citerat i Zamore och Svärd) sätt att se på kvinnors sätt att

lära. Blenkly menar att det som skapas i samhörighet med andra där dialoger ger insikt i

andras tänkande troligen passar kvinnor bättre än det traditionella ”var-och-en-för-sig”

lärandet.

Vi kan se att arbetskollegorna är en faktor för att individen skall uppleva sig bli motiverad till

kompetensutveckling. Vi inser att det är viktigt att sammanhållningen är bra mellan

kollegorna för att de på så sätt ska kunna ha en väl fungerande reflektion och dialog mellan

varandra, vilket enligt informanterna upplevs inverka på deras motivation till

kompetensutveckling.

I enlighet med vår utgångspunkt menar vi att man bör vara medveten om att människor är

olika samt att man bör se till den enskilda individen. Utifrån våra informanters syn på

gruppens betydelse för att de ska uppleva sig bli motiverade till kompetensutveckling, anser

vi att det tyder på att man inte bara skall se till den enskilda individen utan att man också skall

se till gruppens betydelse för individens motivation till kompetensutveckling. Här ansluter vi

oss till Zamore och Svärds beskrivning av chefens möjlighet att påverka just reflektion och

dialog i lärandesituationen. Zamore och Svärd menar att chefen bör erbjuda fler personer att

genomgå utbildning samtidigt för att individerna då skall få stöd av varandra, både under och

efter utbildningen

*

Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens
motivation till kompetensutveckling?

Erfarenheter:
Ökad kompetens
Resultatet visar på att några av informanterna upplever sig ha fått bekräftelse på sina egna

tankegångar och att de upplever det som stärkande och stimulerande att ha deltagit i

kompetensutvecklingsåtgärderna. De upplever sig även ha fått en ökad förståelse för de

försäkrade, vad gäller att tillgodose de försäkrades behov. Vi drar en parallell till Ellströms

(1992) beskrivning av kompetensbegreppet, när han beskriver att individen har ökat sin

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift. Vi tolkar det som att när

informanterna fått en ökad förståelse för de försäkrade har de ökat sin kompetens i utförandet



av sina arbetsuppgifter. Paralleller kan även dras till då Zamore och Svärd (1997) beskriver

att om individen drivs av en inre motivation så uppfattas utbildningen som önskvärd och

meningsfull, man går i dialog med det man lär, prövar det mot egna erfarenheter. När

informanterna säger att de fått bekräftelse på sina egna tankegångar tolkar vi det som att de

drivs av inre motivation för att de har fått bekräftelse på sina egna tankegångar och att de

anser att kompetensutvecklingsåtgärderna har varit stärkande och stimulerande. Vi kan se att

de flesta av informanterna upplever att kompetensutvecklingen har lett till att de har

utvecklats inom sitt arbetsområde.

Lärarnas roll vid kompetensutveckling
Resultatet visar på att en del av informanterna upplever att  lärarna hade en förmåga att väva

ihop teori och praktik i undervisningen. Resultatet visar även på att en informant upplever att

lärarna var som lyhörda d.v.s. att föreläsaren tittar på dem samt tar pauser för att se att alla

hänger med. En av informanterna upplevde dock lärtillfällena som ostrukturerade vad gäller

planering och upplägg. Parallell kan dras till då Zamore och Svärd (1997) beskriver att det är

viktigt att den lärande kan se mening och sammanhang i det hon skall lära sig. De beskriver

vidare att en vuxen inte kan motivera sig att skaffa sig kunskaper som är meningslösa. Vi kan

utifrån informanternas upplevelser och det som Zamore och Svärd säger är viktigt i en

utbildningssituation, tolka det som viktigt att i en utbildningssituation varva teori och praktik,

för att lärandet skall uppfattas som meningsfullt. Parallell kan även dras till då Zamore och

Svärd beskriver att pedagoger hävdar att det primära i en lärsituation är att bekräftas som

människa samt att bli sedd och uppskattad för den man är. I enlighet med informanterna anser

vi att detta framgår då de upplever lärarna som lyhörda.

Lön
I resultatet framgår att några av informanterna hade förväntat sig att de skulle ha fått högre

lön efter deltagandet i kompetensutvecklingen, vilket de inte har fått. En av dem såg dock inte

högre lön som den största anledningen till varför hon deltog i kompetensutvecklingen.

Parallell kan dras till då Herzberg (citerat i Kaufmann & Kaufmann, 1998) beskriver

hygienfaktorn; löneförhållanden, att den skall vara rättvis och tillfredställande. Vi kan utifrån

de tre informanternas utlåtande se att de inte upplever sig ha en tillfredställande lön efter

deltagandet i kompetensutvecklingen.



Feedback
I resultatet kan vi se att två av informanterna säger att de inte har fått någon feedback på

kompetensutvecklingen av Försäkringskassan. En annan informant beskriver att den feedback

hon fått är att utbildningen är ett bevis på att hon arbetat rätt. Parallell kan dras till

målsättningsteorin då Locke (citerat i Kaufmann & Kaufmann, 1998) i sin teori beskriver att

feedback leder till större prestation än avsaknad av feedback. Locke beskriver även att

självproducerad feedback är bättre än feedback från andra. Den informant som upplevt

utbildningen som ett bevis på att hon arbetat rätt kan vi se att beviset på att hon arbetat rätt är

en form av självproducerande feedback.

Förväntningar:
Informanternas förväntningar
Enligt resultatet kan vi se att alla våra informanter har positiva förväntningar inför kommande

kompetensutvecklingar. Detta uttrycker de på olika sätt. En av informanterna säger att hon

efter att ha deltagit i kompetensutvecklingen känner hon sig mer förberedd inför kommande

kompetensutveckling. En annan säger att kompetensutvecklingen är viktig för att man inte

skall stagnera i sina arbetsuppgifter. Parallell kan dras till Hermansens (2000) beskrivning av

förförståelse. Hermansen beskriver att hur mycket man än tvivlar och försöker se bakom

tingen är man alltid utrustad med en förväntning eller förförståelse som bestämmer vad som

kommer att percipieras. Synonymt med detta är då Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver

erfarenhetsfaktorer och menar att vår perception är beroende av våra erfarenheter, vilka vi

konstruerar i våra tolkningsscheman. Utifrån denna förståelse kan vi tolka det som att

informanterna bör ha haft positiva erfarenheter av kompetensutvecklingen eftersom de har

positiva förväntningar inför kommande kompetensutveckling.

Hur inverkar tidigare erfarenheter på framtida förväntningar på individens motivation till
kompetensutveckling?
Vi tolkar informanternas erfarenheter som att de över lag är av positiv karaktär. Vad som

dock framkommer är att några informanter inte har tilldelats någon högre lön efter

kompetensutvecklingen vilket de hade förväntat sig samt att några av informanterna nämner

att de upplever sig sakna feedback från Försäkringskassan. En informant upplever att

lärsituationen varit ostrukturerade, vad det gäller planering och upplägg. Enligt resultatet kan

vi se att informanterna har positiva förväntningar inför kommande kompetensutveckling.



Utifrån den förståelse vi fått utifrån vårt teorikapitel där Hermansen (2000) och Kaufmann

och Kaufmann (1998) beskriver förförståelse och perception kan vi tyda en viss komplexitet i

informanternas upplevelser av tidigare erfarenheter kontra framtida förväntningar till

kompetensutveckling. Vi menar alltså att de informanter som nämner att de inte fått någon

högre lön efter kompetensutvecklingen, de informanter som inte fått någon feedback samt den

informant som upplevde lärsituationen som ostrukturerad, borde ha antytt en viss skepticism

inför kommande kompetensutveckling, vilket de inte har gjort.

*

Hur inverkar individens respektive individens upplevelse av organisationens
förhållningssätt på individens motivation till kompetensutveckling?

Individens upplevelse av organisationens förhållningssätt
Av resultatet framgår att några av informanterna upplever det som att det var organisationens

behov som styrde att de gick på kompetensutveckling. Dock upplever ett par av dessa

personer att det även var deras behov som styrde deras deltagande i kompetensutvecklingen.

En av informanterna upplever att anledningen till att organisationen satsar på

kompetensutveckling är att de ofta står inför förändringar. Ett par av informanterna upplever

det som att organisationen kräver en viss kunskap samt att organisationen vill höja statusen på

yrket. En parallell kan dras till det tekniskt-rationella perspektivet som, enligt Ellström

(1992), bygger på rationalistiska föreställningar om organisationens verksamhet som

medvetet planerade medel för att förverkliga huvudmannens intressen och mål. Vi kan här se

att dessa informanter upplever organisationens förhållningssätt till kompetensutveckling som

ett verktyg för att uppnå på förhand planerade mål för organisationen. Vi drar också en

parallell till det som Ellström, Gustavsson och Svedin (1996) menar med begreppet

kompetensutveckling, när de beskriver kompetensutvecklingen som de åtgärder som används

för att påverka utbudet av kompetens på den interna arbetsmarknaden.

Det vi kan se utifrån resultatet och de ovan nämnda teorierna, är att dessa informanter

upplever att det är organisationens behov som styr deras deltagande i kompetensutveckling. I

teorikapitlet beskriver Zamore och Svärd (1997) att en individs känsla av maktlöshet är ett

hinder för lärandet. Zamore och Svärd beskriver att maktlöshet uppkommer då personen

saknar inflytande över sina arbetsuppgifter och inte kan påverka händelseförloppen. Vi kan



utifrån detta se att maktlöshet kan uppstå då det inte är individens behov som styr

kompetensutvecklingen.

Resultatet visar att ett par av informanterna upplever att det var både  organisationens behov

och  deras egna behov som styrde deras deltagande i kompetensutvecklingen. Då dessa

informanter beskriver att det var deras egna behov som styrde kan paralleller dras till det som

Ellström (1992) beskriver som det humanistiska perspektivet, vilket bygger på en stark

betoning av organisationen som ett informellt system samt en betoning av

organisationsmedlemmarnas behov av gemenskap, delaktighet och självförverkligande. Här

kan vi se att det är individens behov som styr planering och genomförande av

kompetensutveckling. Vi tolkar det som att det Zamore och Svärd (1997) beskriver om

maktlöshet, inte uppkommer vid tillämpandet av det humanistiska perspektivet eftersom det

är individens behov som står i fokus för organisationens kompetensutveckling.

Individens förhållningssätt
Av resultatet framgår att några av informanterna vill att kompetensutvecklingen skall öka

deras kunskaper inom deras yrkesroll och att de då upplever de kompetensutvecklingen som

meningsfull. Några av informanterna vill även att de skall få en förändrad yrkesroll efter

deltagandet i kompetensutvecklingen. Parallell kan dras till då Zamore och Svärd (1997)

beskriver vikten av meningsfullt lärande d.v.s. att den lärande skall se mening och

sammanhang i det hon skall lära sig. Zamore och Svärd menar vidare att en vuxen inte kan

motiveras att skaffa sig kunskap som är meningslös och utan motivation försvåras lärandet.

Parallell kan även dras till det som Ellström, Gustavsson och Svedin (1996) avser med

begreppet kompetensutveckling d.v.s. alla de åtgärder som ett företag kan vidta för att

förändra eller höja kompetensen hos enskilda anställda , grupper av anställda eller hela

personalstyrkan. Vi kan se att informanterna vill uppleva kompetensutvecklingen som

meningsfull. Även Zamore och Svärd (1997) beskriver att meningsfullhet är viktigt.

Gemensamt för alla informanterna är att de upplever sig ha en positiv inställning till

kompetensutveckling.

Vi kan av resultatet se att några informanter vill att arbetsgivaren skall vara villig att satsa på

medarbetaren. Ett par av informanterna säger att de vill ha en mer individ anpassad

kompetensutveckling. En annan informant beskriver att kompetensutvecklingen leder till att

gruppen stärks, vilket hon tycker är viktigt. En av informanterna vill med



kompetensutvecklingen  att hon skall utvecklas som individ.Vi kan dra en parallell till det

Ellström (1992) beskriver som det humanistiska perspektivet. Ellström menar att personalens

kompetens ses som en kritisk resurs för verksamheten. Vid kompetensutvecklingen ur detta

perspektiv läggs tonvikten vid utbildning som är inriktad mot att utveckla ledarskap,

kommunikation, laganda samt en eftersträvad organisationskultur. Vi tolkar det som att

informanternas inställning till kompetensutveckling får stöd av Ellströms beskrivning av det

humanistiska perspektivet, då informanterna beskriver att de vill att individen, gruppen och

ledningens engagemang skall utgöra en stor del av utvecklingsåtgärderna.

Hur inverkar individens respektive organisationens förhållningssätt på individens
motivation till kompetensutveckling?
Vi kan se att det gemensamma för individens samt individens upplevelse av organisationens

förhållningssätt till motivationen är att de vill att kompetensutvecklingen skall leda till att

höja den yrkesrelaterade kompetensen. I vår utgångspunkt nämner vi att det är viktigt att se

till individens grundläggande behov, intressen och målsättningar vid motivation till

kompetensutveckling. Vi kan utav detta se att individen och individens upplevelse av

organisationens förhållningssätt är att de har samma målsättning med kompetensutvecklingen

och detta visar sig när informanterna beskriver att de vill ha en yrkesrelaterad kompetens samt

att de upplever att organisationen har den här synen på kompetensutveckling. När

informanterna säger att de har en positiv inställning till kompetensutvecklingen antar vi att det

kan  bero på att individens och individens upplevelse av organisationens förhållningssätt är

synonyma.

Vad som inte är synonymt för de flesta av individernas förhållningssätt och individernas

upplevelser av organisationens förhållningssätt, är det som Ellström (1992) beskriver i de

teoretiska perspektiven, vilka skall ses som processer som formar planering och

genomförande av kompetensutvecklingen i företag och myndigheter. Eftersom vi tolkar det

som att individens förhållningssätt till kompetensutveckling är av det humanistiska

perspektivet och individens upplevelser av organisationens kompetensutveckling är det

tekniskt rationella perspektivet antar vi att det kan inverka på individens motivation till

kompetensutveckling. Detta menar vi framgår när individen upplever sig vilja ha mer

inflytande och ansvar vi planering och genomförande av kompetensutveckling, för att hon ska

bli motiverad till kompetensutveckling, medan individen upplever att organisationens

förhållningsätt är att inflytande och ansvar inte ges tillräckligt utrymme.



När Herzberg beskriver motivationsfaktorn ansvar, menar Herzberg att ansvar kan leda till en

motiverande effekt hos individen. Vi menar att om individen får mera ansvar vid planring och

genomförande av utvecklingsåtgärderna kan detta inverka positivt på individens motivation

till kompetensutveckling.

Slutdiskussion

I detta sista kapitel har vi för avsikt att framföra våra egna funderingar och slutsatser som växt

upp under uppsatsens gång. Utifrån vårt syfte som är att försöka identifiera vilka faktorer som

gör att individen kan uppleva sig vara  motiverad till kompetensutveckling, kommer vi här att

presentera kort vad vi har kommit fram till i vår undersökning.

Genom litteratur och de intervjuer vi har gjort har vi funnit några framträdande faktorer. Det

har visat sig att ledning, status och lön är av stor betydelse vid individens motivation till

kompetensutveckling. Att känna trygghet, säkerhet och att utvecklas, samt  arbetskollegornas

betydelse är också faktorer som framträder. Något som också framkommit är att tidigare

erfarenheter och framtida förväntningar samt upplevelser av förhållningsätt är faktorer som

inverkar på individens motivation till kompetensutveckling.

Att dessa faktorer har framträtt anser vi förtydligar vårt tidigare antagande att vi människor är

olika. Vidare har vi i enlighet med vår utgångspunkt ökat vår förståelse för hur viktigt det är

att de som planerar och genomför kompetensutvecklingsåtgärderna ser till den enskilde

individens grundläggande behov, intressen och målsättningar. Om så sker antar vi att detta

blir en bra grund för att få en tillfredställande motivation bland de anställda vid

kompetensutveckling.

Något vi finner intressant är den inverkan tidigare erfarenheter har på individens framtida

förväntningar. Som vi tidigare antytt kan vi tyda en viss komplexitet i några av

informanternas upplevelser kontra framtida förväntningar till kompetensutveckling.

Hur kan det komma sig att några av individerna upplever sig inte enbart ha positiva

erfarenheter av kompetensutveckling, fast samtidigt ha positiva förväntningar inför

kommande kompetensutveckling? Vi nämner i vår utgångspunkt att individens motivation är

beroende av inre och yttre motivation och att detta inverkar på individen med varierande

intensitet vid olika situationer. Kan det vara så att lönefaktorn som inte upplevdes



tillfredställande hade avtagit i intensitet för individen vid tillfället för intervjun, vilket gjorde

att andra faktorer som upplevdes som positiva inverkade på deras framtida förväntningar?

Vi kan se att individen upplever sig och organisationen som att de har samma målsättning

med kompetensutvecklingen. Vad som dock skiljer individens respektive individens

upplevelse av organisationens förhållningssätt till kompetensutveckling är hur dessa ser på de

processer som formar planering och genomförande av kompetensutvecklingsåtgärderna. I vår

utgångspunkt antyder vi att det är viktigt att vara medveten om individens grundläggande

behov, intressen och målsättningar och detta har också blivit tydligt i vårt resultat och i de

teorier som finns nämnda. Vi ser detta som en viktig faktor vid planering och genomförande

av kompetensutveckling för att individen skall bli motiverad.

Genom våra informanter och genom de teorier vi tillägnat oss anser vi härmed att vi har fått

svar på våra frågeställningar och även nått syftet med studien.

Varför vi valde att presentera resultatet under respektive frågeställning, var att vi ville belysa

de gemensamma samt de olika faktorer som framkommit under studiens gång. Vi antar också

att om vi hade presenterat intervju för intervju hade detta lett till att materialet blivit för

omfattande och svår övergripligt. Detta var dock ett övervägande, och att vi valde det först

nämnda kan ses som en brist, då vi menar att resultatet hade kunnat bli tydligare och mer

personligt, om vi redovisat resultatet  intervju för intervju.

Något som skulle vara intressant att vidare studera är hur Försäkringskassan som

organisationen förhåller sig till kompetensutveckling och därmed kunna jämföra eventuella

skillnader och likheter mellan individ och organisation.
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Bilaga - Intervjuguide

1. Kan du låta berätta för oss hur det kom sig att du gick på kompetensutveckling?

Individens eller organisationens behov

Behov        Hade ni ngt. Val?           Behov

                                                                      Omstrukturering
Ansvar
Befordran                                                         Ökad kompetens
Lön
Utveckla sig/Lära sig

                            Hur upplevde du det? Positivt eller negativt?

2. Hur gick det till när du var med på kompetensutveckling?

Vad gjorde ni?       Lärsituationen? Hur många var ni?
Positivt eller negativt?
Gruppens betydelse
Positiv självbild
Meningsfullt lärande
Reflektion och dialog

3. Finns det någon skillnad i din yrkesroll efter ditt deltagande i kompetensutveckling?
Kan du iså fall beskriva någon av dessa skillnader?

Status                                                                Inget
Lön
Arbetsförhållanden                                               Vad tror du det kan bero på?
Trygghet
Kontroll
Högre kompetens

                          Vilka var dina förväntningar?

4.Har du några förväntningar inför kommande kompetensutveckling?



5. Kan du beskriva hur en arbetsplats ska vara för att du ska Uppleva dig motiverad till
kompetensutveckling?


