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Upplevt samband mellan kompetens, motivation & 

prestation bland fabriksarbetare. 

 

Abstract 

Studien ämnar undersöka om det finns ett eventuellt upplevt samband mellan 

kompetensutveckling, motivation och prestation hos anställda i tre olika 

avdelningsgrupper och hur detta i så fall yttrar sig. Syftet med denna rapport är att 

studera, beskriva, förstå samt analysera det eventuella upplevda sambandet mellan 

kompetens, motivation och prestation på tre olika avdelningar bland fabriksarbetare. 

Nio respondenter, ur tre olika befattningar har deltagit i denna kvalitativa undersökning 

genom semistrukturerade djupintervjuer ur ett hermeneutiskt perspektiv då forskarna 

har en känd förförståelse samt vill kunna analysera respondenternas svar för att hitta 

likheter efter teman. 

Genom transkriberingar har ett resultat funnits där bland annat 

produktionsutvecklare besitter en högre kompetens än resterande avdelningar och där 

maskinskötare och packtekniker är i ett stort behov av mer kompetensutveckling.  

I analysen framkom att bland maskinskötare upplevs en svag koppling 

mellan kompetens, motivation och prestation. Produktionsutvecklare framstår som de 

som upplever mest samband mellan kompetens, motivation och prestation. Hos 

packtekniker kan man se en oklar koppling mellan upplevd kompetens, motivation och 

prestation. 

Genom att tyda respondenternas attityder kan vi urskilja klara skillnader 

och samband avdelningarna emellan. Maskinskötarna uppfattar sina arbetsuppgifter som 

svårare, drar vi slutsatsen att deras prestation blir lidande. Gällande packtekniker och 

särskilt produktionsuppföljare antar vi det motsatta, alltså att deras högre grad av 

motivation, kompetens och insikt med sitt eget arbete, resulterar i en högre prestation. 

 

Nyckelbegrepp: Kompetens, motivation, prestation  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna studie har sin utgångspunkt i vårt intresse för nutida organisatoriskt 

utvecklingsarbete och berör problematiken med kompetensutveckling, motivation och 

prestationer inom arbetslivet, med främsta fokus på det förstnämnda. Undersökningen 

kommer att genomföras med hänsyn till kompetensutvecklingens framväxt i samhället 

och dess uppenbara betydelse för dagens företag. Den kan också ses som en förlängning 

i den allmänna diskussion som i dagsläget sker kring begreppet. Då också motivation är 

ett aktuellt begrepp vars relevans ofta underskattas, så kommer även detta att ingå. 

Undersökningen berör slutligen prestationsbegreppet, vilket kan ses som en spegel på 

hur väl kompetensutveckling införlivats och hur pass motiverade anställda är. Intresset 

ligger inte i att kartlägga ett omfång av kompetensutveckling, utan snarare att studera 

hur kompetensutveckling genomförs och vilken korrelation denna har med 

arbetsmotivation och arbetsprestationer. I dagens samhälle saknas forskning om hur 

dessa begrepp samspelar med och påverkar varandra. Detta gör undersökningens ämne 

till ett aktuellt sådant att studera. 

De tre berörda begreppen kompetensutveckling, motivation och prestation 

kan betraktas ur ett cirkelperspektiv som tre komponenter som samverkar och är 

beroende av varandra. Utan verktyget kompetensutveckling skapas inga resurser för att 

uppnå motivation och goda prestationer. Utan motivation blir kompetensutveckling 

svårt att genomföras på önskvärt sätt och prestationerna lidande. Utan goda prestationer 

bildas en avsaknad av motivation till att kompetensutvecklas. Om endast en eller två av 

dessa komponenter samverkar i klang med varandra och någon annan komponent 

saknas, så är detta en organisatorisk förlust som bör arbetas med. Dessa tre begrepp 

utgör alltså troliga och intressanta samband och undersökningen om det kan 

förhoppningsvis resultera i nyfunnen empiri. 

Kompetenskraven på marknaden ställer höga krav på att företag med sina 

medarbetare skall inneha mycket kunskap och besitta hög kompetens för att kunna 

utvecklas, skapa bättre förutsättningar och produktivitet, samt möta förändringar i 

samhället. Detta gör kompetens till en attraktiv resurs som ständigt är i behov av att 

utvecklas för att bestå, och anses attraktiv på arbetsmarknaden. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att studera, beskriva, förstå samt analysera det eventuella 

upplevda sambandet mellan kompetens, motivation och prestation på olika avdelningar 

bland fabriksarbetare. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur upplevs kompetens på berörda avdelningar? 

Hur upplevs motivation på berörda avdelningar? 

Hur upplevs prestation på berörda avdelningar? 

Finns det ett samband mellan upplevd kompetens och motivation på berörda 

avdelningar och hur ser det ut? 

Påverkar upplevd kompetens och motivation den upplevda prestationen i utförandet av 

arbetet på berörda avdelningar? I sådana fall, hur? 

 

1.4 Socialpsykologisk relevans 

Undersökningen vi ämnar utföra är av socialpsykologisk relevans då socialpsykologi 

handlar om hur personers tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska eller 

inbillade närvaron av andra (Allport i Nilsson, 1996: 75). Detta svarar undersökningen 

till, tankar om upplevd kompetens samt handlingar kring kompetensutveckling. 

Kompetens är ett begrepp som upplevs och mäts gentemot andra då 

kompetensutveckling inte endast handlar om att anskaffa mer kompetent personal, utan 

också som en hjälp i företags sociala anseende och rykte utåt, i dess sociala ansvar, 

hållbarhet och etiska frågor (Garavan, 2010). Nilsson (1996) hävdar att socialpsykologi 

handlar om hur sociala strukturer och system påverkar en människas syn på sig själv 

och sin roll i samhället vilket svarar till att personal behöver ständigt uppgraderad 

utbildning för att klara sitt individuella arbete och bidra till en välfungerande 

organisation och ett verksamt samhälle. 

 

2. Definitioner, teori och tidigare forskning 

2.1 Definitioner 

I detta avsnitt följer en begreppspresentation över, för vår undersökning, relevanta och 

återkommande begrepp. Berörda begrepp har valts ut på grundval av de teman som 
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format undersökningens syfte och problemformulering. 

 

2.1.1 Motivation 

Motivation kan förklaras som element som bidrar till att en människa blir driven, 

anstränger sig, har ett mål och i vilken omfattning denne arbetar för att nå dessa. 

(Arnold 2004: 310). Enligt Abrahamsson & Anderssen (2002: 141) är motivation 

detsamma som hur en människas beteenden skapas, fortgår och avslutas. Beteendet 

formas av värderingar och motiv. 

Motivation kan vidare ses som en ansträngning att uppnå ett visst mål. 

Man kan särskilja två typer av motivation; dels inre (att man utför ett visst beteende för 

att man själv vill det), dels yttre (att man utför ett visst beteende för att andra vill det 

(Ackerman & Kanfer 2004: 82). 

Motivation är ett av de begrepp vår undersökning ska kretsa kring. 

Mätning av upplevd motivation och definierad motivation skall göras och därför behövs 

en förståelse för begreppet för att sedan få ett reliabelt resultat efter vald metod.  

 

2.1.2 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivationen är inte den enda, men en avgörande faktor för hur anställda 

presterar. Om en arbetsplats för anställda enbart upplevs som föremål för lön och de 

aldrig får möjlighet att känna tillfredsställelse där, så struntar organisationer helt i försök 

att motivera och tillfredsställa andra behov hos dem (Kouzes & Posner, 1997: 388). 

För att organisationer ska skapa arbetsmotivation hos de anställda genom 

belöningar, finns det många tillvägagångssätt. Den primära och instinktivt största 

belöningen är lön. Lön är ingen långsiktig lösning för att skapa motivation – den kan 

endast fungera motiverande för stunden (Abrahamsson & Andersson 1996: 142). 

Att erhålla mer ansvar och fler befogenheter kan också verka som en 

motiverande belöning (Gellerman, 1995: 148). Begreppet arbetsmotivation har liknande 

relevans som motivation men anpassas till arbetet och den sociala process som sker i 

arbetsutförandet, vilket är av relevans för vår undersökning. 

 

2.1.3 Kompetens 

Kompetens är en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
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situation eller sammanhang (Ellström, 1992: 21). Kompetens utvecklas då arbetstagare 

får möjlighet att möta och lösa problem som är viktiga för verksamheten (Nilsen & 

Högström 1994: 21) 

Kompetensbegreppet är ett återkommande begrepp som präglar hela vår 

undersökning. För att förstå innebörden av kompetensutveckling och effekter av dessa 

så är det nödvändigt med en grundläggande förståelse för vad kompetens är. 

 

2.1.4 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är huvudbegrepp i undersökningen och ska därför förklaras 

vidare, då ett kartläggande av förförståelse är nödvändigt. Kompetensutveckling har till 

uppgift att se till att medarbetare behöver och besitter en tillräcklig kompetens för att 

skapa produktivitet i arbetet. För att veta detta tillkommer också en utvärdering 

(Hansson, 2005: 70). Granberg (2003: 35) förklarar begreppet kompetensutveckling 

som ”Åtgärder för att den anställde ska få dels utveckla de kunskaper och färdigheter 

han har, dels skaffa sig nya. Åtgärderna ska ligga i linje med den anställdes 

förutsättningar, intressen och ambitioner och bedömas ge honom nödvändiga eller 

önskvärda kvalifikationer för nuvarande och framtida arbetsuppgifter”. Enligt Ellström 

(1992: 17) så är kompetensutveckling åtgärder som används av företag för att förändra 

eller öka kompetens hos anställda. Åtgärder kan i detta fall vara rekrytering, befordran, 

personalrörlighet och utbildning, arbetsrotation, arbetsutvidgning samt arbetsberikning. 

För att planera individuell kompetensutveckling så har man 

utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal syftar till att ge medarbetaren chans att ge sin 

synpunkt på chefens roll, diskutera uppnådda och kommande arbetsresultat, behov av 

kompetensutveckling, mål inför framtiden, samt arbetsmiljö. Samtalen bör ske minst en 

gång per år (Granberg, 2003: 370, 383). 

Satsningar på kompetensutveckling är idag ofta kortsiktiga och har ingen 

koppling till långsiktiga mål (Nilsen & Högström 1994: 18). De största hindren för att 

kompetensutveckling skall kunna förekomma är tidsbrist och produktionsbortfall 

(Nilsen & Högström 1994: 51). 

Då det kommer till utvärdering av resultaten av utbildning inom 

organisationer så är denna ofta bristfällig, om ens förekommande (Ellström, 1992: 66.)  
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2.1.5 Arbetsprestation 

Arbetsprestation beskrivs som den mentala processen som sker genom att utföra en 

arbetsuppgift (Bremner, Holt, Smith, Sutherland, Passer & Vliek, 2008: 442). Enligt 

Kaufmann och Kaufmann (1998: 84) så innebär begreppet arbetsbeteendets kvalitet i 

förhållande till de organisatoriska krav som existerar. 

Hur just utförandet av arbetsuppgiften upplevs påverkas av 

kompetensutveckling och motivation är huvudfrågeställningen i arbetet. Därför är 

prestation relevant för undersökningen. 

 

2.2 Kompetens-, motivations- och prestationsteorier 

Här presenterar vi delar ur olika motivationsteorier som vi anser relevanta för vårt 

arbete och som kan förmedla förståelse för vår empiri. Enligt Abrahamsson och 

Andersson (2002) kan motivationsteorierna inte var för sig eller ens tillsammans 

förklara individers beteenden och förklara hela verkligheten, men de ger en djupare 

förståelse kring motivationsbegreppet och kan ses som ett komplement till varandra. 

 

2.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Bolman & Deal (2005) menar att arbetare inte kan motiveras av högre lön och andra 

yttre faktorer, eftersom de då bidrar till en syn på att dessa är lata. För att skapa 

motivation, arbetstillfredsställelse och effektivitet hos dem så krävs arbetsberikning med 

mer ansvar och frihet, feedback, utmaningar, möjlighet att få uppvisa sin kompetens, 

samt att få utrymme för att uttrycka sina åsikter. Ledningens ansvar består i att få de 

anställda att uppleva sitt arbete som betydelsefullt och givande. Denna arbetsberikning 

leder till motivation av de anställda (Granberg, 2003). 

Herzbergz teori är väsentlig för vår studie eftersom den berör löneaspekten 

och diskuterar hur motivationen förhåller sig till denna. Lön är ett tema i vår 

intervjuguide som kommer att behandlas i möte med respondenterna. 
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Figur 2. Herzbergs tvåfaktorsteori. (Kaufmann & Kaufmann, 2003) 

 

2.2.2 Förstärkningsteori 

Abrahamsson & Andersen (2002) tolkar att denna teoris utgångspunkt är att beteenden 

styrs av belöningar och bestraffningar. Vid belöning så blir beteendet återkommande 

och vid bestraffning så upphör det. Vad som är viktigt då man vill öka en individs 

motivation är förekomst av feedback. Det är dock nödvändigt att individen förstår 

sambandet mellan feedbacken och sitt beteende. Då anställda utför ett visst beteende i 

sitt arbete, påverkas de av beteendets konsekvenser (Robbins, 2001). 

Förstärkningsteorin är relevant för att behandla vår empiri, med hänsyn till 

att den tar upp feedback. Vi finner det intressant att studera hur förekomsten av 

feedback och upplevelsen av denna hos respondenterna ser ut, samt hur skillnader i 

denna upplevelse inverkar på beteende och prestationer. 

 

2.2.3 KASAM 

Antonovsky (1991) tolkar att KASAM-modellens ledord är känsla av sammanhang. Vid 

upplevd känsla av sammanhang i arbetslivet så träder den anställdes kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt till arbetet fram på ett effektivt vis. Modellen innefattar 

tre komponenter; 

Begriplighet: Innebär att den anställde har en tydlig roll och klara arbetsuppgifter. Det 

kan handla om att få erhålla sådana resurser så att denne klarar av att skapa en 

föreställning om hur rådande och framtida arbetssituation ser ut. 
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Hanterbarhet: Handlar om att inneha resurser som står i förhållande till ställda krav i 

arbetet. Resurser kan innebära kontinuerlig kompetensutveckling, verktyg eller tid. 

Meningsfullhet: Infinner sig då ställda krav man upplever får en känsla av att vara värda 

det engagemang man utför. Att besitta en helhetssyn på en organisation och vara 

medveten om sin egen del i slutresultatet, att se nyttan man själv har av ansträngningen 

samt att motivation kan uppstå ur den bidrar till känslan av meningsfullhet.  

När KASAM är hög och det finns systematisk utbildning som bringar 

mening för individen så finns samtidigt motivation och kunskap, som i sin tur leder till 

kompetens, tolkar Antonovsky (1991). 

KASAM-modellen är användbar för vår undersökning av flera olika 

anledningar. För det första tar den upp ett viktigt tema som kommer att diskuteras med 

respondenterna, nämligen tydlig roll och klara arbetsuppgifter. För det andra förklarar 

den vad kontinuerlig kompetensutveckling och vad som krävs för att 

kompetensutveckling skall kunna ske. I vår intervjuguide finns en formulerad fråga om 

vad som upplevs främjar respektive begränsar kompetensutveckling och vi antar av 

empirin kunna utläsa svar med hjälp av denna modell. För det tredje behandlar 

modellen helhetssynen på en organisation, vilket också kommer att diskuteras med de 

anställda då begreppet prestation berörs. 

 

2.2.4 Självbestämmandeteorin 

Bremner m.fl. (2008) tolkar att teorin har tre psykologiska behov inom oss. Det första 

behovet handlar om att man ska tro på sig själv inom sitt arbete och berör kompetens. 

Känner man att man gör ett bra jobb och utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt 

så upplevs kompetensen som hög. Ett krav då är att man får regelbunden feedback 

på sin arbetsprestation. Det andra behovet är hur väl arbetskamraterna kommer överens 

och trivs med att arbeta tillsammans. Det tredje behovet handlar om hur mycket man får 

vara med att påverka och bestämma över på sin arbetsplats. Om samtliga behov 

tillfredsställs blir man mer motiverad och tvärtom (Deci & Ryan, 1995). 

Modellen är användbar eftersom dessa tre delar i psykologiska behov 

kommer att beröras i intervjuerna. Huruvida samhörigheten kommer att vidröras är 

oklart, då vi inte planerat att samtala kring den. Vi anar dock att det kommer tas upp av 

respondenterna. 



10 

 

2.2.5 Mitchells och Larssons modell för motivation och prestation i 

arbetslivet. 

Kaufman & Kaufman (2003) sammanfattar de viktigaste faktorerna för motiverat 

beteende och förklarar hur dessa faktorer överförs till prestation. Enligt Kaufmans & 

Kaufmans (2003) tolkning gör modellen skillnad på två stycken grundläggande faktorer 

som startar en individs aktivitet, nämligen inre och yttre faktorer. De inre faktorerna 

består av behov, förväntningar och utvärderingar. De yttre faktorerna består av sociala 

faktorer, miljö- och uppgiftsfaktorer. Om höga värden av båda dessa ovan nämnda 

dimensioner finns, så anses medarbetarna vara motiverade. Men förhållandet mellan 

inre och yttre faktorer är också beroende av andra faktorer. För att arbetsprestationen 

skall utfalla på ett bra vis, så räcker inte motivation utan det krävs även förmågor, 

färdigheter och kunskaper (inre faktorer). Ledningen är ansvarig för att anordna 

arbetsuppgifter som är rimliga i förhållande till den faktiska kompetensen, men som 

också fungerar utmanande. Samtidigt så är många yttre faktorer som fysisk arbetsmiljö 

avgörande för prestationen. Arbetsbeteendet är alltså beroende av samspelet mellan inre 

och yttre faktorer (Mitchell & Larson, 1987). 

Modellen är relevant för vår studie av den självklara anledning att den 

syftar till att förklara sambandet mellan motivation och prestation, vilket utgör en stor 

del av vår studies huvudsakliga syfte. 

 

 

 

Figur 3. Modell för motivation och prestation i arbetslivet. (Kaufmann & Kaufmann, 

2003: 77) 
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2.2.6 Arbetskaraktäristiska modellen 

Enligt Hackman & Oldham (1980) uttrycks tre olika psykologiska tillstånd som 

påverkar medarbetarens inre motivation;  

1. Upplevd meningsfullhet av arbetsuppgiften. För att motivation skall infinna sig måste 

arbetet betyda någonting för arbetstagaren. 

2. Upplevt ansvar för arbetsuppgiftens resultat. Genom att arbetstagaren känner sig 

personligt ansvarig för arbetsresultatet är det mer troligt att denne känner sig stolt över 

prestationen. 

3. Kunskap om det faktiska resultatet av arbetsuppgiften. Detta leder till att 

arbetstagaren förstår hur dennes prestationer påverkar resultatet. 

För att uppnå dessa tillstånd krävs ett antal bestämda egenskaper hos 

arbetsuppgiften; 

1. Variation i färdigheter. Berör i vilken grad arbetet ger individen chans att använda 

sina olika förmågor, färdigheter och kunskaper. Ett arbete blir mer motiverande ju mer 

varierat det är. 

2. Uppgiftsidentitet. Handlar om i vilken grad ett arbete syftar till att utföra en hel 

arbetsuppgift från början till slut eller endast en liten del av en arbetsuppgift. 

3. Uppgiftsbetydelse. Betecknar i vilken grad en arbetstagare kan se sitt arbete i ett 

större sammanhang och vilken nytta dennes arbete har i slutändan. 

4. Autonomi. Om en arbetstagare innehar kontroll över och ansvar för sin egen 

arbetssituation. 

5. Feedback. I vilken grad information om arbetsresultaten ges. Ledaren bör ge 

medarbetarna feedback om deras arbetsutförande. 

Det är enskilda individers egna upplevelser av i vilken grad dessa fem 

faktorer förekommer. Modellen mäter med andra ord inte motivation, utan 

motivationspotential (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Denna modell är viktig för vår undersökning eftersom den täcker in en 

majortet av de teman vi syftar till att behandla gällande motivation. Det faktum att den 

gör kopplingar till både kompetens och prestation gör den ännu mer relevant. Modellen 

mäter, som ovan nämnts, inte motivation, utan motivationspotential.  Att göra 

antaganden att anställda är motiverade eller inte är alltså befogat med hjälp av modellen 

i sig. Den kan med andra ord inte anses fullständig. Tillsammans med övriga teorier är 
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den däremot till stor hjälp, särskilt med hänsyn till att den behandlar 

prestationsbegreppet, till skillnad från övriga modeller. 

 

2.2.7 Ellströms modell i kompetens, utbildning och lärande 

Ellström har i sin modell namngivit fem olika sorters kompetens som kan förekomma 

hos anställda: Formell kompetens (dokumenterad, officiell utbildning), faktisk 

kompetens (en individs faktiska kompetens som behövs för ett arbetsutförande), 

situationens krav på kompetens (den faktiska kompetens som krävs för att utföra en viss 

arbetsuppgift), föreskriven kompetens (den kompetens företaget efterfrågar), utnyttjad 

kompetens (den kompetens en individ innehar som kommer till nytta i arbetet). Ibland 

så finns det motsättningar mellan dessa olika kompetenser. Om exempelvis situationens 

krav på kompetens är högre än individens faktiska kompetens så behövs 

kompetensutveckling. Likaså om den föreskrivna eller den faktiska kompetensen 

överstiger den faktiska kompetensen hos de anställda. Om det på omvänt vis föreligger 

så att en anställd har högre kompetens än vad som krävs så kan det istället krävas en 

förändring i arbetsutformningen. (Ellström, 1992).  

Ellströms modell är relevant för oss för att lättare kunna analysera empirin 

i syfte att finna var det, av medarbetarna, upplevs att kompetensutveckling brister samt 

är överflödig. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Vid sökning av tidigare forskning kunde det konstateras att det genomförts ett 

omfattande antal studier som bekräftar ett positivt utfall av kompetensutveckling, likaså 

vikten av att motivera personal. Vid mer ingående och detaljerad sökning gjordes fynd i 

form av forskning som kan anses specifikt relevant för den vi ämnar genomföra. 

Nedanstående forskning behandlar i huvudsak kompetensbegreppet. Forskning om 

motivation och prestation upplevs bristande. Denna avsaknad vägs upp av ovanstående 

teori och modeller. 

Paulsson (2005) bekräftar dagens organisationers behov av systematisk 

och kontinuerlig kompetensutveckling genom lärande i arbete. Personal behöver 

ständigt uppgraderad utbildning för att klara sitt arbete och bidra till en välfungerande 

organisation. Av forskarna påpekas vidare vikten av att de anställda själva erhåller 
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kontroll över sin egen inlärning. Om de tilldelas kontroll över det lärande de skall ta till 

sig, samt om de ges tillräckligt med tid för att göra detta, så blir personerna i fråga 

motiverade. Denna forskning är relevant för vår studie, då den ger grund åt anledningen 

till att den alls genomförs: nämligen att kompetensutveckling är viktig. 

Forskningsstudien ger en bra överskådlig blick över dagens 

kompetensutvecklingsbehov och valdes därför ut som representativ artikel för att 

statuera detta. 

I forskningsstudien av Bergen (2007) berörs ingående den ekonomiska 

aspekten av att kompetensutbilda. Kompetensutveckling likställs med en investering 

och likt vilken annan investering som helst, så krävs det att kompetensinvesteringen 

utnyttjas på ett visst sätt under en viss tid för att den skall kunna anses lönsam. Denna 

artikel är intressant av samma anledning som forskningen ovan. 

Harrison (2005) har funnit att företag allt för ofta har en tendens att i sista 

sekund utbilda personal med den kompetens de tvunget måste ha för att utföra en 

arbetsuppgift. Ofta får de enbart denna utbildning och ingen annan. Forskaren 

propagerar med sin undersökning som stöd för att företag skall satsa på mer 

kontinuerlig och långtgående utbildning för att ständigt upprätthålla kompetensen. Han 

menar att företag som engagerar sig i just detta kommer att fungera bättre. Denna 

modell är intressant ur den synpunkt att upplevd mängd utbildning skall undersökas hos 

respondenterna. Det är väsentligt att undersöka om respondenterna upplever att given 

utbildning är tillräcklig, eller om den endast ges vid tvungna tillfällen. 

I Garavans (2010) studie presenteras kompetensutveckling som en åtgärd 

för att inte enbart anskaffa en mer kompetent personal, utan också som en hjälp i 

företags anseende och rykte utåt, i dess sociala ansvar, hållbarhet och etiska frågor 

genom att inte uteslutande fokusera på organisationsmål, utan genom att samtidigt bli 

mer humana. Slutsatsen är att företag tjänar på att kompetensutveckla sin personal – inte 

enbart ur ett ekonomiskt syfte, utan även ur andra aspekter. Denna studie, som ger en 

human syn på ämnet, är väsentlig för vår undersökning, då vi syftar till att mäta de 

enskilda anställda individernas upplevelse av kompetensutveckling. Vi finner det viktigt 

att snarare beröra kompetensutvecklingens betydelse ur ett individperspektiv än ett, ur 

organisatoriskt perspektiv, ett lukrativt ekonomiskt sådant. 
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2.4 Empiriska antaganden 

Utifrån tidigare forskning samt tidigare pilotstudie till denna undersökning så antar vi 

att det finns ett samband mellan en negativ syn på kompetensutveckling och låg moti-

vation till att delta i sådan. Vi presumerar att tryggheten att klara sina arbetsuppgifter 

och känna sig säker i sin yrkesroll är en motivation till kompetensutveckling. Det kan 

vidare antas att anställdas upplevda inställning till och vilja att lära är beroende av deras 

förståelse för helheten och vilken roll de själva har i det som företaget skapar. Vi tror att 

uppmuntran i sitt lärande, kompetenshöjande arbete samt att man får tillämpa inlärda 

kunskaper och färdigheter i sitt arbete är viktigt för att motivation och arbetstillfredsstäl-

lelse skall existera, vilket eventuellt bidrar till en bättre prestation i arbetet. 

 

2.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att undersöka samband mellan kompetens, motivation 

och prestation hos anställda på endast tre avdelningar inom företaget. Studiens resultat 

svarar alltså inte till att bidra till en problematiserad helhetsbild av det stora företaget. 

Vi är i undersökningen inte intresserade av att studera populationer utifrån faktorer som 

genus, ålder, etnicitet och klass. Inte heller kommer hierarkiska nivåer inom företaget att 

tas hänsyn till. Anledningen till detta är att det är irrelevant då det kommer till studiens 

ursprungliga syfte. Vad detta beaktar, så kommer ett givet resultat inte vara beroende av 

ett eventuellt hänsynstagande till någon av ovanstående nämnda faktorer.  Inte heller i 

den tidigare forskning som tas upp i arbetet så påvisas något behov av att angränsa 

studien på något av dessa sätt. 

 

3. Metod 

3.1 Beskrivning av och argumentation för vald metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskningsundersökning i form av intervjuer. Detta 

val gjordes med hänsyn till att det fanns ett behov av att studera vissa särskilda 

populationer inom berörd organisation. Eftersom syftet med studien var att erhålla en 

detaljerad förståelse för ett känt problem och detta enbart kan ges med hjälp av 

personliga samtal, passade en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ. Intervjuerna var 

semistrukturerade och kretsade kring teman aktuella från problem och syfte för att locka 

till öppna samtal så att en så bra bild som möjligt utav respondenternas tolkningar och 
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upplevelser kommer fram (Creswell, 2006). 

Vi anser vidare oss själva erhålla en medvetenhet om vilka förutsättningar som ges vid 

en kvalitativ forskningsmetod. Vi är medvetna om att vi på olika vis påverkar 

deltagarnas uttalanden och formuleringar. Detta är någonting vi aktivt beaktar vid såväl 

genomförande som tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 Med hänsyn till vår undersökning, ansåg vi att en hermeneutisk tolkning 

var den metodologi som var bäst lämpad för oss att använda med hänsyn till syfte, 

genomförande och utgång. Inledningsvis så har vi en förförståelse inom berört ämne, 

vilket är en förutsättning för att arbeta utifrån den hermeneutiska traditionen. Vi finner 

det vidare önskvärt att kunna vara kreativa och upptäcka nya vyer och betydelser ur de 

omedelbart uppfattade meningar som yttras i intervjusituationen. Det så kallade bruset, 

med upplevda överflödiga ord och kroppsspråk, som uteslutande förekommer i 

personliga samtal är intressant i den aspekten att det framkommer mycket ny 

information för en djupare psykologisk tolkning i de icke avsedda meningarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Inom hermeneutiken så studeras tolkningar av texter och metodologins 

syfte är att skapa en gemensam förståelse för en texts mening. Forskningsintervjun är ett 

samtal som berör individers livsvärld. Denna omvandlas sedan till en text som blir 

föremål för tolkning och analys. Hermeneutiken erkänner alltså både själva intervjun 

och tolkningen av den som viktiga delar. I tolkningsprocessen kan tolkningen ses som 

en ytterligare dialog, eller ett nytt samtal (med texten). Texten skall inneha autonomi. 

Detta innebär att den skall förstås utifrån sin egen referensram. Tolkningen måste med 

andra ord ligga inom ramarna för de uttalanden som finns i intervjun. Tolkningen syftar 

också till att förstå vad uttalandena uttrycker om individens livsvärld. I 

tolkningsprocessen bestäms de enskilda delarnas mening av textens samlade mening. 

De enskilda delarnas mening kan komma att förändra den ursprungliga helhetens 

mening, som också den kan förändra de enskilda delarnas mening. Denna princip kallas 

för den hermeneutiska cirkeln, där det alltså ständigt sker en växling mellan delar och 

helhet. Ofta så är helhetsbilden vag. Utifrån en prövning av deltolkningarna gentemot 

meningen hos texten som helhet kan helhetsbilden bli begriplig. I teorin skulle denna 

process kunna fortgå hur länge som helst, men den anses upphöra då man nått en 

enhetlig giltig mening utan motsägelser. Tolkningen av en intervju pågår tills 



16 

 

meningarna i olika teman bildar logiska mönster och är sammanhängande. Den 

hermeneutiska cirkeln är en fördel snarare än en nackdel, eftersom den innebär en 

djupare förståelse för meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.2 Beskrivning av empiriskt instrument 

Resultat sammanställdes genom att utforma en tabell där teman och respondenternas 

svar strukturerades upp för att enklare kunna finna likheter och skillnader. För att finna 

dessa skillnader har man i formuleringen av transkribering, resultat samt analys 

sekretessbelagt respondenternas alias och använt alternativa namn istället. Utav 

respondenterna inom produktionsuppföljning nämns respondent ett som Erik, 

respondent två som Anna och respondent tre som Per. Utav maskinskötarna nämns 

respondent fyra som Lars, respondent fem som Olov och respondent sex som Lena. 

Utav respondenterna inom packteknik nämns respondent sju som Sven, respondent åtta 

som Knut och respondent nio som Sara. Namnen är till för att skydda deras identitet och 

tar ingen hänsyn till könsfördelning då det inte har någon relevans för denna 

undersökning. Det genomfördes sedan en intensiv analys där vi försökte finna flera 

specifika aspekter av fallet och fokusera på nyckelproblem för att sedan kunna få en 

förståelse för fallets komplexitet (Creswell, 2006). I resultat, analys och diskussion 

förkortas avdelningarnas namn för att enklare utforma en mer lättläst text. Där förkortas 

Maskinskötare till MS, Produktionsuppföljare till PU och Packtekniker till PA. 

 

3.3 Metodkritik 

En faktor som påverkar undersökningens reliabilitet och validitet negativt är att en av 

oss forskare är anställd på berört företag. I och med detta så hotas vår forsknings obe-

roende. För att i så hög grad som möjligt förhindra detta så har vi arbetat med att se till 

att det inte på något vis från någon ifrån oss bortses från vissa upptäckter och att andra 

delar betonas. Detta har skett genom ett ständigt ifrågasättande, främst ifrån den fors-

kare som är helt oberoende av berörd arbetsplats (Kvale & Brinkmann, 2009). Å andra 

sidan, så kan ovan nämnt avsaknad av oberoende ses som en positiv faktor för under-

sökningens validitet, eftersom den troligtvis bidrar till en kunskap om och förförstå-

else för organisationen och dess anställda med tillhörande kultur. En vidare kritik mot 

undersökningens genomförande är att vi i ett speciellt avseende inte kan anses ha gett 
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respondenterna exakt samma förutsättningar; I de två första intervjuerna genomfördes 

samtalen med oss forskare bakom ett skrivbord och den intervjuade mitt emot oss över 

detta. Vid beaktande fann vi att detta kunde uppfattas en aning formellt och valde – 

trots risken att förutsättningarna inte blev enhetliga – att ändra metod och ta bort det 

fysiska bordet helt för att få en mer personlig kontakt. Vi är medvetna om konsekven-

serna av detta beslut och har i vår analys nedan tagit hänsyn till det. En ytterligare kri-

tik kan vi i efterhand rikta mot att intervjuerna genomfördes så intensivt och tätt inpå 

varandra. Det kan antas att utfallet blivit bättre om spridningen på intervjuerna var 

större och de fördelades på fler dagar, samt om tid för sammanställning, analys och 

diskussion mellan oss forskare getts mellan intervjuerna. Att proceduren genomfördes 

på ovan nämnda vis skedde dock med hänsyn till att i så stor mån som möjligt anpassa 

oss efter företagets och de anställdas förutsättningar, så att produktionsförlusten skulle 

bli så liten som möjligt.  

 

3.4 Etiska aspekter   

Vid genomförande av kvalitativa undersökningar så finns alltid ett flertal etiska 

aspekter att ta hänsyn till. Exempel på etiska dilemman som kan uppstå följer här. För 

det första: sekretess gentemot respondenterna. Här måste fullt förtroende för forskaren 

kunna infinna sig. De deltagande skall vara säkra på att deras anonymitet säkras. Detta 

kan ske genom att så kallade alias används istället för personernas riktiga namn, alter-

nativt benämna dem med nummer. Vidare krävs samtycke från de deltagande. De 

måste alltså ge sitt samtycke till att agera respondenter eller undersökningsobjekt och 

kan aldrig under studiens gång tvingas till någonting. Den kvalitativa forskaren måste 

också informera deltagarna om studiens genomförande och syfte. Det skall tydligt 

framgå för deltagarna varför de deltar och hur de i och med sitt engagemang hjälper 

till. Denne skall också informera om de risker och fördelar för de enskilda individerna 

som följer med undersökningen. Det finns också ett stort dilemma i att, för forskaren, 

lägga personliga preferenser och erfarenheter åt sidan och inte yttra dessa inför re-

spondenterna. De blir då påverkade och rättvis empiri ges inte (Creswell, 2006). 
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3.5 Beskrivning av urval & studieobjekt  

Urvalet bestämdes av praktiska skäl med hänsyn till berörd organisations önskemål 

tillsammans med våra egna förutsättningar. Respondenterna valdes från ett dokument 

med innehåll av samtliga anställda på berörda avdelningar. Ledningsgruppen på 

företaget valde först bort respondenter som inte skulle vara lämpade att delta i 

undersökningen av medicinska eller personliga skäl. Därefter gjordes ett slumpartat 

urval av resterande personal där tre respondenter från varje avdelningsgrupp valdes ut. 

Först gjordes ett gemensamt antagande tillsammans med företaget om hur många 

deltagare som skulle kunna tänkas behövas. Efter att intervjuerna sedan var genomförda 

gjordes ett fastställande att antalet räckte för att mätta och tillfredsställa studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De tre avdelningar som studien avsåg att omfatta tar tre 

olika slags befattningar i beaktande. De skall här förklaras närmare. Given fakta är 

tagen ur respektive avdelnings befattningsbeskrivning, som erhållits genom företaget. 

Den ena består av packtekniker och är en teknisk samordningstjänst som verkar ute i 

industriproduktionen. Arbetet innefattar stort ansvar för att tillverkningen skall fungera 

väl i form av teknisk och mekanisk kunskap. Befattningens syfte är att verka för optimal 

inställning och funktion i packmaskiner. Den andra innefattar produktionsuppföljare. 

Dessa är specialister inom produktformning och ansvarar för drift i och 

kvalitetsutfall från maskiner. Syftet med befattningen är att ständigt sträva efter att pro-

ducera rätt kvalitet. Den tredje avdelningen representerar maskinskötare, vilkas befatt-

ningar verkar i mycket hög värme. Till följd av detta så ges berörda personer 

omfattande riskutbildningar. Maskinskötarna ansvarar för drift i och kvalitetsutfall från 

glasmaskiner. Befattningens syfte är att ständigt verka för att producera rätt kvalitet. 

Undersökningen skedde i form av intervjuer med nio stycken personer inom de tre 

berörda avdelningarna, alltså med tre stycken arbetstagare ur varje enskild befattning. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Efter möte med företaget gjordes en överenskommelse gällande respondenter samt var 

och när intervjuerna skulle genomföras. Det utfördes en intervju med vardera 

respondent. Tre stycken intervjuer genomfördes efter varandra en dag och sex stycken 

till intervjuer genomfördes efter varandra dagen efter på grund av att intervjuerna skulle 

genomföras på dagtid då det lättare skulle gå att hitta ersättare till dem under intervjuns 
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gång. Anledning till att processen utfördes under två dagar var att respondenterna tillhör 

tre olika avdelningar med olika skift. Intervjuerna genomfördes på ett kontor tilldelat av 

företagsledningen. De var cirka mellan 30 och 60 minuter långa vardera och vi spelade 

in samtalen samt antecknade. Innan vardera intervju informerades respondenterna 

muntligen om att allt som sägs behandlas med sekretess samt hur intervjun ska gå till 

och varför den genomförs. Slutligen efterfrågades deras samtycke till att delta i 

undersökningen. Båda forskarna deltog under samtliga intervjuer för att senare kunna 

jämföra tolkningar av resultat. Transkriberingen genomfördes både individuellt och 

tillsammans för att höja reliabiliteten, då olika tolkningar och uppfattningar kan påverka 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingen genomfördes vid sammanlagt 

sju olika tillfällen, då arbetet med denna var omfattande och tidskrävande. 

Transkriberingen gjordes genom ett samarbete mellan båda forskare, där vi gemensamt 

lyssnade och skrev ner. Bortfallet var en person. Denna person hade inte möjlighet att 

delta i intervjun på grund av vård av sjukt barn. Denne ersattes med en likvärdig kollega. 

För att uppfylla validitetskriterier har också möjlighet för de intervjuade att 

återfå deras transkriberade intervju med analys, antaganden och slutsatser givits, för 

möjlighet till en kritisk observation av innehåll och språk. För att undersökningen skulle 

få en så hög reliabilitet som möjligt så valde vi ett upplägg där vi först transkriberade 

samtliga intervjuer på egen hand, för att sedan träffas och göra gemensamma. 

Detsamma gjordes vid tolkningen och analysen av dem. Tack vare detta genomförande 

kunde vi undvika att påverka varandra, samtidigt som vi i slutändan fick ett betydligt 

mer genomarbetat resultat än vad vi skulle fått om vi enbart arbetade själva eller 

gemensamt (Creswell, 2006). När det gällde att säkerställa studiens validitet och 

reliabilitet det vill säga sanningshalten och pålitligheten i empirin, antogs ett 

koherensperspektiv. Detta innebar att sanningsvärdet i påståendena prövades genom att 

se om de hängde ihop logiskt och inte var motsägelsefulla (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4. Teoretisk diskussion 

Undersökningens syfte som tidigare nämnts är att studera, beskriva, förstå samt 

analysera ett eventuellt upplevt samband mellan kompetens, motivation och prestation. 

Utifrån tidigare forskning och funna teorier har vi valt att undersöka dessa begrepp i tre 

olika befattningar, alltså tre olika studieobjekt. Utifrån diskussion kring teori har en 
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operationaliserad modell utformats för att tydligt åskådliggöra vad som ämnas 

undersökas. Nedan illustreras modellen med de tre olika undersökningsobjekten och 

komponenterna kompetens, motivation och prestation samt de samband som förväntas 

finnas dem emellan. Utifrån syftet och tillhörande modell så har det utformats en 

intervjuguide som skall ligga till grund för de intervjuer som skall komma att 

genomföras, se bilaga 1. Intervjuguiden delades upp efter undersökningens tre 

genomgående huvudbegrepp; kompetens, motivation och prestation, för att lättare 

kunna genomföra intervjuerna och arbetets resultat, analys och diskussion. Efter ett visst 

antal bakgrundsfrågor som bland annat berörde anställningsform och anställningstid, så 

fanns rubriken kompetens. Där utformade frågor gällande bland annat upplevelser av 

innehavd kompetens, given och önskvärd kompetensutveckling, samt chefens och 

kollegornas roll i den egna kompetensutvecklingen. Intervjuguidens följande rubrik var 

motivation, och berörde frågor om arbetsuppgifter, feedback och ansvar. Den sista 

rubriken i intervjuguiden var prestation, och behandlade bland annat frågor gällande 

arbetstempo, lön och arbetsprocessen. 

 

 

 

Figur 1. Illustration av hur upplevt samband mellan motivation, kompetens och 

prestation skall undersökas. 

 

5. Resultat 

Kompetens 

Samtliga respondenter har arbetat på berört företag i minst sex år och längst 44 år. 

Medellängden för respondenternas arbetstid är 25 år. Vad gäller det första 

undersökningsämnet gällande kompetens så har samtliga respondenter en liknande 
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uppfattning om att kompetensutveckling är att lära sig mer och att behålla gamla 

kunskaper. Sara i PA beskriver det som ”att man får utbildning allt eftersom det ändras 

ju i maskinen”. Knut i PA beskriver det som ”att du utvecklar dig så mycket som möjligt 

och jaa om man behöver lära sig mer för varje dag som går så man vet att man gör att 

bra jobb”. Hur denna utbildning ges är enligt samtliga respondenter, utom Anna och Per 

som är PU, att gå bredvid andra och snappa upp mer kunskap under dagens arbetspass. 

Sara i PA menar att ”om man nu ska utbilda någon till något sådant så är det ju bäst att 

de får en period med dagtidskillarna, eller dagtidsmeken då, om man säger”, med 

anledningen att ”då är det ju lättare liksom att se sammanhanget och sen kunna fråga 

dem efteråt”. Anna på PU poängterar hur viktigt det är med kompetensutveckling 

då ”det är ju viktigt att man har rätt kompetens för det jobbet man gör”. Samtliga 

hävdade att man själv måste be om denna utbildning och att den inte erbjuds från chefer. 

Sara i PA svarar att ”det är ju så att det måste man ju ta initiativ till själv också”. Erik på 

PU utvecklade svaret genom att säga att ”det är den varma sidans lednings ansvar, men 

det är mitt ansvar att påtala vad jag inte vet”. Knut i PA menade att ”de flesta jag har fått 

har varit mer på egen begäran”. Sven i PA samt Erik och Per på PU kunde tänka sig att 

komma till jobbet på en ledig dag i utbildningssyfte. Per svarar: ”eller om jag går dit på 

min lediga tid då, för att få upp den kompetensen då”. 

Vad gäller chefens inverkan på kompetensutveckling svarade Sara i PA att 

chefen hade en dålig inverkan och att ”jag ser honom inte nästan”. Olof i MS och Erik 

på PU svarade att chefen inte kunde styra någon kompetensutveckling, men att han 

heller inte var i vägen om det efterfrågades. Olof uttrycker att ”det är ju dagtid som 

bestämmer att vi ska utbildas och liksom det kan ju inte han göra någonting åt”. 

Resterande sex respondenter svarade att chefen hade en mycket positiv inverkan på 

kompetensutveckling och att frågan alltid blev besvarad om man önskade mer 

utbildning. Knut på PA svarar att ”jag tror han tror på mig där ute, det tror jag, även om 

det inte har vart problem så har de ändå vart på platsen och frågar hur det går”. Sven i 

PA svarade ”om jag frågar min chef om jag kunde få gå ner en dag extra och få 

utbildning så tror jag inte det skulle vara något problem” 

Vad gäller behovet av kompetensutveckling har samtliga respondenter svarat 

att det finns ett behov av mer utbildning. Sven och Sara i PA samt Lars och Olof i MS 

samt Anna i PU svarade att det behövs mer fortutbildning då arbetet ständigt utvecklas 
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och man måste ha färsk kunskap. Olof menar att ”annars stannar man i sin utveckling, 

man behöver ju lära sig hela tiden”. Erik på PU menade att man behöver mer 

grundkunskap och glasteknik. Per på samma avdelning menar att det finns ett behov av 

kompetensutveckling då ”i min roll så har jag en hel del ansvar för olika grejer och.. inte 

bara maskiner utan andra grejer också, så det måste man ju kunna om det skulle bli 

katastrof”. 

Samtliga respondenter påtalade att deras kompetens ökar dagligen genom att 

nya fel uppstår som måste lösas. Samtliga på PU svarade att kompetensen ökar när man 

får gå bredvid eller när man pratar med dagtidspersonal. Samtliga MS svarade att deras 

kompetens ökar när det händer någonting nytt. Lena tillade att man lär av andra erfarna 

medarbetare. Samtliga på PU svarade att deras kompetens ökar när det som händer 

väldigt sällan, händer. 

Angående tillräcklig kompetens svarade alla att de hade tillräcklig kompetens 

och att den tillvaratogs bra på företaget. På PA hade ingen mer kompetens än vad 

uppgiften kräver och Sara efterfrågade mer kompetens. Olof på MS och Anna på PU har 

mer kompetens än vad uppgiften kräver men som de inte får använda. Per på PU menar 

att ”de områden som jag inte är så säker på får jag be om att få gå lite mer utbildning 

på”. 

Angående frågan om vad som främjar kompetensutveckling tyckte Erik på PU 

att det varierade arbetet främjar då det händer nya saker dagligen. Anna på PU menar att 

uppmuntran av chefen främjar kompetensutveckling. Per på samma avdelning tycker att 

kompetensutveckling främjas av att det finns bra möjligheter till sådan. På MS tycker 

Lars att det som främjar är att det alltid finns någon att ringa och att det är bra 

kommunikation. Olof tycker att kundkraven främjar och Lena vet inte. I PA tycker Sven 

att det främjar att chefen är positiv. Knut menar också att det finns bra möjligheter till 

utbildning och att feedback främjar. Sara vet inte. Angående frågan om vad som 

begränsar kompetensutveckling så svarade Sven i PA, Olof på MS samt Anna och Per 

på PU att tidsbrist och personalbrist begränsar kompetensutveckling. 

När man kommer som nyanställd och ska lära sig en PAs arbetsuppgifter 

uppskattar Sven att det tar sex månader, Sara menar att det går på en månad och Knut 

tror att det handlar om hur tekniskt lagd man är. På MS uppskattar Lars att det tar sex 

månader medan Olov och Lars tror att det tar ca tre månader. På PU uppskattar Erik att 
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det tar några år. Anna tror att det tar åtta år då ”vi jobbar med glas och det är levande, 

det är lite olika från gång till gång”, medan Per tror att det tar endast några veckor. 

Samtliga respondenter påtalade att arbetstempot var varierande där det ibland 

kunde vara fullt upp och ibland var det ingenting att göra. Sven på PA, Olof på MS och 

Anna på PU menade på att detta var stressande och jobbigt och önskade ett mellanläge 

medan resterande tyckte att detta var positivt. Sara i packen uttrycker sig att ”man ska 

ha lite, lite press på sig att man ska hinna”. 

 

Motivation 

Det andra undersökningsämnet gäller motivation och samtliga respondenter hade en 

liknande uppfattning om att motivation är viljan att göra ett bra jobb. Lars på MS och 

Erik på PU hade gemensamt att de blir motiverade av pengar, Knut på PA och Lena på 

MS hade gemensamt att de blir motiverade av positiv feedback. Att arbetskollegorna 

och stämningen på arbetsplatsen var motiverande tyckte Erik på PU och Knut på PA, 

Olof på MS värderar också att trivseln på jobbet verkar motiverande, Olof blir också 

motiverad av att göra ett bra jobb då ”Jag vill ju inte lämna nått skit efter mig”. Sven i 

PA samt Erik och Per på PU tycker att viljan att göra ett bra jobb motiverar. Per 

uttrycker att det som motiverar är ”att få bra resultat, få bra produkter, så att alla blir 

nöjda och glada”. Anna och Erik på PU menar att det är motiverande att ha så 

varierande arbetsuppgifter och att de blir sporrade av att inte veta hur dagen kommer att 

se ut. Anna blir också motiverad då hon har dåliga förutsättningar, ”då vill jag visa för 

mig själv, det ska jag fan i mig fixa, då det blir bra”. Samtliga på packen tillsammans 

med Lars och Lena på maskin tyckte att själva arbetsuppgifterna är motiverande. 

 Samtliga respondenter ur alla tre arbetsgrupper menar att de tar ansvar i 

arbetet och att de har eget inflytande över arbetsuppgifterna, mer eller mindre. 

Någonting alla i PA tyckte var mycket motiverande, övriga respondenter gav inget 

intryck av att detta var motiverande. Sara på PA svarar att ”det är ju mest jag som 

bestämmer liksom”. Samtliga respondenter upplever krav på arbetet. Olof på MS och 

Sara på PA menar att de inte är för höga, resten tycker kraven är höga och Lena på MS 

tillsammans med Sven på PA tycker ibland att de är för höga då det verkar stressande. 

Anna och Per på PU menar att de höga kraven inte är jobbiga utan att de är bra och 

verkar motiverande. Erik på PU tycker till skillnad från övriga respondenter att kraven 
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är lagom rimliga och att dessa är motiverande. 

Samtliga respondenter utom Knut och Sara i PA tycker att det finns tydliga 

mål med arbetet och att de vet vad som förväntas av dem när de kommer till arbetet 

varje dag. Knut vet inte varför han utför det jobbet han gör, och Sara tycker att målen är 

oklara. Lena på MS ser sina mål som: ”Att få så hög procent som möjlig och så bra glas 

som möjligt. Och så lite fel som möjligt”. 

Angående feedback så tycker Lena på MS, Knut i PA, samt Erik och Anna på 

PU att de får tillräcklig feedback av kollegor och chefer. Sven i PA tycker att han får 

feedback ibland. Lars och Olof i MS, Sara i PA, samt Per på PU känner en avsaknad i 

feedback av kollegor och chefer då de endast får återkoppling när det går dåligt, de 

saknar positiv återkoppling även när det går bra då detta skulle verka mer motiverande. 

Per på PU tycker att ”snarare att man får mer feedback då det går dåligt än när det går 

bra, det är ju ingen som kommer fram och tar en i hand och säger det var bra jobbat”. 

Anna på PU uttrycker att ”är det bra så har vi inga samtal, det är när produktionen är 

dålig som man har flera samtal”. Olof på MA tillsammans med Erik och Anna på PU 

känner att mer feedback skulle höja deras motivation betydligt. Att högre lön skulle höja 

motivationen tycker Lars och Lena på MS, Knut på PA, samt Erik på PU som också 

skulle bli mer motiverad av mer kompetens. Sara på PA och Per på PU vet inte vad som 

skulle kunna höja deras motivation. Olof på MS skulle bli mer motiverad om han skulle 

få ta mer ansvar och ha större inflytande över sina arbetsuppgifter. Sven på PA skulle bli 

mer motiverad att göra en bra överlämning när hans skift var slut om han skulle få en 

bra överlämning när hans skift börjar. 

 Samtliga respondenter trivs på jobbet mer eller mindre och trivs bra med 

känslan de har när de är på väg till jobbet utom Knut på PA som endast ser det som ett 

jobb och tänker ”8 timmar kvar tills man får gå hem”, och Lars på MS som tycker det är 

motigt vissa förmiddagar, dock är detta inte arbetsrelaterat. Lena på PA som trivs på 

jobbet tycker att ”det känns kul att gå till jobbet”. Anna på PU menar att det ”aldrig är 

några problem”. 

 

Prestation 

Det tredje och sista undersökningsämnet är Prestation och samtliga respondenter anser 

sig klara av sina arbetsuppgifter bra. Alla på MS tycker att arbetsuppgifterna ibland är 
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för svåra medan ingen på PA tycker att de är för svåra, Lena svarar att ”ofta löser man ju 

det”. Sven på PA svarar att de inte är för svåra men ”jag skulle nästan velat ha ett 

mellanläge men det kan vi aldrig få”. Erik på PU tycker också att arbetsuppgifterna är 

svåra ibland när det inte löser sig. Per på PU säger att ”det kan gå vissa dagar utan att 

jag har något att göra och vissa har jag fullt upp”. 

 Samtliga respondenter utom Olof på MS vet vad deras arbete resulterar i 

och vet hur tillverkningsprocessen ser ut och förstår sin del i det hela. Olof menar att 

han inte vet hur hela processen ser ut och heller inte alltid hur den färdiga produkten ser 

ut, men säger också att det finns kvalitétsbestämmelser där den informationen finns 

tillgänglig för den som vill lära mer. Samtliga vet också vad som förväntas av dem, att 

göra ett bra jobb. PU vet också att det förväntas att de ska få allt att fungera och flyta på. 

Per på PU menar att ”det är ju att få att processen att fungera bra och gå bra”. Knut på 

PA menar att ”jag tror att det förväntas av mig att jag fungerar med kollegor, att jag kan 

sköta mitt jobb, att jag inte skadar mig och håller rent och snyggt som alla andra på en 

bra arbetsplats.” 

 Angående frågan varför man vill prestera på arbetet så är det olika svar 

givna. Lars och Olof i MS vill prestera bra för att göra ett bra jobb. Lena i MS vill 

prestera bra på arbetet på grund av yrkesstolthet. Sven i PA vill prestera för att sedan få 

ledigt då han jobbar skift, ”det kan man också se som en löneförmån”. Knut i PA och 

Anna på PU vill prestera för att få mer eget ansvar. Sara vill prestera för att vara bäst 

och för att må bra. Per på PU är inne på lite samma spår att ”det är ju lite en intern kamp 

mellan skiftlagen och har varit i många år”. Erik på PU menar att han lika gärna kan 

prestera bra och göra ett bra jobb när han ändå är på jobbet och inte bara sitta av tiden. 

 Angående lön och förmåner så tycker Lena i MS, Sara i PA, samt Anna 

och Per på PU att lönen är tillräcklig och att de är nöjda med den. Sara menar att ”det är 

ofta jag känt att det är lättförtjänta pengar, 95 % av tiden är ju slapp, sen blir det lite 

kaos ibland och då får man ju ta det då”, och Per vill ha mer studiebesök. Resterande 

respondenter tycker att lön och förmåner ej är tillräckliga i förhållande till de 

arbetsuppgifter de utför. Olof i MS tycker att ”timpenningen är alldeles för dålig, 

årslönen är bra, tack vare alla ob-tillägg, men inte timpenningen”. Knut i PA är trots sin 

missnöjdhet tacksam över sin anställning då han trivs med skiftsystemet och ser detta 

som en kompensation för den bristande lönen. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera väsentliga delar av den insamlade empirin, 

vilken synliggjordes i resultatet. Analysen genomförs med den teoretiska referensram 

som ovan presenterats, som grund. Ett ytterligare fundament är de teman som framträtt 

vid kodningen av empirin. Analysarbetet sammankopplas hela tiden till studiens 

huvudsakliga syfte: nämligen att studera, beskriva, förstå samt analysera ett eventuella 

sambandet mellan upplevd kompetens, motivation och prestationen. Vid arbetet med 

analysen har vi valt att i huvudsak göra upplevda jämförelser i de tre olika berörda 

gruppernas svar som studien omfattar. Även jämförelser mellan enskilda respondenter 

oberoende av avdelning kommer att förekomma. 

 

Kompetens 

Samtliga respondenter innehar en samstämmig uppfattning om definitionen av 

kompetensbegreppet. De är rörande överens om att det innebär att lära sig mer och 

behålla gamla kunskaper. Denna gemensamma uppfattning stämmer överens med såväl 

Granbergs, Ellströms och Hanssons definition av begreppet. Det faktum att 

respondenterna innehar en likvärdig uppfattning som teorin utgör för analysarbetet en 

bra grund och ger en verklig bild av situationen. Vi kan klargöra att vi därför säkrar en 

hög validitet, eftersom vi kan garantera att vi mäter det vi avser oss att mäta. Därmed 

ges goda förutsättningar för att analysen blir rättvis. 

Det finns hos medarbetarna en entydig uppfattning om att 

kompetensutveckling finns relativt tillgänglig på arbetsplatsen, men att den inte ges per 

automatik. Samtliga menar att man för att erhålla kompetensutveckling, tvunget måste 

be om det. Detta var dock ingenting som de fann anmärkningsvärt, utan de såg det som 

sitt ansvar att påtala om de behövde utbildning i något avseende. Vi kan först och främst 

konstatera att det är en nödvändighet att samtlig personal erhåller kompetensutveckling, 

oavsett om de är benägna till att ta eget initiativ till det eller inte enligt Paulsson. Nilsen 

& Högström menar att det är vanligt att det inom organisationer sker kortsiktiga 

lösningar på kompetensutveckling där det saknas koppling till långsiktiga mål. Detta 

argument får medhåll också i studien av Harrison, där det hävdas att anledningen till 

detta i de flesta fall är tidsbrist och produktionsbortfall. Detta bekräftas av flera av 

respondenterna, som menar att det ofta saknas såväl tid som personal för att 
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kompetensutveckling skall kunna ske. Det faktum att respondenterna faktiskt tar egna 

initiativ till att erhålla utbildning, tolkar vi som positivt. Enligt Nilsen & Högström så 

utgör denna vilja ett tecken på en motivation hos de anställda. Vi kan alltså redan här 

urskilja en tydlig koppling mellan kompetens och motivation och hävda att åtminstone 

de respondenter vi talat med innehar en vilja och motivation att lära sig och utvecklas. 

Detta, menar vi, är en väsentlig grundpelare till en ”win-win-situation” för såväl berörd 

organisation som dess anställda – alla tjänar ju på kompetensutveckling! 

Samtliga respondenter hävdar också att deras befattning kräver ständig 

kompetensutveckling och att det finns behov av mer sådan. Alla PU menar att det krävs 

i syfte att uppdatera sig och hålla sina kunskaper fräscha. På maskinsidan verkar 

behovet av kompetensutveckling vara extra stort. Hos denna avdelnings anställda 

påtalas behovet av kontinuerlig utbildning i avseende att möta nya krav och ny teknik. I 

packen är uppfattningen att kompetensutveckling krävs för att möjliggöra hantering av 

de maskiner som brukas i arbetet. Här kan vi dra paralleller till KASAM och 

underrubriken ”hanterbarhet”, som innebär att det, för att känna hög känsla av 

sammanhang och därmed motivation, krävs resurser som står i förhållande till ställda 

krav i arbetet – alltså kontinuerlig utbildning. Eftersom det föreligger ett större behov av 

kompetensutveckling hos maskinskötarna, så kan det antas att deras känsla av 

sammanhang och motivation är lägre än hos övriga två avdelningar. 

Vi finner en smärre motsättning i respondenternas svar gällande 

kompetensutvecklingen. Trots att det klargjorts att mer kompetensutveckling behövs, så 

är det till synes en allmän uppfattning att man inte vet vilken kompetens man saknar och 

vilken utbildning man önskar. Alla PU anser att de har tillräcklig kompetens och att den 

tillvaratas. En tycker till och med att den har ”för hög” kompetens. På maskin har alla 

tre tillräcklig kompetens och saknar ingen utbildning. En säger att han har mer 

kompetens än vad han får visa. Endast i packen finns det en uttrycklig och konkret 

önskan om att få mer kompetensutveckling för att höja kompetensen. Här kan vi koppla 

till Ellströms modell över kompetens och påpeka eventuella motsättningar. Den faktiska 

kompetensen verkar stämma överens med situationens krav på och den föreskrivna 

kompetensen hos företaget på både maskinsidan och produktionsuppföljningen. I 

packen kan vi se att situationens krav på kompetens är högre än individernas faktiska 

kompetens vilket är ett tecken på att mer kompetensutveckling behövs. På PU kan man 
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ana att den faktiska kompetensen överstiger situationens krav på och den föreskrivna 

kompetensen vilket är ett tecken på att det inom denna avdelning behövs en förändring i 

arbetsutförandet. 

Gällande frågan om vad som begränsar kompetensutvecklingen så beskrivs, 

av PU, den stora tidsbrist som huvudsaklig komponent. På maskinsidan påtalas brist på 

såväl tid som personal. I packen påtalas att det är negativt att endast vara på samma 

ställe hela tiden och att det är mycket man inte får göra. Detta tolkar vi som att det 

förekommer för lite utbildning, för att de anställda ska få möjlighet att erhålla fler 

befogenheter. 

Vi frågade respondenterna hur lång tid de tror det tar att lära sig de 

arbetsuppgifter de utför. PU menar att det behövs flera år för att lära sig. De andra två 

avdelningarna menar att det endast behövs några månader för att samma effekt skall 

uppnås. Med detta till grund kan det rimligtvis antas att PU troligen innehar högst 

kompetens och variation i arbetsuppgifter av alla tre grupper, eftersom det tar sådan tid 

att lära sig jobbet. Här knyter vi an till den arbetskaraktäristiska modellen. Denna menar 

att ett arbete blir mer motiverande ju mer varierat det är. Slutsatsen att PU känner större 

motivation i arbetet kan därför dras. Två av respondenterna på denna avdelning hävdar 

även själva att de är mer motiverade av just denna anledning. De är också den avdelning 

som känner sig mest villiga att gå utbildning på lediga dagar. Här kan vi återigen se 

kopplingar till Nilsen & Högströms konstaterande att motivation uppstår då vilja till 

kompetensförhöjning finns. 

 

Motivation 

Alla respondenter har en likasinnad syn på vad motivation är. Den återkommande 

uppfattade betydelsen av ordet är att det innebär en vilja att lära och utvecklas. Denna 

syn stämmer överens med Ackerman & Kanfers definition av begreppet och ger vidare 

validitet till studien, på samma grunder som diskuterats gällande kompetensbegreppet. 

Gällande feedback, så kan det av framkommet resultat konstateras att PU 

och PT erhåller feedback i högre grad än MS. PT och MS uppfattar i regel att de får för 

lite feedback, medan PU i huvudsak menar att feedbacken är tillräcklig. Detta tyder på 

att PU är de som alltså får mest feedback från såväl kollegor som chefer. Majoriteten av 

respondenterna önskar utvecklingssamtal på mer regelbunden basis. Nilsen & Högström 
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ger stöd åt varför utvecklingssamtal är så viktig i syfte att motivera. Att feedback 

främjar motivation stödjs av såväl Herzbergs tvåfaktorsteori, arbetskaraktäristiska 

modellen och Mitchells och Larssons modell. Samtliga menar att feedback på 

arbetsutförandet och utvärderingar leder till en hög motivation. I förstärkningsteorin kan 

vi se likvärdiga kopplingar, där det hävdas att feedback ses som en belöning som när 

den ges ut leder till ett förstärkt beteende. Det blir här en god cirkel enligt Abrahamsson 

& Andersen). Då menar vi alltså att eftersom PU får mer feedback så är dem mer 

motiverade och har ett fördelaktigt beteende i arbetet. Feedbacken behöver dock komma 

i både bra och dåliga tider. Några, och särskilt på PU menar att de endast får feedback i 

dåliga tider och att de skulle bli mer motiverade om de även fick feedback när det gick 

bra. 

 Två respondenter på vardera avdelning upplever det som motiverande att 

göra ett bra jobb. I självbestämmandeteorin förklaras att man, om man känner att man 

gör ett bra jobb, upplever sin kompetens som hög. En förutsättning för att detta ska 

kunna ske är dock att man får regelbunden feedback på arbetsutförandet, vilket återigen 

kan ses som en anledning till att PU verkar uppleva sig själva besitta mer kompetens 

och motivation än övriga avdelningar – PU får ju som sagt feedback i en högre grad. 

Både PU och PT uppfattar att de har stort inflytande över sina arbetsuppgifter 

och får styra sitt arbetsutförande, samt fatta många egna beslut. På maskinsidan så är det 

mer styrt och möjligheten till självbestämmande är mindre. Två stycken MS menar 

också att de skulle bli mer motiverade av att erhålla mer ansvar och få mer variation i 

arbetsuppgifterna. I självbestämmandeteorin så hävdas att motivation uppstår om man 

får vara med och påverka sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter enligt Bremner m. 

fl. I arbetskaraktäristiska modellen stödjs detta också på samma sätt enligt Hackman & 

Oldman. Där förklaras det att motivation kräver autonomi (kontroll över och ansvar för 

sin arbetssituation) Vi kan här dra slutsatsen att PU, vilka det framkommit innehar större 

möjligheter till ovan nämnda kriterier, därför är mer motiverade till arbetet än övriga två 

avdelningar. 

Vad gäller arbetsmålen så upplever PU och MS dem som klara. PT uppfattar 

målen som oklara. I KASAM så hävdas att det krävs tydliga roller och klara 

arbetsuppgifter för att man ska känna sammanhang och bli motiverad. Det kan då antas 

att motivationen i detta avseende brister hos PT i jämförelse mot PU och MS. 
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Samtliga respondenter menar att det finns krav på arbetet. Hos PT och MS 

uppfattas kraven olika - vissa uppfattar dem som stressande och vissa innehar en mer 

likgiltig inställning till dem. Hos PU uppfattas de som motiverande. Detta ger återigen 

bekräftelse på en hög motivation hos PU. I KASAM så menas att meningsfullhet och 

motivation i arbetet uppstår då man känner att kraven känns rimliga i förhållande till 

den ansträngning man utför. Eftersom PU uppfattar kraven som motiverande så kan det 

antas att de finner sina arbetsuppgifter så stimulerande att det känns roligare att möta 

kraven. 

Majoriteten på maskinsidan hävdar att de skulle bli motiverade av mer lön. 

Denna uppfattning är inte likadan hos PT och PU, där lön inte ses som den primära 

motivationsfaktorn. Herzbergs modell menar att lön inte fungerar som en 

motivationsfaktor. Lön tillsammans med andra yttre belöningar förmedlar en syn på de 

anställda som lata och omotiverade. Motivation uppstår av mer ansvar, frihet, feedback, 

utmaningar, möjligheter att uppvisa sin kompetens och få utrymme att uttrycka egna 

åsikter, snarare än lön. Vi drar därför slutsatsen att maskinsidan är mer omotiverade med 

hänsyn till ämnet. PT och särskilt PU verkar få dessa inre behov tillfredsställda i större 

utsträckning än MS. Maskinsidan har alltså inte samma möjlighet att uppnå motivation 

och har därför lättare att relatera till yttre konkreta belöningar. Det faktum att 

kompetensutveckling ökar möjligheten till fler arbetsuppgifter, mer ansvar och fler 

befogenheter i arbetet och att en högre position med tillhörande högre lön då kan bli 

aktuell framstår i sammanhanget inte väsentligt för maskinsidans del, då de inte påvisar 

en önskan om att klättra uppåt. Inte heller finns denna uttryckliga önskan hos PT. Endast 

en respondent, från produktionsuppföljningsavdelningen, påtalar en önskan om att 

utvecklas i nya befattningar. Vi tolkar det som att PU innehar en hög motivation till 

personlig utveckling 

Samtliga respondenter är positivt inställda till att gå till jobbet och utföra sitt 

arbete. Enligt självbestämmandeteorin motiveras vi av god samhörighet och trivsel på 

jobbet. Motivationen finns i detta avseende här för alla grupper. 

 

Prestation 

PU och PT är väl medvetna om vad deras arbete resulterar i. Hos MS är det mer oklart 

och det framstår också mindre viktigt för dem. Detta beror säkerligen på att deras arbete 
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är mer styrt. KASAM säger att det, för att uppleva motivation, är viktigt med en 

helhetssyn på organisationen. I arbetskaraktäristiska modellen hävdas även där att det är 

viktigt för motivationens skull att se sitt arbete i ett större sammanhang och nyttan det 

har i slutändan. Också i Herzbergs teori påtalas vikten av att organisera arbetet i 

helhetsuppgifter, så att den anställde ges möjlighet att ta del av arbetets början, gång och 

slut. Teorin styrker alltså ett flertal gånger att helhetssynen på organisationen är av 

mycket stor vikt för att motivation skall infinna sig hos de anställda. Eftersom PU och 

PT förstår sin del i det stora hela så blir de mer troligtvis också mer motiverade. 

Samtliga respondenter menar att de klarar av sina arbetsuppgifter bra. I 

Mitchell och Larssons modell för motivation och prestation hävdas att det, för att 

arbetsprestation skall kunna ske på ett bra vis, inte räcker med motivation utan att det 

även krävs förmågor, färdigheter och kunskaper hos de anställda. Samtliga respondenter 

finner arbetsuppgifterna som varierande svåra. Hos MS upplevs de som aningen svårare 

än på övriga avdelningar och hos PU som aningen mindre svåra. Eftersom maskinsidan 

upplever sina arbetsuppgifter som svårare så påverkas även deras prestation. MS 

uppfyller sammanfattningsvis inte de kriterier som modellen har för att prestationens 

utfall skall bli bra. 

 

6.1 Sammanfattning av analys 

Det framstår som att samtliga respondenter över lag är motiverade och positivt inställda 

till kompetensutveckling och vill lära sig. MS behov av komptensutveckling verkar vara 

extra stort, med hänsyn till de risker de utsätts för i sitt dagliga arbete. Det kan antas att 

denna avdelning inte erhåller tillräckliga resurser i form av utbildning för att utföra 

arbetsuppgifterna och känna sig motiverade. MS arbetsuppgifter framstår som relativt 

styrda och detta kan troligtvis vara en huvudorsak till att motivationen på avdelningen 

verkar brista. Det verkar hos MS förekomma en markant avsaknad av feedback, vilket 

sänker motivationen ytterligare. MS saknar möjligheter att reglera sitt eget arbete och 

menar att deras motivation på dessa grunder minskar. Det faktum att MS är den 

avdelning som uttryckligen önskar mer lön i syfte att bli mer motiverade, tyder på en 

upplevd stor brist i motivationen hos dessa. De uppmärksammar yttre belöningar istället 

för inre, vilket kan ses som att arbetet saknar viktig betydelse för dem. MS bristande 

motivation kan också ses som ett resultat av att de inte vet vad deras arbete resulterar i. 
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De saknar helhetsbilden av organisationen. Arbetsrotation är exempel på en åtgärd som 

kan främja motivationen i detta avseende. En slutlig anledning till avdelningens 

bristande motivation kan anses vara det faktum att de upplever sina arbetsuppgifter som 

svåra. De får därför svårt att prestera fullt ut. Hos denna avdelning upplevs en svag 

koppling mellan kompetens, motivation och prestation. 

PU framstår som de som har det mest varierande och stimulerande arbetet av 

de tre undersökningsgrupperna. Det verkar också vara den avdelning som innehar störst 

motivation och högst kompetens. Kompetensen kan till och med uppfattas som högre än 

den som krävs för att utföra arbetet. Är detta fallet, så kan motivationen komma att 

sänkas, då stimulansen inte blir tillräcklig. Det kan vara så att det inom denna avdelning 

krävs någon form av arbetsberikning. PU:s högre motivation är säkerligen också ett 

resultat av att de erhåller mer feedback. Det faktum att de får mer feedback kan också 

bidra till det faktum att de känner sig mer kompetenta. PU kan i stor utsträckning 

reglera sitt arbete och känner sig därför mer motiverade. PU uppfattar de arbetsmässiga 

kraven som motiverande, vilket åter igen styrker att de känner högre tillfredsställelse i 

arbetet. PT:s höga motivation får också antas vara ett resultat av att de är medvetna om 

vad deras arbete resulterar i. Detta faktum stödjer också teorin om att kompetensen och 

känslan av att besitta denna hänger samman med en helhetssyn på organisationen. På 

denna avdelning upplevd en stark koppling mellan kompetens, motivation och 

prestation. 

PT verkar vara den avdelning som i högsta grad önskar mera 

kompetensutveckling och utbildning. Uppfattningen är att det finns maskiner som felar 

och behöver åtgärdas, men att befogenheter för att göra detta inte finns. Detta, menar de, 

kostar såväl tid som irritation. Vi tror också att det kostar motivation. PT verkar erhålla 

viss form av feedback, men inte tillräcklig och ofta felriktad. Detta kostar motivation. 

PT kan, i likhet med PU, i stor utsträckning reglera sitt arbete och känner sig därför mer 

motiverade än MS. Dock saknas inom denna avdelning klara mål, vilket skapar 

osäkerhet och förvirring hos de anställda. PT tror att de skulle motiveras mer av inre 

faktorer som självförverkligande utveckling och utbildning. Detta tyder på en upplevd 

god motivation. PT säger sig vara medvetna om vad deras arbete resulterar i, vilket 

också fungerar motiverande för dem. Hos denna avdelning finns en relativ och oklar 

upplevd koppling mellan kompetens, motivation och prestation. 
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7. Diskussion och slutsats 

Studiens syfte var att studera, beskriva, förstå samt analysera ett eventuellt samband 

mellan kompetens, motivation och prestation. För att kunna möjliggöra detta så 

utformades forskningsfrågor som nu skall behandlas var och en för sig och diskuteras 

med hjälp av empirin, teori och tidigare forskning. Det formulerades även ett problem i 

inledningen, som kommer att besvaras i slutet av diskussionen. 

 

Hur upplevs kompetens på berörda avdelningar? 

Majoriteten av all teori som förekommer i undersökningen påvisar det stora behovet av 

kompetensutveckling för dagens organisationer. I studien av Bergen så likställs 

kompetensutveckling med vilken annan investering som helst, och i studien av Garavan 

& McGuire prestenteras ytterligare fördelar med kompetensutveckling, förutom det de 

positiva aspekter som redan tagits upp. Här påvisas vikten av att organisationer 

kompetensutvecklar personal som en åtgärd att skapa ett gott rykte och anseende utåt, 

skapa ett socialt ansvar och behandla etiska frågor. Att satsa på kompetensutveckling 

och fokusera på individmål och inte enbart organisationsmål, visar att en organisation är 

human. Det svåra är att finna en balans mellan dessa mål. De anställdas synpunkter som 

tvättats fram ur empirin, visar en samstämmighet med den forskning som i denna 

rapport berörs. Alla är överens om att kompetensutveckling och kontinuerlig utbildning 

behövs. De menar också att det finns möjligheter att erhålla utbildning på arbetsplatsen. 

Dock finns inte alltid tid till detta och det ligger nästan uteslutande på deras eget 

initiativ att skaffa sig denna. För berörda respondenter verkar detta faktum inte vara 

något problem, då de själva ger uttryck av att vara framåt och orädda. Hur denna 

avsaknad av kontinuerlig och regelbunden utbildning påverkar anställda utan dessa 

egenskaper är dock oklart för såväl oss forskare som respondenterna. Av 

respondenternas svar kan också utläsas att kompetensutveckling leder till att 

medarbetarna lättare identifierar sig med organisationen som helhet. De respondenter 

som upplever hög kompetens är också de som innehar denna helhetssyn. PU upplever 

den högsta kompetensen och de är också de som innehar den största medvetenheten om 

produktionens start, gång och slut. MS, som är den avdelning som innehar den lägsta 

upplevelsen av kompetens är de som är minst medvetna om kompetens. PT upplever ett 

mellanting i kompetensavseendet och är också den avdelning som har en delad kunskap 
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om och attityd till helhetssynen på organisationen de verkar inom. Det finns alltså en 

klar tydlig koppling mellan dessa faktorer. 

 

Hur upplevs motivation på berörda avdelningar? 

Studien omfattar en mängd olika motivationsteorier. Det står klart att ingen av dem på 

egen hand kan utgöra en grund för en valid och reliabel analys. Tillsammans utgör dessa 

teorier dock en god sådan och utgör redskap för att bilda en sådan verklighetstrogen 

uppfattning som möjligt av situationen enligt Abrahamsson och Andersson. Teorierna 

redogör för vikten av att motivera medarbetare. Detta bringar både organisatoriska som 

individuella fördelar. Alla vinner helt enkelt på en motiverad personal. Av empirin och 

utförd analys står klart att respondenternas syn på arbetsmotivation stämmer överens 

med definition av begreppet enligt Pinder. Det finns dock flera motsättningar mellan 

medarbetarnas upplevelse av huruvida motivationen främjas och eftersträvas i 

organisationen, och de åtgärder som teorin hävdar skall förekomma. Feedback är ett 

huvudbegrepp som återkommit ett flertal gånger under studiens gång. Respondenterna 

leder ofta samtalet in på detta begrepp, oberoende av hur frågan initieras. Detta tyder på 

att de, liksom teoretikerna och den tidigare forskningen, inser betydelsen av att feedback 

måste förekomma för att motivation skall kunna uppstå. Flera av respondenterna 

upplever utvecklingssamtal som en typ av feedback som förekommer i för liten 

utsträckning. De tror att detta är en åtgärd som skulle främja deras motivation. 

Utvecklingssamtal bör förekomma minst en gång per år enligt Granberg. En relativt 

samstämmig uppfattning hos medarbetarna är att de motiveras av att göra ett bra jobb. 

Detta är en mycket positiv grundinställning. För att motivationen skall uppstå krävs 

dock att medarbetarna erhåller tillräckliga resurser för att kunna göra detta goda jobb. 

Det framkommer att dessa resurser inte förekommer i tillräcklig utsträckning på alla 

avdelningar. Först när samma förutsättningar för de anställda ges, så uppstår 

möjligheten för dem att uppleva en mer likartad syn på motivation. 

 

Hur upplevs prestation på berörda avdelningar? 

I teorin diskuteras betydelsen av insikt i hela produktionsprocesser och att förstå sin 

egen nytta i det stora hela av det arbete man utför, även i prestationssyftet. Av 

analyserad empiri kan konstateras att de avdelningar som upplever att de utvecklat en 
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god syn över flera olika processer inom organisationen, har kunskap om andra 

avdelningar och deras arbetssätt och erhåller mycket information från chefer och 

ledning, också verkar vara de som kan kopplas till att vara de som uppvisar en bättre 

arbetsprestation. Flera respondenter lägger fram önskemål om fler studiebesök och mer 

arbetsrotation inom företaget. Vi anser att respondenternas önskningar är relevanta och 

skulle innebära möjligheter för dem att prestera ytterligare. 

 

Finns det samband mellan upplevd kompetens och motivation på berörda 

avdelningar och hur ser detta ut? 

Ett samband mellan kompetens och motivation går att utläsa på samtliga avdelningar 

och särskilt hos PU och MS. PU besitter den högsta kompetensen och är också de som 

framstår som mest motiverade i arbetet. MS, å andra sidan, är den avdelning som gett 

uttryck för att sakna kompetens i högst grad och är samtidigt också den avdelning som 

uppvisar lägst motivation. Hos den tredje avdelningen - packspecialisterna – så är 

sambandet existerande, men inte alls i samma utsträckning som på övriga avdelningar. I 

berörd avdelnings respondenters svar så finns en relativt spridd syn på såväl kompetens- 

som motivationsbegreppet. Även om MS verkar vara de som är i mest behov av 

kontinuerlig utbildning, så innehar de ändå (i brist på motivation, enligt oss), en mer 

likgiltig syn på saken än PT. PT är motiverade att lära sig och uttrycker en direkt vilja 

att erhålla mer utbildning, eftersom de saknar tillräcklig komptens enligt dem själva. 

Det påtalas dock att situationen inte är hållbar i längden. En PT uttrycker att personalen 

kommer att tröttna om det inte sker en förändring. Hos MS kan man alltså anta att den 

bristande motivationen påverkar kompetensen negativt och att den bristande 

kompetensen påverkar motivationen likadant. Hos PT är sambanden inte lika klara, men 

det kan ändå påvisas att den bristande kompetensen påverkar motivationen i det 

avseendet att personalen menar att situationen är ohållbar. Det kan också antas att den 

höga motivation de ändå besitter påverkar kompetensen i det avseendet att de är 

engagerade i att erhålla kompetensutveckling. Hos PU så framstår en god cirkel. Den 

höga kompetensen bidrar till en hög motivation som i sin tur ökar kompetensen 

ytterligare, genom vilja och nyfikenhet. 
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Påverkar upplevd kompetens och motivation den upplevda prestationen i 

utförandet av arbetet på berörda avdelningar? I sådana fall, hur? 

Sambandet mellan kompetens/motivation och prestation har varit mer av en utmaning 

att mäta och analysera. Dels för att teorierna och den tidigare forskningen om ämnet är 

knappa. Vi har endast en teori att stödja våra antaganden på i detta avseende. Dels för att 

samtliga respondenter ger uttryck av att klara av sitt arbete mycket väl. Genom att tyda 

respondenternas attityder till organisatoriskt helhetstänk, så kan vi dock urskilja klara 

skillnader och samband avdelningarna emellan. Då MS uppfattar sina arbetsuppgifter 

som svårare än vad PU och PT gör, så gör vi dock tolkningen och drar slutsatsen att 

deras prestation av detta kan bli lidande och därmed att deras bristande kompetens och 

motivation har ett negativt samband med arbetsprestationen. Gällande PT och särskilt 

PU antar vi det motsatta, alltså att deras högre grad av motivation, kompetens och insikt 

med sitt eget arbetes nytta resulterar i en högre prestation. 

Angående presenterat problem kan vi vid besvarande av denna konstatera 

att det existerar ett upplevt samband mellan dessa tre faktorer på samtliga avdelningar, 

även om det på avdelningarna med PU och PT var extra tydligt. 

 

Genom denna studie, anser vi att vi funnit intressanta resultat. Sambanden trädde i 

slutändan fram relativt starkt och klara kopplingar har kunnat utstakas – särskilt mellan 

kompetens- och motivationsbegreppen. Vi menar att detta till stor del kunnat ske med 

hänsyn till de noggranna förberedelser som gjordes inför studien för att säkra reliabilitet 

och framför allt validitet. Det är också ett resultat av en mycket tillmötesgående, 

engagerad och hjälpsam ledning, som försedde oss med resurser för att möliggöra ett så 

gott utfall som möjligt av studien. Vi finner dock några nackdelar med arbetet. För det 

första hade det, särskilt ur företagssynpunkt, varit önskvärt att möta ytterligare 

respondenter för att ge studien ännu mera trovärdighet. Vi känner oss dock, trots det, 

nöjda med att ingående ha speglat hälften av avdelningarnas medarbetares livsvärldar på 

företaget. Ytterligare en nackdel som verkade begränsande var den tidsspann som var 

avsatt för arbetet. En hel termin gick fort och med mer tid hade arbetet kunnat utvecklas 

ytterligare. Vi finner också att prestationsbegreppet varit av mer komplicerad art att 

mäta. Vi anser att vi hade behövt mer teori för att säkert kunna stödja våra antaganden. 

Kanske hade det blivit ett bättre utfall om fokus lagts helt på de två övriga begreppen, 
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alternativt att det lagts ned mer energi på att behandla just prestationsbegreppet. 

Detta kan vara ett förslag till fortsatt forskning, att antingen utesluta 

prestationsbegreppet helt och fokusera mer på kompetens och motivation, eller att 

utforma en helt annan undersökning och fokusera på prestation och hur detta ska kunna 

mätas. Förslag på fortsatt forskning kan även vara att använda en annan metod, för en 

eventuellt annorlunda utgång. Att utföra en större och mer omfattande studie skulle 

också vara intressant då man skulle få mer trovärdiga resultat. Eventuellt kan denna 

undersökning verka som en pilotstudie för fortsatt forskning och förhoppningsvis väcka 

intresse för att kunna föra frågan vidare då detta är ett intressant ämne och aktuellt för 

framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit anställd? 

Vilken anställningsform har du? 

Hur många procent jobbar du? 

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

 

Kompetens 

Vad innebär kompetensutveckling för dig? 

Anser du att du behöver kompetensutveckling för den befattning du har? / Upplever du 

att det finns behov av kompetensutveckling för övriga två avdelningar? 

Får du dina behov av kompetensutveckling uppfyllda? 

Vad finns det för möjligheter till kompetensutveckling på din arbetsplats? 

Vad har du givits för kompetensutveckling på din nuvarande befattning? / Vilken 

betydelse har denna haft? 

Inom vilka områden anser du dig själv behöva kompetensutveckling för att du skall 

klara av dina arbetsuppgifter? 

Vad föredrar du för typ av utbildningsform? (föreläsningar, gå bredvid etc.) 

Vid vilka tillfällen upplever du att din kompetens ökar? 

Tillvaratas din kompetens? / Upplever du att du har kunskap och kompetens som du inte 

har möjlighet att visa i ditt dagliga arbete? 

Vad upplever du främjar kompetensutveckling? / Vad upplever du begränsar 

kompetensutveckling? 

Anser du att din chef har en positiv inverkan på din kompetensutveckling? 

Hur lång tid uppskattar du att det tar för en nyanställd att lära sig de arbetsuppgifter du 

utför i din befattning och klara dessa bra? 

 

Motivation 

Vad betyder motivation för dig? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 
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Fungerar dina arbetsuppgifter motiverande? 

Upplever du att du har möjlighet att fatta egna beslut i ditt arbete? 

Har du stort inflytande över dina arbetsuppgifter och hur du utför dem? 

Upplever du att det finns tydliga mål i ditt arbete? 

Upplever du att du har höga krav och förväntningar på dig? 

Anser du att du får tillräckligt med feedback från chefer och kollegor? 

Vad tror du skulle höja din motivation? 

Vad har du för känsla när du är på väg till jobbet? 

 

Prestation 

Vet du vad ditt arbete resulterar i? 

Vad får dig att vilja prestera bra på arbetet? 

Vad får dig att vilja prestera mindre bra på arbetet? 

Vet du vad som förväntas av dig i arbetet? 

Anser du dig klara dina arbetsuppgifter tillräckligt? 

Upplever du dina arbetsuppgifter som svåra? 

Hur är arbetstempot i din befattning enligt dig? 

Vad tror du skulle kunna få dig att prestera ytterligare i din befattning? 

Anser du att den lön och de förmåner du får på jobbet är tillräckliga i förhållande till din 

arbetsinsats? 


