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Abstract  
The main aim of this study was to analyze employee’s demands of, and perceived possibilities to, 
individual development within their working situation at Luleå Kommuns Äldrevårdsomsorg. 
Maslow’s need hierarchy, Alderfer’s ERG-Theory, and Herzberg’s twofactor theory were mainly 
used as the theoretical framework, in constructing the questionnaire, and in analyzing the results. 
The questionnaire was administered to a total of 243 employees, grouped based on results of an 
earlier questionnaire administered by Luleå Kommun, “Medarbetarenkäten”, into a positive and a 
negative group (e.g. those who believed to an higher extent that they had the possibility to 
development within their working situation and those who did not believed in this). The results 
show that the negative group was less satisfied with their individual development, since they didn’t 
perceive that they had many, or none, possibilities to develop themselves. Moreover, they 
perceived that the main reason for this was that their boss/leader didn’t give them any real 
possibility to do so. 

 



 3

Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen var att analysera de anställdas behov och upplevda möjligheter 
till individuell utveckling inom deras arbetssituation vid Luleå Kommuns Äldrevårdsomsorg. 
Maslow’s behovshierarki, Alderfer’s ERG-Teori och Herzberg’s tvåfaktorteori utgör större delen 
av det teoretiska ramverket som undersökningen har använt sig av för att skapa enkäten och 
analysera resultaten. Undersökningsgruppen bestod av 243 anställda, ingrupperade efter hur de 
svarat i den tidigare medarbetarenkäten, till en positiv och en negativ grupp (de som ansåg till en 
högre grad att de hade möjlighet till individuell utveckling och de som ej ansåg detta). Resultatet 
visar att den negativa gruppen var mindre tillfredställda med deras individuella utveckling, då de ej 
kände att de fick tillräckligt stor möjlighet till detta. Den negativa gruppen upplevde att deras 
chef/ledare ej gav dem möjligheten.   
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Inledning 
Luleå Kommun genomförde en attityd- och upplevelsemätning bland sina anställda med hjälp av 
en enkät i november 2003. Enkätens syfte var att få en samlad nulägesbeskrivning av personalens 
arbetssituation, vilket skulle ligga till grund för en vidare dialog i organisationen. I denna framkom 
att personalen främst uppfattade arbetsgivaren och möjligheterna att utvecklas på arbetsplatsen som 
mindre positivt. Dessa resultat vill Luleå Kommun om möjligt veta mer om och vad de som 
arbetsgivare skulle kunna göra för att förbättra detta för de anställda. 
 
Individuell utveckling kan handla om många olika saker. Beroende på vilken person som tillfrågas 
och hur denne tolkar begreppet, kan ett flertal olika svar erhållas vilka skiljer sig väsentligt åt från 
varandra. En enkel sökning på Internet med sökmotorn www.google.com (041103) gav 108 000 
olika sidor när sökordet ”individuell utveckling” användes. Bredden i detta begrepp är näst intill 
oändligt och berör det mesta, alltifrån religiösa skildringar till organisationsförändringar.  
 
Detta arbete delar upp begreppet individuell utveckling i personlig utveckling och 
kompetensutveckling. Båda handlar i grunden om lärande, vilket i sin tur vanligtvis leder till 
utveckling.  
 
All utveckling, såväl personlig som kompetensutveckling handlar inte bara om att avancera och 
växa inom en organisation utan även om att utveckla nya och gamla färdigheter och förmågor 
(Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959).  
 
Begreppsdefinitioner 
Utifrån dessa stycken tas de begreppsdefinitioner som denna undersökning använder: 
 

”Med personlig utveckling avser vi fysisk utveckling, kroppslig förändring, grov- och finmotorik, 
kognitiv och perceptuell utveckling, tankar, språk, symboler, varseblivning, fantasi, medvetande, 
tolkningar, samt socioemotionell utveckling, personlighet, identitet, roller, relationer.” (Forsberg 
& Johansson, 2002, s.10)      

 
Kompetens är en förutsättning för att klara av en situation, att genomföra en åtgärd eller att uppnå 
ett önskvärt resultat. Företagets kompetens är i bästa fall summan av medarbetarnas sammanlagda 
kompetens. Vidare är kompetensen grundad i företagets sätt att leda, organisera, producera och 
administrera (Hansson, 1997).  
 
Enligt Stjernberg, Dilschmann, Henriksson, Lundqvist & Docherty (1989) måste följande punkter 
vara uppfyllda för att det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling i en organisation. 
• Kunskaper skapas genom en vilja att lära, men samtidigt ger kunskaperna en förutsättning för att 

det ska finnas vilja. Till kunskaper räknas även in sådana baskunskaper som förmåga att läsa, 
skriva och räkna. 

• Vilja, finns det ingen vilja att göra saker så är de andra delarna onödiga. Vilja handlar mycket 
om att känna en önskan att få utvecklas och göra saker konstruktivt. 

• Färdigheter hänger mycket ihop med kunskap, vilja och tillfälle. En som ges tillfälle att pröva 
sina kunskaper får möjlighet att utveckla nya färdigheter.  

• Tillfälle beror på hur mycket en organisation tillåter dess medarbetare att nyttja sin kunskap, 
vilja och färdighet. 

http://www.google.com


 6

Förhållandet mellan behov och motivation kan grovt förenklat beskrivas som att om det finns ett 
uppnåeligt behov av något specifikt slag så blir individen motiverad att tillgodose detta behov. 
Däremot kan inte motivation skapa ett behov. Motivationen är alltid beroende av att det finns ett 
bakomliggande behov.  
 
Följande definitioner visar också på att motivation är ett inre behov: 

"Behov - inneboende krav på upphävande av viss brist medvetet eller omedvetet ifråga om verklig 
eller upplevd brist" (Nationalencyklopedin, Första bandet, 1995, s.114)  
 
"Motivation - inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende" 
(Nationalencyklopedin, Andra bandet, 1996, s.404) 

 
”Självförverkligande är behovet av att utveckla sig själv” Maslow (1954, s.57) 
”Självförverkligande handlar om att utveckla människans fulla potential i det verkliga livet” 
(Herzberg et al. 1959, s.113-114) 
 
”Med motivation menar man en inre process som drar eller driver på människan till olika 
beteenden. Motivation är en konstruktion som inte går att observera men som är teoretiskt och 
empiriskt bunden till observerbara yttre faktorer. Motivation varierar i storlek (mängd och 
intensitet), som t.ex. mer eller mindre och hög eller låg. Energiaspekten av motivation handlar 
om vilken typ av intensitet som motivationen besitter, är en människa t.ex. mycket motiverad för 
något så innebär det att denne är mer alert och ger snabbare respons på olika stimulus, det 
handlar också om att lägga ner mer energi i sin handling. Motivation förklarar varför människan 
väljer och handlar som den gör. Motivation varierar beroende på den situation människan är i 
men även människor emellan.” (Ferguson, 2000, s.6) 

 
Syfte och frågeställningar 

 
”Många chefer skulle hålla med om att deras effektivitet i organisationen åtminstone skulle 
dubblas om man kom på hur man kunde använda sig av varje människas fulla potential i 
verksamheten. Faktum är att arbetsgivaren har i modern tid sett till att de fysiologiska och 
trygghetsbehoven har blivit tillfredställda och att motivationen hos de anställda nu istället har 
skiftat till sociala och egoistiska behov.” (McGregor, 1960, s.6) 
 
”Arbetsgivaren kan inte tillfredställa en arbetare med självförverkligande 
behov eller liknande men denne kan dock skapa förhållanden och situationer som ser till att 
arbetaren har möjlighet till att själv uppfylla de behoven den har.” (McGregor, 1960, s.40-
41)   

 
Det McGregor framställer i citaten är en del av vad Luleå kommun som arbetsgivare vill 
åstadkomma. De vill få underlag för hur de ska kunna skapa förhållanden på arbetsplatsen som ger 
arbetarna möjlighet att själva uppfylla sina behov av utveckling vilket leder fram till 
undersökningens syfte och frågeställningar.  
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Huvudsyftet med undersökningen är att beskriva hur arbetssituationen ser ut för den anställde vid 
Luleå Kommuns Äldrevårdsomsorg, med tanke på individuell utveckling, dvs. personlig utveckling 
och kompetensutveckling. Orsaken till att detta blivit ett intressant ämne för Luleå Kommun är att 
de från sina anställda i en medarbetarenkät hösten 2003 överlag fick ett relativt negativt omdöme 
när det gällde utvecklings- och kompetensmöjligheter. Dessa resultat kan ses som en väckarklocka 
om att något kanske inte är som det borde vara. Frågeställningen som är kopplad till huvudsyftet är 
vad som främjar respektive begränsar den anställdes möjlighet till individuell utveckling (personlig 
utveckling och kompetensutveckling) på arbetsplatserna. En annan frågeställning som 
undersökningen avser att försöka besvara är hur stort behov av personlig utveckling och 
kompetensutveckling de anställda inom Luleå Kommuns Äldrevårdsomsorg har. Ytterliggare en 
frågeställning som ingår i undersökningen är hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatserna, finns det 
gynnsamma förhållanden för utveckling och trivsel enligt Herzberg’s tvåfaktorteori? 
Undersökningens andra syfte är att ta fram rekommendationer som Luleå Kommun kan använda 
sig utav för att kunna erbjuda den anställde möjligheten till personlig utveckling och 
kompetensutveckling, på ett kostnadseffektivt sätt.  
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Teoretisk referensram 
”Lärande ger kompetensutveckling.” (Hansson, 1997, s.81) Detta citat visar på att lärandeteorier är 
något som bör involveras när man försöker utveckla sin personal. Lärande måste på något sätt 
inträffa, antingen medvetet eller omedvetet för att människan skall kunna utvecklas. Även om 
citatet enbart är riktat mot kompetensutveckling så är det även applicerbart på personlig 
utveckling. 
 
Kunskap är något som måste underhållas. Får medarbetarna en ny färdighet att använda inom sina 
arbetsuppgifter så måste arbetsgivaren se till att de får använda dessa. Det kan ses som meningslöst 
resursslöseri att både ha en kompetens hos sina medarbetare och ge utbildning om de inte ges 
tillfälle att använda sina kunskaper (Stjernberg et al. 1989). 
 
Modellinlärning 
Det finns en social del i inlärning som bland andra Bandura (1986) har undersökt. Utgångspunkten 
är att genom att se på hur andra klarar av en uppgift så lär sig individen hur han/hon själva ska 
göra. Banduras studier påvisade att genom observation av andra människors handlande kan 
handlingar som kommer att förorsaka smärta (straff) eller tillfredställelse (förstärkning) ofta att 
kunna förutses. Individer kan lära sig inte bara att undvika olika misstag utan även att skapa 
optimala handlingsvägar för att nå önskvärda mål. 
 
Maslows behovshierarki 

”Ser man tillbaka på forskningen som gjorts så kan man enligt Maslow’s perspektiv anse att de 
var svårt att hitta tydliga motivationsfaktorer förr i tiden eftersom människan inte hade uppfyllt 
sina lägre behov i Maslow’s behovstrappa. Så länge som arbetarna kände sig osäkra, 
underbetalda och dåligt övervakade så hade de svårt att motivera sig för nått annat än att försöka 
känna sig trygg i sin roll på arbetsplatsen.” (Schein, 1980, s.71) 

 
Maslows behovshierarki (1954) framställs ofta som en trappa eller pyramid eftersom det lägsta 
behovet är det som först motiverar människan. När det initiala behovet har tillfredställts kan 
människan gå vidare till nästa nivå i hierarkin (Figur 1). Ett behov som är tillfredställt ger ingen 
motivation. Maslow ordnade behoven så att primärbehoven placerades längst ner och de mer 
socialt orienterade behoven högre upp. Det skall ses som att människan går från trappsteg till 
trappsteg allteftersom denne uppfyller sina behov. Det är viktigt att notera att det enda behov som 
enligt Maslow är omättligt är behovet av självförverkligande.  
 

 
Figur 1. Maslows behovshierarki (Maslow, 1954). 
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Maslows behovshierarki applicerad på arbetsplatsen 
Nivå 1 – Fysiologiska behov: mat, kläder och hälsa. T.ex. raster och måltidstillfällen, lön och 
andra förmåner som uppfyller de grundläggande behoven. 
Nivå 2 – Trygghetsbehov: att känna sig trygg och säker. T.ex. tillfälle till träning så att arbetaren 
känner sig säker på sina arbetsuppgifter, ej heller utsättas för ohälsa, ha garanterad 
anställningstrygghet och erkännande för lojalitet mot arbetsgivaren. 
Nivå 3 – Sociala behov: att tillhöra och känna kärlek. T.ex. arbeta i arbetslag eller enheter och 
vara med på företagets sociala tillställningar som företagsfester, picknick och liknande. 
Nivå 4 – Status & prestige behov: att få erkännande för väl utfört arbete och andra 
prestationer. T.ex. erkännande till anställda, belöningssystem och möjlighet att få träna och lära 
andra. 
Nivå 5 – Självförverkligande: behovet av att utveckla sig själv. T.ex. möjlighet att utföra 
utmanande arbetsuppgifter, arbeta självständigt, arbetsrotation och träning (Fielder, 1996). 
 
Behovet av självförverkligande enligt Maslow 
Det trappsteg eller behov som behandlas i denna undersökning är framförallt behovet av 
utveckling, alltså självförverkligande d.v.s. sista trappsteget i Maslow’s behovshierarki och det är 
vad Luleå Kommun som arbetsgivare vill kunna erbjuda sina anställda. Affärs/företagseffektivitet 
och personalutveckling är inte en omöjlig kombination utan det är t.o.m. så att den 
självförverkligande processen leder individen till dess högsta nivå av effektivitet. 
Självförverkligande är behovet av att utveckla sig själv men ju längre ett tillfredställande av ett 
behov blir uppskjutet desto lättare är det att det försvinner för alltid. Att leva vid de högre 
behoven innebär effektivare biologi för människan, det vill säga längre livstid, mindre sjukdom, 
bättre sömn och aptit m.m. Högre behov kräver bättre förutsättningar och förhållanden, för att 
kunna tillfredställas. Exempel på dessa är bättre miljö som innebär/berör familj, ekonomi, 
utbildning. Bra förutsättningar behövs helt enkelt för att självförverkligande skall vara möjligt 
(Maslow, 1954). 
 
Självförverkligande ur andra teoretikers synvinkel 

”Den utmaning som det innebär att arbeta igenom ett problem, att kontrollera och utveckla sig 
själv är själva hjärtat i självförverkligande. Självförverkligande teorier handlar bl.a. om att utbyta 
möjligheter för att behålla inombords belöningar (tillfredställelse för att ha lyckats med något och 
användandet av ens egna förmågor) för högkvalitativt utförande och kreativitet. Det skapar en 
hög moral och möjliggör en större potential till att engagera sig i organisationens mål och en 
kreativ ansträngning för att nå dessa mål.” (Schein, 1980, s.69)   

 
”De faktorer som leder till positiva jobbattityder, gör det på grund av att de tillfredställer individens behov av 
självförverkligande i arbetet. Människan försöker utveckla sig själv på varje område i livet och jobbet är ett av 
de viktigaste områdena. Man tillfredställer inte behovet av självförverkligande och utveckling bara genom att 
jobba. Det är själva utförandet/prestationen kring en arbetsuppgift och de belöningar som man kan få när man 
lyckats med något som förstärker människans aspiration/strävan mot självförverkligande.” (Herzberg et al. 
1959, s.113-114)  
 
Enligt McGregor (1960) kan arbetare lära sig att inte förvänta sig utmaning och mening 
(självförverkligande, utveckling) i sitt arbete och därmed kan de anpassa sig till dessa låga 
förväntningar. Faran med detta är att det kan bli en så kallad självuppfyllande profetia, där 
arbetaren aldrig förväntar sig eller strävar efter utveckling. 
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”Om arbetare inte aktivt söker utmaningar och/eller försöker självförverkliga sig på arbetsplatsen, 
så beror det antingen på att de saknar dessa behov, eller så har de inte fått någon möjlighet att få 
tillfredställa dem. Det här kan inträffa p.g.a. att lägre stående behov ej har uppfyllts eller att 
organisationen har ”lärt” arbetarna att inte förvänta sig mening i sitt arbete.” (Schein, 1980, 
s.72) 

 
Om en människa är hängiven en viss uppgift är det enligt McGregor (1960) en funktion av de 
belöningar som är kopplade till att målet med uppgiften uppnås. Den mest signifikanta belöningen 
är tillfredställandet av egot och de självförverkligande behoven som kan utgöra resultatet av att 
man lagt ner energi på att lyckas med ett av organisationens mål.  
 
Alderfers ERG-teori, Existedness – Relatedness – Growth. 
Även Clayton Alderfer (1969) försökte komma fram till en meningsfull indelning av människans 
behov. Teorin bygger på att människan har tre grundläggande behov som hon söker tillfredställa. 
Det gäller (1) E- materiella existensbehoven, (2) R- att upprätthålla tillhörighet till andra 
människor, d.v.s. sociala behov och (3) G – att eftersträva egen personliga tillväxt. ERG-teorin 
innebär ett slags behovshierarki, men den är inte så starkt ordnad som Maslows. Det betyder att 
skillnaderna mellan behoven inte är så skarpa som Maslow föreställde sig. Alderfer menade att det 
inte är nödvändigt med tillfredställelse av en behovskategori innan nästa infinner sig. Det är heller 
inte så att det är bristande tillfredställelse inom en behovskategori som aktiverar andra behov. 
Alderfer stöder Maslow i att otillfredsställda behov leder till att individen motiveras och att när 
lägre behov i ordningen blir tillfredställda så blir det också mindre viktiga. Alderfer förklarar 
individuella skillnader i behov med att människor kan ha nått olika utvecklingsnivåer och kan ha 
olika livserfarenheter. 
 
Herzberg’s tvåfaktorteori  
De faktorer som leder till trivsel är enligt Herzberg (1966) inte desamma som de faktorer som 
leder till vantrivsel. Trivselbegreppet är alltså tvådimensionellt och Herzberg ser trivsel i arbetslivet 
som en funktion av i vilken grad individen känner att han/hon får sina behov uppfyllda. Trivsel 
uppfattas som tillfredställelse av behov.  
 
Enligt Herzberg (1966) är de så kallade motivationsfaktorerna förbundna med själva arbetet, de är 
alltså bundna till arbetets innehåll och påverkar tillfredställelsen i arbetet, medan de så kallade 
hygienfaktorerna däremot utgörs av behov av lägre ordning. Dessa faktorer har i sig ingen 
motiverande effekt (Tabell 1).  
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Tabell 1. Effekterna av motivations- och hygienfaktorerna. 
 Motivationsfaktorer: Hygienfaktorer: 
 1. Prestationer (tillfredställelse i att 

genomföra ett arbete, att lösa problem, 
att se resultat av sitt arbete). 
2. Erkännande (för väl utfört arbete i 
motsats till en generell känsla av att ha 
blivit prissatt). 
3. Arbetet i sig själv (intressant, varierat, 
skapande) 
4. Ansvar (kontroll över sin egen 
arbetssituation, att åta sig ansvaret för 
hur andra utfört arbetet). 
5. Befordran (konkreta tillfällen då man 
blivit tilldelad högre formell status i 
organisationen, fått en högre ställning). 
6. Växt (inlärning av nya färdigheter 
med större befordringsmöjligheter och 
möjligheter för vidare tillväxt). 

1. Organisationens politik och 
administration (gäller organisationen i 
dess helhet i motsats till förhållandet 
mellan över- och underordnade). 
2. Ledaren (om han/hon har 
yrkeskompetens, är rättvis, villig att lära 
ut, delegera). 
3. Arbetsförhållandena (fysiska 
arbetsförhållandena som ljus, värme, 
drag, buller, arbetsplatsens utformning 
och arbetsbelastning). 
4. Mellanmänskliga förhållanden 
(förhållandet mellan kollegor och 
mellan ledare och underordnade). 
5. Ekonomisk ersättning (lön och andra 
ekonomiska belöningar). 
6. Status (inte främst formell status, utan 
statussymboler). 
7. Trygghet i arbetet (objektiva tecken på 
trygghet som tjänstetid, att företaget är 
solitt och skydd mot uppsägning m.m.). 
8. Privatlivet (trivseln i arbetet påverkas 
t.ex. av problem i hemmet). 

Finns Trivsel Icke vantrivsel 
Finns ej Icke trivsel  Vantrivsel 
 
Förbättringar i hygienfaktorerna som t.ex. bättre lön och fysiska arbetsförhållanden kan förebygga 
och minska vantrivseln i arbetet, men skapar inte trivsel och förbättrar den inte heller. 
Förbättringar i motivationsfaktorerna som t.ex. möjlighet till personlig tillväxt kan öka trivseln i 
arbetet men kan inte förhindra vantrivsel. När ett av dessa behov, antingen inom hygien- eller 
inom motivationsfaktorerna, tillfredställts leder det omedelbart till behov av mer av samma sak 
(Herzberg 2003). 
 
Arbeten som erbjuder liten möjlighet till ansvar, framgång och prestationer ger inte stora 
utrymmen för självförverkligande. Personer som finner sitt jobb utmanande, spännande och 
tillfredställande skulle säkert kunna tolerera brister i ledarskapet, men för en som inte har dessa 
”motivations” faktorer så är det viktigare att de ”hygiena” faktorerna uppfylls (Herzberg et al. 
1959). 
 
Psykologisk tillväxt enligt Herzberg  
De sex kännetecknen för psykologisk tillväxt är att veta mera, kunskapsrelationer, kreativitet, effektivitet 
i tvetydighet, individualitet och riktig tillväxt/utveckling. Att veta mera innebär att man lär sig något nytt 
nästan varje dag, att det tillkommer ny kunskap hos människan. Tyvärr så innehåller inte alla 
arbeten variation och tillfälle för att lära nytt och det kan bero på att det är för överstrukturerade, 
vilket betyder att det finns för många fasta regler och normer för hur arbetet ska utföras. 



 12

Kunskapsrelationer är hur människan lär sig att två olika kunskaper hör ihop och påverkar varandra, 
hur x och y förhåller sig till varandra. Det tredje kännetecknet för psykologisk tillväxt/utveckling 
är kreativitet, vilket innebär att människan tar in information från omvärlden och i hjärnan tolkar, 
skapar och omvandlar det till en kreativ process. Effektivitet i tvetydighet handlar om att våga och 
kunna välja utifrån sina egna erfarenheter och sin egen vilja. Om arbetare definierar sina 
arbetsuppgifter som rutinmässiga så är detta ett tecken på brist av utveckling/tillväxt. Individualitet 
är en av de grundläggande reglerna i tillväxt/utveckling. Det är viktigt med individualitet för att 
individen ifråga skall förstå sig själv och sina behov och kunna utveckla sig själv som människa. 
Om ett företag/organisation skall kunna utvecklas så måste först individen få utveckla sina 
kunskaper, relationer och kreativitet för att bli en effektiv arbetare. Det sista kännetecknet för 
psykologisk tillväxt/utveckling är riktig tillväxt/utveckling. Det handlar om att verkligen utveckla 
sig, det vill säga att människan själv ser till att utvecklas och att det inte bara handlar om tilltänkt 
eller önskad tillväxt/utveckling utan att det sker i verkligheten (Herzberg, 1966).  
 
Attributionsteori 
Enligt Heiders attributionsteori (1958) tillskriver människan sig själv och andra interna eller 
externa orsaker till eget och andras beteende. Människan tenderar att hålla andra mer ansvariga för 
negativa än positiva händelser i livet. Vidare så menade Heider att när saker går dåligt för andra så 
antar vi att de är de själva som är orsaken till detta, medan för människans egna misstag tenderar 
denne till att tillskriva orsaken till andra eller situationen. Lee och Robinson (2000) beskriver hur 
människan tenderar till att ge skulden till externa faktorer som de ej kan kontrollera, då de hamnar 
i en negativ situation. Detta kan till exempel handla om ekonomiska förutsättningar, som den 
enskilde anställde har svårt att kontrollera och påverka.   
 
Medarbetarnas påverkan på självförverkligande  
I en studie av Argyris (1964) fick försökspersonerna poäng om de svarade på de frågor som ställdes 
på ett sådant sätt att de försökte självförverkliga sig själv. Poängen för självförverkligande gavs för 
varje försök att utveckla sin potential som människa. Det enda antagande, som gjordes var att det 
finns ett grundläggande behov av att utveckla sig själv och att detta kan avläsas genom människors 
beteende och från självskattningar.  
 
Det Argyris fann i studien var: 
1: Ju lägre poäng på självförverkligande en person hade, ju större var chansen att denne skulle vara 
innehavare av låg moral och att det fanns en stor chans att denne skulle kunna ”smitta” andra med 
det.   
2: Varje innehavare av låg moral kommer också med stor sannolikhet att ”smittas” med ännu mer 
låg moral med tiden. Att ha lättare att smittas från andras dåliga moral kan ha en så kallad 
”snöbollseffekt”.  
3: I vilken grad man kommer att bli ”infekterad” med låg moral är beroende av hur många andra i 
omgivningen som är innehavare av låg moral.  
4: När de kategoriserade människorna i låg, medium eller hög självförverkligande poäng så fann de 
att de som har låg poäng på testet, alltså låg moral tenderade till att vara ineffektiva. 
 
Denna forskning visar att den enskildes uppfattning, attityd och beteende gentemot 
självförverkligande och utveckling överhuvudtaget, lätt kan påverkas av andra medarbetare. 
Speciellt stor risk att låg moral sprids snabbt och blir värre med tiden är det om det finns flera 
personer på en och samma arbetsplats som är innehavare av den ”låga moralen”. 
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Ledarskapets betydelse för utveckling 
Ledare/chefer som är framgångsrika i att motivera sina anställda har ofta sett till att skapa en miljö, 
i vilken rätt slags mål är tillgängliga så att behoven hos de anställda kan bli tillfredställda. När 
anställda får höga och realistiska förväntningar på sig så presterar de bättre och när de gör det så får 
de automatiskt ta mer ansvar och får fler möjligheter till framgång, tillväxt och utveckling (Hersey, 
1969). 
 
Målinriktat arbete är en viktig del av den personliga utvecklingen. Det är svårt att engagera sig helt 
i arbetet, ge det lilla extra, om man inte känner till syftet och målet med arbetet. Det åligger 
arbetsgivaren att via de individuella utvecklings- och planeringssamtalen informera den anställde 
om detta (Eid, 1995). 
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Metod 
 
Försökspersoner 
Försökspersonerna utgjordes av anställda vid Luleå Kommun, Äldreomsorgen. Totalt kontaktades 
234 av de anställda. Dessa valdes ut från resultaten av den tidigare medarbetarenkäten från 2003. 
Denna visade att det fanns en relativt stor spridning, framförallt när det gällde frågor om individuell 
utveckling inom äldrevårdsomsorgen, vilket gjorde att en mellangruppsdesign valdes. Åtta för 
undersökningen lämpliga arbetsplatser valdes ut, fyra av dessa var arbetsplatser hade överlag gett 
positiva betyg till Luleå Kommun i enkätfrågorna om individuell utveckling och fyra arbetsplatser 
som hade gett negativa betyg. Dessa grupper valdes inte ut av författarna själva, utan urvalet av 
aktuella arbetsgrupper gjordes av en tjänsteman på Personalkontoret, Luleå Kommun. 
 
Deltagande i enkätundersökningen har skett med säkrad anonymitet för de inblandade, genom att 
det inte gjorts något insamlande av försökspersonernas namn, personnummer eller något annat som 
gör att enskilda försökspersoner kan identifieras.  
 
Av dem som kontaktades besvarade 147 försökspersoner enkäten, 141 kvinnor och 6 män, vilket 
resulterade i en svarsfrekvens på 64,4 %. Försökspersonernas ålder varierade mellan 18 och 64 år 
med en medelålder på 43 år. Försökspersonerna arbetar i huvudsak inom två olika yrken, 
undersköterskor och vårdbiträden. 
 
Material 
En enkät bestående av 4 olika delar utarbetades utifrån den teoretiska bakgrunden och tidigare 
forskning (Bilaga 1). Den första delen innehöll frågor av sociodemografisk karaktär, dvs. frågor om 
ålder, kön, utbildning, anställningsform, hur länge de arbetat inom yrket och hur länge de arbetat 
på den specifika arbetsplatsen, hur mycket de arbetar per vecka, antal medarbetare och vilken tid 
på dygnet de arbetar. 
 
Den andra delen behandlade begreppet personlig utveckling. I denna del ombads 
försökspersonerna att ta ställning till olika påståenden om begreppet och att ange sina 
ställningstaganden genom markeringar på grafiska skalor mellan 1-7 med de verbala ändpunkterna 
”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo”. Efter avsnittet med påståenden presenterades 
även ett antal flervalsfrågor där försökspersonerna ombads välja ett av flera givna svarsalternativ. 
Avsnittet avslutades med öppna frågor där försökspersonerna gavs möjlighet att med egna ord ange 
vad som främjar respektive begränsar personlig utveckling på arbetsplatsen samt egen åsikt om vad 
personlig utveckling är. 
 
I den tredje delen av enkäten presenterades försökspersonerna begreppet kompetensutveckling 
varefter de ombads ta ställning till olika påståenden om begreppet och att ange sina 
ställningstaganden genom markeringar på grafiska skalor mellan 1-7 med de verbala ändpunkterna 
”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo”. Avsnittet avslutades med öppna frågor där 
försökspersonerna med egna ord fick ange vad som främjar respektive begränsar 
kompetensutveckling. Även en öppen fråga som handlade om inom vilka områden de själva 
önskade kompetensutveckling fanns med och i likhet med den tidigare delen fick de även inom 
detta område ange sin personliga åsikt om vad kompetensutveckling är. 
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Den fjärde och avslutande delen av enkäten rörde frågor i gränslandet mellan personlig och 
kompetensmässig utveckling. Försökspersonen fick först ta ställning till olika påståenden och 
ombads att ange sina ställningstaganden genom markeringar på grafiska skalor mellan 1-7 med de 
verbala ändpunkterna ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo”. Därefter presenterades 
försökspersonerna ett antal flervalsfrågor där de ombads välja ett av de givna svarsalternativen. En 
öppen fråga fanns även i denna del i vilken försökspersonerna med egna ord ombads ange hur de 
ansåg sig bli belönade när de gjort något positivt. Avslutningsvis fanns det utrymme för 
försökspersonerna att ge egna allmänna kommentarer och synpunkter. 
 
Procedur 
Försökspersonernas arbetsplatser kontaktades för att få medgivande att genomgöra datainsamling. 
Tid och datum för datainsamlingstillfällen bestämdes med arbetsledaren. Försökspersonerna 
informerades i de flesta fall direkt vid testtillfället (oftast vid en arbetsplatsträff) om 
undersökningens syfte, vilka testledarna var (författarna), hur enkäten skulle fyllas i respektive 
samlas in, anonymitetgaranti för försökspersonerna samt hur de kunde få ta del av resultaten av 
undersökningen. Försökspersonerna undanhölls medvetet resultaten från den tidigare 
medarbetarenkäten. Detta gjordes för att de inte skulle påverka svaren i föreliggande 
undersökning. Testledarna var närvarande under hela testtillfället för att kunna besvara eventuella 
frågor och tillhandahålla material såsom enkät, pennor och suddgummi. Enkäterna samlades in 
löpande under testtillfället.  
 
Vid tre arbetsplatser var det inte möjligt med gemensamma testtillfällen utan vid dessa ombads 
enhetsansvarige att lägga ut enkäterna på lämplig plats i lokalen där försökspersonerna kunde ta en 
enkät, fylla i den och sedan stoppa ned den i ett specialgjort fack (anonymitetsskyddat).   
Dessa arbetsplatser var två stycken från den negativa gruppen och en från den positiva gruppen. I 
den negativa gruppen samlades det in material med enbart ”lådan” på en arbetsplats och på den 
andra arbetsplatsen har det skett en blandning av de två olika insamlingmetoderna, där det först har 
skett en insamling där försökspersonerna har lämnat sina ifyllda enkäter till en för dem anonym 
person, dessvärre räckte inte detta material till utan för att få in fler försökspersoner så användes 
även den andra insamlingsmetoden. I den positiva gruppen har det skett blandning av 
datainsamlingsmetod på en arbetsplats. 
 
Resultaten från undersökningen sammanställs och redovisas vidare på ett sådant sätt att inga 
individuella uppgifter kommer att kunna identifieras. 
 
Bortfallsanalys 
Totalt sett erhölls en acceptabel svarsfrekvens (64,4 %) men skillnaden mellan de två 
undersökningsgrupperna var avsevärd; 80,6 % respektive 48,9 %. En tänkbar orsak till skillnaden i 
svarsfrekvens mellan grupperna kan vara att i tre av de negativa grupperna kunde inte 
undersökningen genomföras på arbetsplatsträffar utan fick göras på raster eller annan arbetstid. En 
annan orsak kan vara att i den första datainsamlingsmetoden (arbetsplatsträff) samlades materialet in 
vid arbetsplatsträffen, vilket gör att endast de personer som var med på mötet kunde lämna in sitt 
material.  
 
När det gällde den andra insamlingsmetoden (insamlingslåda) där ingen enskild person ansvarade 
för insamlingen av enkäter kan bortfallet bero på att flera personer avstod på grund av en känsla av 
avsaknad av anonymitetsskydd då de ej hade möjlighet att lämna enkäten direkt till en för dem 
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neutral person. Enkätens omfattning, 15 sidor, kan dessutom ha varit avskrämmande för 
försökspersonerna, oavsett vilken insamlingsmetod som användes.  
 
Databehandling 
De åtta arbetsplatserna som ingick i undersökningen har omkodats, till två olika grupper beroende 
på resultaten av utvecklingsfrågorna i den tidigare medarbetarenkäten hösten 2003. Dessa har 
benämnts ”Positiv grupp” (de som i medarbetarenkäten gav kommunen som arbetsgivare höga 
värden i utvecklingsfrågorna) och ”Negativ grupp” (låga värden). Ytterligare en anledning till 
sammanslagningen var att skydda försökspersonernas och arbetsplatsernas anonymitet.  
 
Frågan ”Yrkestitel” har i resultaten kodats om, då det uppkom så vitt skilda yrken att en närmare 
beskrivning av dessa skulle riskera att skada försökspersonernas anonymitet. Vad som behölls var de 
största yrkesgrupperna (undersköterska och sjuksköterska) som utgör 87,7% av det insamlade 
materialet, medan de andra yrkesgrupperna kategoriserades som ”Övriga”.  
 
Vid databehandling användes för den kvantitativa delen av enkäten det statistiska programmet 
SPSS 11.5. De beräkningar som använts är frekvenser, medelvärden och envägsvariansanalyser 
(ANOVAS). 
 
Enkäten innehöll även ganska många öppna frågor som tolkats kvalitativt. De kvalitativa frågorna 
har behandlats fråga för fråga och har först skrivits in i Microsoft Word i ett sammanhängande 
dokument där alla respondenters svar framgår vid den aktuella frågan. Detta har gjorts för att det 
ska kunna skapas en helhetsbild av materialet. Därefter har en kategoriseringsprocess där de 
individuella svaren har kategoriserats under huvudrubriker, som skapades utifrån svarens innehåll.  
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Resultat 
Bakgrundsdata 
Antal försökspersoner som besvarade enkäten var 147. Av dessa var 83 från arbetsplatser som 
benämndes som positiva och 64 från negativa. Båda grupperna bestod till en majoritet av kvinnor i 
40 - 45 årsåldern som arbetat inom yrket i 14,5 år och vid samma arbetsplats i 8 år. De allra flesta 
hade en ”fast” heltids/deltids tjänst inom yrket och de dominerande yrkena var undersköterska 
och vårdbiträde. Inga signifikanta skillnader erhölls mellan grupperna när det gäller 
bakgrundsvariablerna. (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Bakgrundsdata 

Svarsalternativ Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Kvinnor 79 (95,2%) 61 (95,3%) 
Ålder # (M) 44,4 41,4 
Anställningsår # (M) 8,2 7,5 
Anställningsår inom yrket # (M) 14,2 15,1 
Sysselsättning 
   Undersköterska # (%) 43 (51,8%) 41 (64,1%) 
   Vårdbiträde # (%) 28 (33,7%) 17 (26,6%) 
   Övriga # (%) 8 (9,6%) 4 (6,25%) 
Utbildning 
   Grundskola # (%) 11 (13,3%) 8 (12,5%) 
   Yrkesskola # (%) 16 (19,3%) 6 (9,4%) 
   Gymnasieskola # (%) 34 (41,0%) 34 (53,1%) 
   Efter gymnasial utbildning # (%) 12 (14,5%) 10 (15,6%) 
   Högskola/universitet # (%) 9 (10,8%) 4 (6,25%) 
Anställningsform 
   Visstidsanställd/Vikarie/Timanställd # (%) 14 (16,9%) 12 (18,8%) 
   Tillsvidareanställning (fast) # (%) 68 (81,9%) 49 (76,6%) 
   Annat # (%) 1 (1,2%) 3 (4,7%) 
Sysselsättningsgrad 
   Deltid # (%) 49 (59,0%) 26 (40,6%) 
   Heltid # (%) 32 (38,5%) 36 (56,3%) 
Medarbetare under dagen 
   Ingen # (%) 2 (2,4%) 1 (1,6%) 
   1-3st # (%) 39 (47,0%) 41 (64,1%) 
   4-6st # (%) 32 (38,6%) 19 (29,7%) 
   7–9st # (%) 7 (8,4%) 0 (0,0%) 
  10 eller fler # (%) 3 (3,6%) 3 (4,7%) 
Arbetstid 
   Varierande # (%) 67 (80,7%) 48 (75,0%) 
   Dagtid # (%) 13 (15,6%) 11 (17,2%) 
   Natt # (%) 3 (3,6%) 5 (7,8%) 
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Personlig utveckling 
I den del av enkäten som berörde personlig utveckling fick försökspersonerna ta ställning till ett 
antal påståenden och ange sin inställning på grafiska skalor med verbala ändpunkter. Resultaten 
visade att den positiva gruppen i högre grad än den negativa ansåg att de på sin arbetsplats får, och 
har större möjlighet till, personlig utveckling (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Påståenden om personlig utveckling (skala 1 till 7). 

Påstående Positiv 
grupp 

(n=83) 

Negativ 
grupp 

(n=64) 
Personlig utveckling är fysisk utveckling. (M) 3,67 3,28 
Personlig utveckling är psykologisk utveckling. (M)   5,16 4,85 
Personlig utveckling är social utveckling. (M) 5,60 5,48 
Jag har ett behov av att utveckla mig själv på min arbetsplats. (M) 5,28 4,86 
Jag har möjlighet till personlig utveckling i mitt arbete. (M) 4,40 3,34 
Jag tror att andra på min arbetsplats anser att det finns möjlighet till 
personlig utveckling via arbetet. (M) 

4,30 3,13 

Jag förväntar mig att mitt arbete kommer att utveckla mig som 
person. (M) 

4,99 3,77 

Det är viktigt för mig att ha möjlighet att lära mig nya färdigheter 
inom arbetslivet. (M) 

5,99 6,02 

Jag söker aktivt utmaningar som kan utveckla mig på arbetet. (M) 5,15 4,44 
Jag har personliga mål som jag kan förverkliga via mitt arbete. (M) 4,40 3,45 
Min arbetsledare ger mig möjlighet till personlig utveckling på 
arbetsplatsen. (M) 

4,80 3,53 

Jag har möjlighet att utföra utmanande arbetsuppgifter. (M) 4,85 3,81 
Jag känner att min chef/arbetsledare har positiv inverkan på min 
personliga utveckling. (M) 

5,10 3,83 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna erhölls för påståendena ”Jag har möjlighet till personlig 
utveckling i mitt arbete”, ”Jag tror att andra på min arbetsplats anser att det finns möjlighet till personlig 
utveckling via arbetet”, ”Jag förväntar mig att mitt arbete kommer att utveckla mig som person”, ”Jag söker 
aktivt utmaningar som kan utveckla mig på arbetet”, ”Jag har personliga mål som jag kan förverkliga via mitt 
arbete”, ”Min arbetsledare ger mig möjlighet till personlig utveckling på arbetsplatsen”, ”Jag har möjlighet att 
utföra utmanande arbetsuppgifter” och ”Jag känner att min chef/arbetsledare har positiv inverkan på min 
personliga utveckling”. Den positiva gruppen ansåg sig i större omfattning än de negativa att de hade 
möjlighet till personlig utveckling, F(1,146)=16,1 p<0,001, och att andra medarbetare på deras 
arbetsplatser ansåg att det fanns möjligheter till personlig utveckling, F(1,142)=25,6 p<0,001. 
Vidare förväntade sig de i den positiva gruppen i högre grad att arbetet kommer att utveckla dem 
som människor, F(1,145)=20.3, p<0,001, sökte mer aktivt utmaningar som kan utveckla dem i 
arbetet, F(1,145)=7,6 p<0,01, tyckte att de har mer personliga mål som de kan förverkliga via sitt 
arbete, F(1,146)=13,1 p<0,001, och att de fick de större möjlighet till personlig utveckling tack 
vare deras arbetsledare, F(1,145)=22,7 p<0,001. De i den positiva ansåg även att de hade 
möjligheter att utföra utmanande arbetsuppgifter, F(1,144)=14,5 p<0,001, och att deras 
chef/arbetsledare hade en positiv inverkan på deras personliga utveckling, F(1,146)=22,5 p<0,001. 
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Framförande av önskemål om personlig utveckling 
Det sätt som försökspersonerna angav att de främst använde för att framföra sina önskemål om 
personlig utveckling var vid medarbetarsamtal (Tabell 4). Att säga till sin chef/arbetsledare är något 
som även sker i en relativt stor utsträckning samt att framföra sina önskemål om personlig 
utveckling vid avdelningsmöten.  
 
Tabell 4. Framförande av önskemål om personlig utveckling (flera alternativ kunde anges). 

Svarsalternativ Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Framför inga önskemål # (%) 7 (8,4%) 12 (18,8%) 
Påtalar till chef/arbetsledare # (%) 49 (59,0%) 34 (53,1%) 
Vid avdelningsmöten # (%) 35 (42,2%) 23 (35,9%) 
Vid medarbetarsamtal # (%) 69 (83,1%) 39 (60,9%) 
Tar kontakt med personalkontoret # (%) 1 (1,2%) 2 (3,1%) 
Skriver på en ”önskelista” # (%) 5 (6,0%) (10,9%) 
Lämnar i ”förslagslåda” # (%) 0 (0%) 1 (1,6%) 
Annat, vad1? # (%) 5 (6,0%) 8 (12,5%) 

 
En signifikant skillnad mellan grupperna erhölls för alternativet ”Vid medarbetarsamtal” där de i den 
positiva gruppen framför sina önskemål om personlig utveckling vid medarbetarsamtal i större 
utsträckning än vad de i den negativa gruppen gjorde, F(1,149)=9,6 p<0,01. 
 
Hur Luleå Kommun bör få kännedom om önskemål om personlig utveckling 
Båda undersökningsgrupperna angav att de tycker att Luleå Kommun som arbetsgivare främst skall 
fråga de anställda för att få vetskap om de anställdas önskemål (Tabell 5). Att det är 
chefens/ledarens uppgift är något som de båda grupperna var relativt eniga om. 
 
Tabell 5. Kännedom om önskemål om personlig utveckling (flera alternativ kunde anges). 

Svarsalternativ Positiv grupp 
(n=83) 

Negativ grupp 
(n=64) 

Göra det till chefens/ledarens arbetsuppgift # (%) 32 (38,5%) 25 (39,0%) 
Göra det till en fast punkt vid avdelningsmöten # (%) 27 (32,5%) 23 (36,5%) 
Göra det till en fast punkt i medarbetarsamtalen # (%) 46 (55,4%) 23 (36,5%) 
Fråga anställda # (%) 48 (57,8%) 37 (57,8%) 
Skapa en ”önskelista” # (%) 18 (21,7%) 19 (29,7%) 
Sätta upp en ”förslagslåda” # (%) 16 (19,3%) 18 (28,1%) 

 
En signifikant skillnad mellan grupperna erhölls för alternativet ”Göra det till en fast punkt i 
medarbetaresamtalen” där de i den positiva gruppen i större utsträckning än den negativa gruppen 
ansåg att det är ett bra sätt att framföra sina önskemål om personlig utveckling på, F(1,145)=6,0 
p<0,05. 
 
 
 
 

                                                 
1 Svaren i alternativet ”Annat vad” i tabellen utgörs främst i båda grupperna av att de framför sina åsikter till andra 
medarbetare. 
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Främjar respektive begränsar personlig utveckling på arbetsplatsen  
Tabell 6 visar försökspersonernas åsikter när det gäller vilka faktorer som främjar respektive 
begränsar deras personliga utveckling.2 De faktorer som enligt försökspersonerna mest påverkade 
personlig utveckling var Ekonomi, Tidsbrist och Personalbrist. Försökspersonerna angav fler 
faktorer som begränsar än främjar personlig utveckling på arbetsplatsen. Den negativa gruppen 
tenderade att anse faktorerna chef/ledare och medarbetare lika mycket som främjande som 
begränsande när det gäller personliga utvecklingen. De i den positiva gruppen såg samma faktorer 
som mer främjande för den personliga utvecklingen. 
 
Tabell 6. Främjande och begränsande faktorer när det gäller personlig utveckling. 

 Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Kategori Främjar Begränsar Främjar Begränsar 
Medarbetare # 11 1 9 5 
Tidsbrist #  16  9 
Chef/ledare # 8 2 4 6 
Ekonomin #  16  16 
Varierande arbetsuppgifter # 7  2  
Personalbrist #  13  11 
Vårdtagare # 1  2  
Ansvar # 4  1  
Jobba i grupp #   1  
Utbildning # 1  4  

 
Egen definition av personlig utveckling 
Uppfattningen om vad begreppet personlig utveckling innebär var överlag relativt likartat mellan 
grupperna (Tabell 7)3. Den enda tendensen som framkom var att det inom den negativa gruppen 
fanns fler åsikter om att personlig utveckling är ”att utvecklas som människa”. 
 
Tabell 7. Vad personlig utveckling innebär (flera tolkningar kunde anges). 

Kategori Positiv grupp 
(n=83) 

Negativ grupp 
(n=64) 

Lära sig nya saker (t.ex. genom utbildning) # 23 21 
Ta sig an utmanande uppgifter # 5 5 
Ta ansvar # 5 1 
Klara av mål # 2  
Att utvecklas som människa # 1 9 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Svarsbortfallet på denna frågan är 29 personer från den positiva gruppen och 23 från den negativa. 
3 Svarsbortfall på den öppna frågan är 34 personer från den positiva gruppen och 28 från den negativa. 
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Kompetensutveckling 
I den del av enkäten som berörde kompetensutveckling fick försökspersonerna ta ställning till ett 
antal påståenden och ange sin inställning på grafiska skalor med verbala ändpunkter. Resultaten 
visade att den positiva gruppen i högre grad än den negativa ansåg att de på sin arbetsplats får, och 
har större möjlighet till, kompetensutveckling (Tabell 8). 
 
Tabell 8. Påståenden om kompetensutveckling (skala 1 till 7). 

Påstående Positiv 
grupp 

(n=83) 

Negativ 
grupp 

(n=64) 
Kompetensen ökar med viljan att lära sig. (M) 6,30 6,02 
Kompetensen ökar när man får tillfälle att lära sig något nytt. (M) 6,34 6,26 
Kompetensen ökar när man har möjlighet att använda sig av sina 
färdigheter. (M) 

6,35 6,45 

Jag har ett behov av att utveckla min arbetskompetens. (M) 5,74 5,55 
Jag har möjlighet att utveckla min arbetskompetens. (M) 4,54 3,41 
Jag kan utföra alla de arbetsmoment som förekommer på min 
arbetsplats. (M) 

5,72 5,92 

Jag kan själv bestämma i vilken takt jag skall utföra mitt arbete. (M) 4,00 3,55 
Jag kan själv bestämma vilka arbetsuppgifter jag skall göra. (M) 3,93 2,89 
Jag kan själv påverka mina arbetstider. (M)  4,24 3,67 
Jag kan själv bestämma på vilket sätt jag skall utföra mina 
arbetsuppgifter. (M) 

4,74 4,22 

Min arbetsgivare ger mig tillfälle att lära mig ny kunskap. (M) 4,57 3,27 
Min arbetsgivare tar väl vara på mina arbetskunskaper. (M) 4,84 3,87 
Jag får använda mig av min arbetskunskap på min arbetsplats. (M) 5,18 4,41 
Min chef/arbetsledare har en positiv inverkan på min 
kompetensutveckling. (M) 

5,26 4,08 

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

4,79 3,47 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna framkom för påståendena ”Jag har möjlighet att utveckla min 
arbetskompetens”, “Jag kan själv bestämma vilka arbetsuppgifter jag skall göra”, ”Jag kan själv påverka mina 
arbetstider”, ”Jag kan själv bestämma på vilket sätt jag skall utföra mina arbetsuppgifter”, ”Min arbetsgivare 
tar väl vara på mina arbetskunskaper”, ”Min arbetsgivare ger mig tillfälle att lära mig ny kunskap”, ”Jag får 
använda mig av min arbetskunskap på min arbetsplats”, ”Min chef/arbetsledare har en positiv inverkan på 
min kompetensutveckling” och ”Jag tror att andra på min arbetsplats anser att det finns möjlighet till 
kompetensutveckling via arbetet”. Den positiva gruppen ansåg sig ha större möjlighet att utveckla sin 
arbetskompetens, F(1,145)=18,8 p<0,001, i större utsträckning själva bestämma vilka 
arbetsuppgifter de ska utföra, F(1,145)=12,8 p<0,001 och att kunna påverka sina arbetstider, 
F(1,146)=5,3 p<0,05. Bestämmande över hur arbetsuppgifter ska utföras är något som de i den 
positiva gruppen ansåg sig ha större inflytande över, F(1,145)=4,3 p<0,05, liksom känslan av mer 
tillfällen att lära sig ny kunskap, F(1,145)=59,9 p<0,001. Den positiva gruppen ansåg vidare att 
arbetsgivaren tog mer väl vara på deras arbetskunskaper, F(1,144)=14,7 p<0,001, att de hade en 
högre känsla av att de får använda sig av sina arbetskunskaper på arbetsplatserna, F(1,145)=11,7 
p<0,001, och att cheferna/arbetsledarna har en positiv inverkan på medarbetarnas 
kompetensutveckling , F(1,143)=23,3 p<0,001. Slutligen trodde den positiva gruppen att andra 
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medarbetare på deras arbetsplatser såg möjligheter till kompetens utveckling, F(1,143)=28,6 
p<0,001. 
 
Främjar respektive begränsar kompetensutveckling på arbetsplatsen 
Den faktor som nämns mest frekvent oberoende av grupp i Tabell 94 är medarbetarfaktorn. Den 
negativa gruppen tenderade att ange fler faktorer som upplevs begränsa än främja 
kompetensutveckling. Inom den positiva gruppen har faktorn ”Jag själv” ej angetts, men i den 
negativa gruppen återfinns den 11 gånger. Faktorn chef/ledare ansågs mer som en begränsare av 
kompetensutveckling inom den negativa gruppen än i den positiva. Vidare kan man även utläsa att 
tidsbrist, personalbrist och ekonomi är de faktorer som mest upplevdes begränsa de båda 
gruppernas kompetensutveckling på arbetet 
 
Tabell 9. Främjare och begränsare av kompetensutveckling. 

 Positiv grupp 
(n=83) 

Negativ grupp 
(n=64) 

Kategori Främjar Begränsar Främjar Begränsar 
Medarbetare # 18 1 14 3 
Tidsbrist #  11  5 
Chef/ledare # 10 1 2 6 
Ekonomin #  15  10 
Varierande arbetsuppgifter # 3    
Personalbrist #  6  5 
Vårdtagare # 5   1 
Ansvar # 4    
Jag själv #   9 3 
Utbildning #   1  

 
Områden för önskad kompetensutveckling 
Resultaten i Tabell 10 visar vad de anställda inom de båda grupperna önskade att få mer 
kompetensmässig kunskap om.5 Den kategori som är störst är ökad kunskap om sjukdomar och då 
främst om demens, men det framkom även önskemål om exempelvis sårvård. Den näst största 
kategorin är kunskap om medicin där det framkom önskemål om ökat kunnande om användandet 
av mediciner, hur de fungerar samt om eventuella biverkningar. Värt att notera är att det fanns 
många fler önskemål inom den negativa gruppen. 
 
Tabell 10. Önskad kompetensutveckling. 

Kategori Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Sjukdomar (demens framförallt) # 25 36 
Medicin # 13 10 
Psykologi # 7 4 
Data # 6 4 
Konflikt hantering # 1 3 
Rehabilitering # 1 2 

 

                                                 
4 Svarsbortfall på den öppna frågan är 34 personer från den positiva gruppen och 32 från den negativa. 
5 Svarsbortfall på den öppna frågan är 33 personer från den positiva gruppen, och 28 från den negativa.  
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Egen definition av kompetensutveckling 
Försökspersonerna hade en relativt enig uppfattning om att kompetensutveckling innebär att lära 
sig nya saker.6 Enligt Tabell 11 har den negativa gruppen angett fler svar som kunde kategoriseras 
som ”Att använda sina kunskaper”.  
 
Tabell 11. Egen definition av begreppet kompetensutveckling?. 

Kategori Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Lära sig nya saker (t.ex. genom utbildning) # 30 21 
Ta sig an utmanande uppgifter # 1  
Ta ansvar # 1  
Att utvecklas # 5 1 
Att använda sina kunskaper #  4 

 

                                                 
6 Svarsbortfall på den öppna frågan är 36 personer från den positiva gruppen, och 36 från den negativa.  
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Övriga frågor 
I den del av enkäten som berörde övriga frågor fick försökspersonerna ta ställning till ett antal 
påståenden och ange sin inställning på grafiska skalor med verbala ändpunkter. Resultaten visade 
att den positiva gruppen i högre grad än den negativa instämde i de givna påståendena (Tabell 12). 
 
Tabell 12. Övriga påståenden (skala 1 till 7). 

Påstående Positiv 
grupp 

(n=83) 

Negativ 
grupp 

(n=64) 
På min arbetsplats har vi en god stämning där alla kan uttrycka sin åsikt. 
(M) 

5,64 4,97 

På min arbetsplats kan vi fritt framföra våra åsikter utan att riskera negativa 
konsekvenser. (M) 

5,15 4,61 

För mig är lönen viktig. (M) 6,49 6,45 
För mig är det viktigt att jag känner mig säker på hur mina arbetsuppgifter 
ska utföras. (M) 

6,52 6,47 

För mig är trygghet att ha ett arbete viktigt. (M) 6,48 6,22 
För mig är det viktigt att ha god kontakt med mina medarbetare. (M) 6,66 6,62 
För mig är det viktigt att få erkännande för mina arbetsinsatser. (M) 6,13 5,59 
För mig är det viktigt att ha möjlighet att få utföra utmanande 
Arbetsuppgifter. (Där jag får använda mig av mina förmågor och 
kunskaper fullt ut.) (M) 

5,97 5,56 

I mitt arbete har full frihet att själv välja hur jag skall utföra enskilda 
uppgifter. (M) 

4,41 4,12 

Jag är vanligtvis tillfredställd med vad jag har åstadkommit under min 
arbetsdag. (M) 

5,18 4,62 

Jag har karriärutvecklingsmöjligheter i den situation jag befinner mig i. 
(M) 

3,23 2,08 

Jag är väl medveten om vad målsättningen är för mitt arbete. (M) 6,31 5,70 
Jag får ofta uppskattning för min arbetsinsats av vårdtagare. (M) 5,54 4,86 
Jag får ofta uppskattning för min arbetsinsats av övrig personal. (M) 4,81 4,34 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna framkom för följande variabler: ”På min arbetsplats har vi en 
god stämning där alla kan uttrycka sin åsikt”, ”På min arbetsplats kan vi fritt framföra våra åsikter utan att 
riskera negativa konsekvenser”, “För mig är det viktigt att få erkännande för mina arbetsinsatser”, ”Jag är 
vanligtvis tillfredställd med vad jag har åstadkommit under min arbetsdag”, ”Jag har 
karriärutvecklingsmöjligheter i den situation jag befinner mig i”, ”Jag är väl medveten om vad målsättningen 
är för mitt arbete” och ”Jag får ofta uppskattning för min arbetsinsats av vårdtagare”. Den positiva 
gruppen angav att det finns en god stämning på deras respektive arbetsplatser i större utsträckning 
än vad försökspersonerna i den negativa gruppen, F(1,145)=7,0 p<0,01. När det gäller att fritt 
framföra åsikter på arbetsplatsen utan att riskera negativa konsekvenser instämde den positiva 
gruppen i högre omfattning, F(1,146)=4,3 p<0,05. Erkännandet för försökspersonernas egna 
arbetsinsatser som en viktig faktor ansågs mer viktigt i den positiva gruppen, F(1,144)=7,5 p<0,01. 
Tillfredställelsen med vad man åstadkommit under arbetsdagen var högre hos den positiva 
gruppen, F(1,145)=4,9 p<0,05. Den positiva gruppen ansåg i större utsträckning än den negativa 
att de har karriärutvecklingsmöjligheter i den situation de befinner sig i, F(1,140)=18,4 p<0,001. 
Medvetenheten om målsättningen för arbetet var större hos den positiva gruppen, F(1,143)=9,2 
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p<0,01. Den positiva gruppen ansåg sig få mer uppskattning för sina respektive arbetsinsatser från 
vårdtagarna, F(1,144)=6,6 p<0,05. 
 
Herzbergs motivationsfaktorer 
Försökspersonerna från den positiva gruppen fann fler motivationsfaktorer i sina arbeten än de i 
den negativa gruppen (Tabell 13). De faktorer som båda grupperna har markerat mest frekvent är 
”Att se resultatet av mitt arbete” och ”Att få erkännande för att ha gjort mitt arbete väl”.  
 
Tabell 13. Motivationsfaktorer (flera alternativ kunde anges). 

Motivationsfaktorer (svarsalternativ) Positiv grupp 
(n=83) 

Negativ grupp 
(n=64) 

Att se resultatet av mitt arbete. # (%)  69 (83,1%) 47 (73,4%) 
Att få erkännande för att ha gjort mitt arbete väl # (%)  62 (74,7%) 39 (60,9%) 
Arbetet i sig själv (intressant, varierande, skapande). # (%)  59 (71,1%) 27 (42,2%) 
Ansvar (kunna kontrollera min och andras arbetssituation) # (%)  41 (49,4%) 23 (35,9%) 
Befordran (möjlighet att få en högre status på arbetet) # (%)  13 (15,7%) 4 (6,3%) 
Växtkraft (att kunna utvecklas och lära sig nya färdigheter) # (%)  47 (56,7%) 18 (28,1%) 
Inget av de överstående alternativen # (%)  0 (0,0%) 4 (6,3%) 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna framkom för påståendena ”Att få erkännande för att ha gjort 
mitt arbete väl”, ”Arbetet i sig själv (intressant, varierande, skapande)”, ”Växtkraft (att kunna utvecklas och 
lära sig nya färdigheter)” och ”Inget av de överstående alternativen”. Fler i den positiva gruppen ansåg att 
de får erkännande för sina arbetsinsatser, F(1,142)=4,2 p<0,05, och de upplevde även att arbetet i 
sig var intressant, varierande och skapande, F(1,142)=15,3 p<0,001. Växtkraft är något som de i 
den positiva gruppen i betydligt större utsträckning fann i sin arbetssituation, F(1,142)=14,0 
p<0,001. I den negativa gruppen fanns ”inget av överstående alternativ” ifyllt fyra gånger, vilket 
innebar att de ej känt att någon av faktorerna är uppfyllda i deras arbetssituation, F(1,142)=5,3 
p<0,05. 
 
Herzbergs hygienfaktorer 
I likhet med motivationsfaktorerna har försökspersonerna i den positiva gruppen överlag funnit fler 
hygienfaktorer uppfyllda i sin arbetssituation (Tabell 14). Den variabel som har angetts mest 
frekvent i båda grupperna är upplevelsen av ett gott förhållande mellan medarbetarna, den näst 
mest ikryssade variabeln är den att det fanns en rättvis chef/ledare på arbetsplatsen. Tredje mest 
frekventa variabeln var ”Bra arbetsmiljö”. Den positiva gruppen har markerat denna faktor mer än 
de i den negativa gruppen, vilket innebär att den positiva gruppen ansåg att de har en bra 
arbetsmiljö i större utsträckning än vad de i den negativa gruppen ansåg sig ha. 
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Tabell 14. Hygienfaktorer (flera alternativ kunde anges). 
Hygienfaktorer (svarsalternativ) Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Rättvis personalpolitik # (%) 22 (26,5%) 4 (6,25%) 
Rättvis chef/Ledare # (%) 49 (59,0%) 25 (39,1%) 
Bra arbetsmiljö # (%) 36 (43,4%) 13 (20,3%) 
Gott förhållande mellan medarbetarna # (%) 60 (72,3%) 43 (67,2%) 
Rättvis lönesättning # (%) 14 (16,8%) 5 (7,8%) 
Status/erkännande i och med arbetet # (%) 18 (21,7%) 3 (4,7%) 
Trygga anställningsförhållanden # (%) 25 (30,1%) 18 (28,1%) 
Inget av de överstående alternativen # (%) 8 (9,6%) 8 (12,5%) 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna framkom för faktorerna ”Rättvis personalpolitik”, ”Rättvis 
chef/Ledare”, ”Bra arbetsmiljö” och ”Status/erkännande i och med arbetet”. Den positiva gruppen ansåg 
att de har en rättvisare personalpolitik än vad de i den negativa gruppen ansåg, F(1,140)=11,8 
p<0,001. Ledarens/chefens rättvishet har upplevts som högre i den positiva gruppen, F(1,140)=7,8 
p<0,01. I den positiva gruppen var det fler som upplevde att de hade en bra arbetsmiljö på deras 
arbetsplats, F(1,140)=10,6 p<0,001. Status/erkännande i och med arbetet upplevdes i större 
utsträckning finnas i den positiva gruppen, F(1,140)=9,7 p<0,01. 
 
Återkoppling (feedback) på arbetsprestationer? 
Tabell 15 visar att det som särskiljer grupperna är vad gäller feedback från avdelningschefer och 
annan person7. För alternativet ”Annan person, vem?” var det mest frekventa svaret från båda 
grupperna en/någon anhörig. 
 
Tabell 15. Av vem feedback (flera alternativ kunde anges). 

Svarsalternativ Positiv grupp (n=83) Negativ grupp (n=64) 
Får ingen feedback # (%) 3 (3,6%) 3 (4,7%) 
Medarbetare # (%) 62 (74,7%) 48 (75,0%) 
Kunder/Vårdtagare # (%) 55 (66,3%) 45 (70,3%) 
Förvaltningschef # (%) 3 (3,6%) 1 (1,6%) 
Avdelningschefer # (%) 29 (34,9%) 11 (17,2%) 
Annan person, vem? # (%) 9 (10,8%) 1 (1,6%) 

 
Signifikanta skillnader mellan grupperna framkom för ”Avdelningschefer ” och ”Annan person, vem”. 
Den positiva gruppen ansåg att de får mer återkoppling från sin/sina avdelningschefer, 
F(1,134)=7,5 p<0,01, och att fick mer återkoppling från andra, F(1,134)=5,5 p<0,05. 
 
Försökspersonernas egna kommentarer 
Försökspersonerna gavs även tillfälle att ge egna kommentarer om det var något som de ville skulle 
komma fram och som inte ingick i några av enkätfrågorna8. Från den negativa gruppen kom det 
bl.a. ” Klimatet på våra arbetsplatser är under all kritik, vi känner oss inte uppskattade eller som om vi är 
värd någonting. En oförstående chef som inte månar om personalen. Stora omorganiseringar på arbetet, 

                                                 
7 12 personer har ej svarat på frågan, fördelningen av dessa var 9 personer från den positiva gruppen och 3 från den 
negativa gruppen. 
8 123 personer har ej svarat på frågan, fördelningen av dessa var 77 från den positiva gruppen och 46 från den 
negativa gruppen. 
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schemaomläggningar i arbetslagen har lett till att alla mår dåligt. Flera börjar söka sig härifrån!”, “ Bättre 
personalpolitik och möjligen någon morot vore inte fel, i stället för spara, spara, spara!”, “ Kommunen har 
aldrig haft bra personalpolitik. Vi kommer alltid i sista hand, inte värda mycket.” och “ Mer fortbildningar 
som gör oss trygga i arbetet att möta olika slags ”handikapp” ex psykologi psykologiska sjukdomar.” Från 
den positiva gruppen som tenderade att ge färre egna kommentarer kom bl.a. detta citat “ Jag tycker 
att tidspressen är för stor man hinner(nästan) bara göra det absolut nödvändigaste, den där extra ”guldkanten” 
i de boendes vardag blir mer och mer omöjlig att hinna med.”. 
 
Jämförelse mellan datainsamlingsmetoderna 
I och med att två olika datainsamlingsmetoder använts i undersökningen gjordes en 
signifikansprövning av datainsamlingsmetod varvid en signifikant skillnad uppkom för den negativa 
gruppen för påståendet ”Jag kan själv bestämma i vilken takt jag skall utföra mitt arbete”. De som 
lämnade in sin enkät i lådan ansåg att de i högre grad har möjlighet att bestämma över sina 
arbetsuppgifter, F(1,63)=10,5 p<0,001. 
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Diskussion 
Huvudsyftet med undersökningen är att beskriva hur arbetssituationen ser ut för den anställde vid 
Luleå Kommun Äldrevårdsomsorgen, med tanke på individuell utveckling, dvs. personlig 
utveckling och kompetensutveckling. Frågeställningen som är kopplad till huvudsyftet är vad som 
främjar respektive begränsar den anställdes möjlighet till personlig- och kompetensutveckling. 
Undersökningens andra syfte är att ta fram rekommendationer som gör att Luleå Kommun ska 
kunna erbjuda de anställda personlig utveckling och kompetensutveckling på ett kostnadseffektivt 
sätt. En annan frågeställning som undersökningen avser att besvara är hur stort behov av personlig 
utveckling och kompetensutveckling de anställda inom Luleå Kommuns äldrevårdsomsorg har. 
Ytterliggare en frågeställning är hur det ser ut med arbetsmiljön på arbetsplatserna utifrån 
Herzberg’s tvåfaktorsteori, dvs. finns det enligt denna teori gynnsamma förhållanden för utveckling 
och trivsel. 
 
En förutsättning för att en mellangruppsdesign ska fungera är att det ej initialt finns signifikanta 
skillnader mellan grupperna med avseende på bakgrund. Inga sådana skillnader uppkom mellan 
grupperna. Därför måste det vara andra faktorer som har orsakat erhållna skillnader (Tabell 2). 
 
Undersökningens definitioner av personlig utveckling 
I denna undersökning definieras personlig utveckling som fysisk, psykisk och social utveckling 
(Tabell 3). Ur resultaten kan avläsas att det ej finns några signifikanta skillnader mellan 
undersökningsgrupperna vilket innebär att det kan antas att de har en relativt likartad uppfattning 
om begreppet personlig utveckling. Dock kan det utläsas att försökspersonerna är mer tveksamma 
till att fysisk utveckling är en del av personlig utveckling, detta resultat kan möjligen bero på att 
kvinnor  mellan 40-45 år förknippar fysisk utveckling mer med idrott. 
 
Undersökningens definitioner av kompetensutveckling 
I enlighet med de villkor som undersökningen har ställt upp för att kompetensutveckling ska ske är 
att det finns en vilja, tillfälle och att personen får använda sina färdigheter (Tabell 8). Dessa villkor 
har båda grupperna varit väldigt instämmande till. Detta tyder på att den givna definitionen 
sammanfaller med försökspersonernas uppfattning om vad kompetensutveckling innebär.  
 
Försökspersonernas egna definitioner 
Försökspersonerna har en relativt enig uppfattning när det gäller både personlig utveckling och 
kompetensutveckling (Tabell 7 och 11). Vad som har uppmärksammats från de öppna frågorna är 
att båda grupperna mest frekvent anger att båda ämnena innebär för dem att ”lära sig nya 
saker/färdigheter”. 
 
Behov och möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling 
Både när det gäller personlig utveckling och kompetensutveckling så följer försökspersonerna 
samma mönster. De två undersökningsgrupperna har angett att de har behov av individuell 
utveckling (personlig- och kompetensutveckling) men att möjligheten att tillgodose dem skiljer 
grupperna från varandra (Tabell 3 & 8). Den positiva gruppen har angett att de har möjlighet till 
personlig utveckling och kompetensutveckling i större utsträckning än vad den negativa gruppen 
har, samtidigt som båda grupperna har angett att det är viktigt för dem att ha möjlighet att lära sig 
nya färdigheter inom arbetslivet (Tabell 3). Detta kan vara en viktig faktor som förklarar varför de 
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i de olika grupperna hade gett höga respektive låga betyg till Luleå Kommun gällande 
utvecklingsfrågorna i medarbetarenkäten från hösten 2003.  
 
Chef/ledares inverkan 
En del av förklaringen till att de i den positiva gruppen upplever mer möjligheter till personlig 
utveckling och kompetensutveckling, ligger i att de känner att deras arbetsledare har en större 
positiv påverkan på deras individuella utveckling (Tabell 3 & 8). Enligt Hersey (1969) kan detta 
vara ett resultat av att ledarna på dessa arbetsplatser har varit mer framgångsrika på att skapa rätt 
miljö, där behoven hos de anställda lättare kan bli tillfredställda. Även de kvalitativa resultaten visar 
på att de i den positiva gruppen mer ser sin chef/ledare som någon som främjar personlig 
utveckling och kompetensutveckling (Tabell 6 & 9) medan de i den negativa gruppen tenderar att 
se chefen/ledaren mer som någon som begränsar deras individuella utveckling. Ett exempel på hur 
de ser på sin chef/ledare är citatet från en av försökspersonerna i den negativa gruppen ”Klimatet på 
vår arbetsplats är under all kritik, vi känner oss inte uppskattade eller som om vi är värd någonting. En 
oförstående chef som inte månar om personalen. Stora omorganiseringar på arbetet, schemaomläggningar i 
arbetslagen har lett till att alla mår dåligt. Flera börjar söka sig härifrån!”. 
 
Den metod som försökspersonerna angett att de främst använder sig av för att framföra sina 
önskemål om personlig utveckling, är vid medarbetarsamtal (Tabell 4). Det är betydligt fler i den 
positiva gruppen som framför sina önskemål om personlig utveckling vid medarbetarsamtalen och 
som anser att personlig utveckling bör vara en fast punkt vid medarbetarsamtalen (Tabell 6). Vilket 
möjligen kan tolkas som att de i den negativa gruppen känner mindre förtroende för sin 
arbetsledare/chef och att framförda önskemål ej beaktas.  
 
Möjligheten att påverka sin arbetssituation upplevs som högre i den positiva gruppen och de har 
mer möjlighet att bestämma över arbetsuppgifterna, vilket sätt de skall utföras samt att de har en 
högre egen påverkan på sina arbetstider (Tabell 8). Detta kan tolkas som att de i den negativa 
gruppen kan ha vad Herzberg (1966) kallar ett överstrukturerat arbete. Det innebär att de inte får 
lika många tillfällen att lära sig något nytt och därigenom hämmas deras psykologiska tillväxt. I och 
med att arbetsuppgifterna är snarlika på de båda undersökningsgruppernas arbetsplatser så är det 
inte orimligt att anta att denna eventuella överstrukturering skapas av cheferna/ledarna på de 
aktuella arbetsplatserna. Det överstrukturerade arbetet kan vara en möjlig orsak till att de i den 
negativa gruppen känner att de ej får så stora möjligheter till individuell utveckling. 
 
Tillfredställelsen med vad man åstadkommit under arbetsdagen är högre hos den positiva gruppen 
och de har en större medvetenhet om målsättningen för sitt arbete (Tabell 12). Bättre medvetenhet 
om målsättningen med arbetet gör det lättare att uppnå ett eller flera mål och därigenom också 
lättare att känna tillfredställelse med vad som åstadkommits under arbetsdagen. Enligt McGregor 
(1960) är uppnåelse av mål en del av tillfredställelsen av självförverkligande behov, vilket då 
ytterligare skulle påvisa att försökspersonerna i den positiva gruppen har större möjlighet att 
utvecklas som människor. Vem är det då som ska medvetengöra målsättningen för de anställda? 
Enligt Eid (1995) åligger det arbetsgivaren att se till att arbetarna är informerade om målsättningen. 
Utifrån detta är en rimlig tolkning att arbetsledarna för de negativa grupperna har informerat för 
lite eller för otydligt om målsättningen med arbetet.  
 
Den positiva gruppen känner att arbetsgivaren tar mer väl vara på deras arbetskunskaper. Medan 
den negativa gruppen har en i mindre omfattning känner att de får använda sig av sina 
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arbetskunskaper på arbetsplatserna (Tabell 8). Enligt Stjernberg m.fl. (1989) kan det för arbetaren 
kännas som resursslöseri om denne inte får använda sig av sin fulla kunskap på arbetsplatsen. 
Dessutom är kunskap något som måste underhållas för att bevaras. Detta bör rimligtvis innebära att 
de i den negativa gruppen knappast ökar sin kompetens via arbetet utan det är snarare risk för att 
de förlorar sina kunskaper. 
 
Att den negativa gruppen i stor utsträckning kritiserar sina chefer/ledare behöver nödvändigtvis 
inte betyda att de är sämre/dåliga chefer/ledare. Det kan vara så att de har utsett chefen/ledaren till 
syndabock för hur deras arbetssituation ser ut för tillfället. Enligt Heider’s attributionsteori (1958) 
så tillskriver människan händelser som sker till interna eller externa faktorer. De positiva händelser 
som sker tillskriver människan lätt till sig själv (interna) medan negativa tillskrivs andra omgivande 
faktorer (externa), vilket kan ha inträffat på de negativa gruppernas arbetsplatser, då 
cheferna/ledarna är dessa externa faktorer.  
 
Medarbetares inverkan 
Medarbetare ses främst som en främjande faktor för kompetensutveckling men när de rör sig om 
personlig utveckling så tenderar undersökningsgrupperna att skilja sig åt (Tabell 6 & 9). Den 
positiva gruppen ser fortfarande medarbetare som befrämjande medan den negativa ser 
medarbetare som något som både främjar och begränsar deras personliga utveckling. En anledning 
till att den negativa gruppen ser medarbetare som något som både främjar och begränsar kan vara 
att den negativa gruppen har angett att det finns en mindre positiv stämning på deras respektive 
arbetsplatser (Tabell 12). Den positiva stämning som finns i större utsträckning i den positiva 
gruppen borde hjälpa till att skapa trivsel och det gynnar därmed lärande och utveckling. Att det 
inte finns motsvarande positiva stämning på de negativas arbetsplatser kan bero på att fler personer 
ur denna grupp är innehavare av ”låg moral”, vilket kan lätt smitta av sig på andra i arbetsgruppen 
enligt Argyris (1964). Ett till argument varför de i den negativa gruppen har större chans till att bli 
innehavare av ”låg moral” enligt Argyris är att de i den negativa gruppen i mindre utsträckning än 
de i den positiva fritt kan framföra åsikter utan att riskera negativa konsekvenser på arbetsplatsen 
(Tabell 12). 
 
Den negativa gruppen tror att ”andra” medarbetare på deras arbetsplatser inte anser att det finns 
lika stora möjligheter till personlig utveckling eller till kompetensutveckling (Tabell 3 & 8). I 
enlighet med Argyris (1964) kan detta innebära att om medarbetare på de negativa gruppernas 
arbetsplatser har en låg förväntan på möjligheter till utveckling/självförverkligande så kan denna 
”låga moral” lätt smitta av sig till andra i omgivningen. Om detta ses från ett inlärningsperspektiv 
enligt Bandura (1986) så lär sig försökspersonerna i den negativa gruppen av varandra att inte 
förvänta sig möjligheter till personlig utveckling eller till kompetensutveckling. 
 
Försökspersonerna själva 
Ca 18 % i den negativa gruppen har angett att de inte framför några önskemål om personlig 
utveckling. Framför man inga önskemål eller håller dem inom personalgruppen utan att de 
kommer till arbetsgivarens/ledarens kännedom så kan man inte heller få några uppfyllda, å andra 
sidan kan det vara så att försökspersonerna anser att det är lönlöst att framföra några som helst 
önskemål. 
 
Att aktivt söka utmaningar är en del av självförverkligande. De i den negativa gruppen angav till 
en lägre grad att de aktivt söker utmaningar i arbetslivet, vilket kan bero på att de känner att de ej 
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har denna möjlighet (Tabell 3). Detta kan i sin tur bero på att ett lägre stående behov ej har 
uppfyllts eller att de på sin arbetsplats har ”lärt” sig att inte förvänta sig utmaning och utveckling. 
Det aktiva sökandet och möjligheten till utmaningar i arbetet gör att de i den positiva gruppen har 
större möjlighet till att skapa hög moral och större potential till att engagera sig i organisationens 
mål enligt Schein (1980). De i den positiva gruppen förväntar sig i högre grad att arbetet kommer 
att utveckla dem som människor (Tabell 3). Att den negativa gruppen till stor del inte förväntar sig 
att utvecklas genom arbetet kan enligt McGregor (1960) innebära att de ”lärt” sig att inte förvänta 
sig sådant. Faran med detta är att de kan anpassa sig till låga förväntningar och i slutändan inte 
sträva efter utveckling. 
 
Ekonomi, tidsbrist och personalbrist är faktorer som ses som de största begränsningarna för 
personlig utveckling och kompetensutveckling enligt båda undersökningsgrupperna (Tabell 6 & 
9). Dessa begränsande faktorer påverkar troligtvis varandra, en stram ekonomisk budget kan leda 
till personalbrist, vilket i sin tur kan leda till tidsbrist.  Det blir enligt Lee och Robinson (2000) 
lättare för försökspersonerna att skylla på dessa externa icke påverkbara faktorer (ekonomi, tidsbrist 
och personalbrist) när det finns något som upplevs som negativt. Två citat från olika 
försökspersoner beskriver hur dessa faktorer påverkar dem i arbetet ” Jag tycker att tidspressen är för 
stor man hinner nästan bara göra det absolut nödvändigaste, den där extra ”guldkanten” i de boendes vardag 
blir mer och mer omöjlig att hinna med.”, ”Bättre personalpolitik och möjligen någon morot vore inte fel, i 
stället för spara, spara, spara!”. 
 
Behovshierarkin applicerad på arbetslivet 
Enligt resultaten följer den positiva och den negativa gruppen varandra relativt väl genom Maslows 
behovshierarki (Tabell 12), applicerad på arbetslivet av Fielder (1996).  
 
Tolkas resultaten utifrån Maslows behovshierarki (1954) är det först i den näst sista nivån som rör 
status och prestige som grupperna skiljer sig åt. I denna nivå har de i den positiva gruppen angett 
att de har mer motivation att tillfredställa detta behov. Detta visar att de i den positiva gruppen har 
kommit längre i behovshierarkin. Dock har ingen av grupperna enligt Maslow kommit till den 
nivå som ska leda till självförverkligande, vilket innebär att ingen av grupperna har ett primärt 
behov av personlig utveckling. 
 
Om samma resultat tolkas utifrån Alderfers ERG teori (1969) visar resultaten att båda grupperna 
har behov i E-delen (materiella existensbehov) och i R-delen (sociala behov) av teorin. 
Försökspersonerna pendlar mellan E- och R-delen då de försöker tillgodose materiella 
existensbehov och sociala behov. Den positiva gruppen har däremot i större utsträckning behov i 
G-delen av teorin eftersom de i relativt hög grad instämmer i påståendet om att det är viktigt för 
dem att få erkännande för sina arbetsinsatser. En möjlig anledning till att den positiva gruppen har 
kommit längre i behovshierarkin kan bero på att de har större möjlighet till att få 
status/erkännande. Detta på grund av att de får mer feedback från sina avdelningschefer samt mer 
uppskattning från sina vårdtagare (Tabell 15). Uppskattning från medarbetare tenderar också att 
vara något som ges oftare inom de positiva gruppernas arbetsplatser. I och med att ERG teorin 
inte är lika hierarkiskt linjär så kan det faktiskt vara så att försökspersonerna i den negativa gruppen 
trots allt har ett behov i G-delen som skulle behöva tillgodoses medan andra lägre stående behov 
kan behöva stiga åt sidan ett tag. Det viktiga här är enligt Alderfer att varje nivå ej behöver vara 
uppfylld innan det är möjligt att gå vidare till nästa.  
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Värt att notera är att oberoende av grupp och hur resultaten tolkas (Maslow eller Alderfer) 
instämmer båda grupperna i stor omfattning i påståendet ”För mig är det viktigt att ha god kontakt med 
mina medarbetare.” Vilken tolkningsmetod man än väljer så ser man att försökspersonerna har sitt 
största behov i den sociala delen.  
 
Arbetsmiljö enligt två-faktorteorin 
När det gäller arbetsmiljön sedd ur Herzergs (1966) två-faktorteori är det betydligt fler av 
försökspersonerna i den positiva gruppen som anser att de har fler av Herzbergs 
motivationsfaktorer på sina arbetsplatser (Tabell 13), vilket innebär att de troligen har större 
möjligheter att bli motiverade i sitt arbete och att uppleva trivsel. För att det skall ges utrymme för 
självförverkligande måste motivationsfaktorerna som erbjuder chans till ansvar, framgång och 
prestationer finnas. Då dessa i högre grad finns i den positiva gruppen så innebär det att dessa har 
större möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. 
 
Att båda grupperna anser att de har ett gott förhållande mellan medarbetarna och att de har 
ungefär samma uppfattning om att det finns trygga anställningsförhållanden inom Luleå Kommun 
räddar den negativa gruppen från total vantrivsel (Tabell 14). Eftersom den positiva gruppen anser 
att ytterliggare hygienfaktorer finns på deras respektive arbetsplatser innebär det att det finns 
mindre möjlighet till vantrivsel i deras arbetssituation (Herzberg, 2003). 
 
Flera i den positiva gruppen anser att många av faktorerna i tvåfaktorsteorin finns, vilket rimligtvis 
innebär att de trivs bättre i arbetet och blir mer motiverade. Detta borde innebära att det finns 
gynnsamma arbetsförhållanden för utveckling och gynnsamma förhållanden är en förutsättning för 
att högre behov ska kunna tillfredställas enligt Maslow (1954).  
 
Rekommendationer till Luleå Kommun  
De följande rekommendationerna är grundade på de resultat som har framkommit i 
undersökningen, samt dess teoretiska bakgrund.  
 
En sak som framkommit i undersökningen är att försökspersonerna i båda grupperna är relativt 
eniga om hur de tycker att kommunen skall göra få att få kunskap om de anställdas önskemål om 
personlig utveckling (Tabell 5). De förslag som rankas högst är ”fråga anställda”, ”göra det till 
chefen/ledarens arbetsuppgift”, ”göra det till en fast punkt vid avdelningsmöten” och ”göra det till en fast 
punkt i medarbetarsamtalen”. Alla alternativ borde kunna kopplas till en gemensam nämnare och det 
anser författarna att medarbetarsamtal skulle kunna utgöra. Fördelen med att göra det till en fast 
punkt i medarbetarsamtalen är att det blir en kontinuerlig uppföljning samt att det blir mer 
personligt mellan arbetare och chefer/ledare. Personliga samtal mellan två personer kan medföra 
att individen fritt kan framföra sina åsikter och önskemål utan att vara styrda av gruppens normer, 
riskera negativa konsekvenser eller kommentarer från övriga anställda. 
För att skapa möjligheter till personlig utveckling för de anställda inom äldrevårdsomsorgen bör 
Luleå Kommun först och främst inrikta sig på att göra medarbetarsamtalen till ett forum där 
önskemål och tankar kring den anställdes personliga utveckling kan ventileras och diskuteras 
(Tabell 4). För att detta samtal skall bli givande för den anställde bör chefen/ledaren ha god 
kännedom om personlig utveckling och olika tillvägagångssätt att tillfredställa ett eventuellt behov 
av detta. Att utbilda cheferna/ledarna om vad personlig utveckling innebär och hur de kan förhålla 
sig på en arbetsplats kan vara ett kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap på inom organisationen. 
Cheferna/ledarna kan genom sin kompetensutveckling hjälpa personalen att tillfredställa sina 
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eventuella behov av att utveckla sig som människa på arbetet. Detta handlar till stor del också om 
att se och lära av andra för att själv få kunskap om hur man skall bete sig för att uppnå vissa 
önskade resultat (Bandura, 1986). 
 
Ungefär 25 % i båda grupper tycker att önskelista och förslagslåda är ett bra sätt för Luleå 
Kommun att få kunskap om anställdas önskemål (Tabell 5). Att ”bara” 25 % tycker att de 
alternativen är en bra idé kan bero på att dessa förslag kräver mer uppoffring och energi från de 
anställda. Att skriftligt lämna in önskemål kräver dock en mer noggrann formulering och därmed 
eftertanke än vad ett verbalt framförande av önskemål skulle kräva. Det finns ändå en anledning till 
att författarna tror att önskelista/förslagslåda kan utgöra ett bra kostnadseffektivt alternativ då det 
kan fånga arbetarens mer spontana tankar och idéer, i stället för att de skall vänta med dem tills 
nästa medarbetarsamtal och riskera att glömma bort eventuella goda idéer. Ytterligare en fördel av 
att genom denna metod samla in önskemål är att den som lämnar in önskemål kan vara anonym. 
Dessutom kan det vara lättare att föreslå en förändring som rör arbetsgruppen genom att skriva 
brev i stället för att som enskild person ta upp detta vid medarbetarsamtal. 
 
Rekommendationer för personlig utveckling 
Att skapa utmanande arbetsuppgifter för de anställda skulle göra att Luleå Kommun erbjuder 
möjlighet till självförverkligande enligt Schein (1980). Utmanande arbetsuppgifter skiftar från 
person till person men det skulle t.ex. kunna komma fram idéer hur man kan göra/få utmanande 
arbetsuppgifter genom att en anställd varje vecka fick i uppdrag att ge förslag till chefen/ledaren 
hur man skulle kunna göra jobbet mer utmanande. 
 
Luleå Kommun i samarbete med arbetsplatserna bör analysera och se över hur enskilda 
arbetsuppgifter är strukturerade, om det finns för många regler och normer som gör att arbetet blir 
överstrukturerat och hindrar den anställde att lära sig något nytt och därigenom också gå miste om 
psykologisk tillväxt enligt Herzberg (1966). Anledningen till varför detta är angeläget är att 
undersökningen visade tendenser till att de anställdas arbeten är för överstrukturerade (Tabell 8). 
 
Enligt Hersey (1969) bör även Luleå Kommun utbilda sina chefer/ledare så att de kan ställa höga 
men samtidigt realistiska förväntningar på sina anställda så att de därigenom självmant skall ta mer 
ansvar, få fler möjligheter till framgång och utveckling. Att ge utbildning till chefer/ledare skulle 
innebära mindre kostnader men mer kunskap och utveckling eftersom alla i organisationen skulle 
ha nytta av det i slutändan. 
 
Personlig utveckling innefattar även fysisk utveckling enligt Forsberg & Johansson (2002) och att 
t.ex. erbjuda de anställda rabatterade träningskort på gym eller sälja/erbjuda träningsprogram till de 
som vill ha kan vara ett sätt att ge de anställda en möjlighet till personlig utveckling.  
 
Att skapa ett diskussionsforum t.ex. en gång i månaden där anställda från flera olika arbetsplatser 
träffas och utbyter erfarenheter och idéer kan göra att de lär sig från varandra (Bandura, 1986). Där 
kan de utveckla både sig själva och i slutändan också sina arbetsplatser. Att skapa relationer och 
använda tankar och språk gör att människan utvecklas (Forsberg & Johansson, 2002), vilket sådana 
diskussionsforum skulle kunna bidra med. 
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Rekommendationer för kompetensutveckling 
Undersökningen visade tydligt att det finns två stora huvudområden som försökspersonerna vill ha 
kompetensutveckling inom och dessa områden borde Luleå Kommun som arbetsgivare satsa på att 
ge de anställda mer kunskap om. Ett citat visar på en önskan att få nya kunskaper är det här ”Mer 
fortbildningar som gör oss trygg i arbetet att möta olika slags ”handikapp” ex psykologi psykologiska 
sjukdomar.” 
 
En stor del av försökspersonernas önskemål när det gäller kompetensutveckling rör sig om 
sjukdomar, främst demenssjukdomar (Tabell 10). Detta behov av kompetensutveckling beror 
möjligtvis på att de känner att de behöver ökad förståelse för att kunna behandla de äldre bättre 
och överlag kunna prestera bättre på arbetet. En eller flera pärmar med information om vanligt 
förekommande sjukdomar inom äldrevårdsomsorgen rekommenderas att framställas för varje 
arbetsplats inom äldrevårdsomsorgen. De anställda får då möjlighet att enkelt och snabbt själva välja 
om de vill förbättra sina kunskaper inom önskat område och ta ansvar för sin egen utveckling. 
Detta skulle förmodligen vara ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla personalen inom 
kommunen jämfört med att t.ex. skicka dem på olika kurser. 
 
Även området mediciner verkar båda grupper ha ett stort behov av kunskaper om (Tabell 10). 
Förslagsvis skulle en sjuksköterska kunna besöka arbetsplatserna och utbilda de anställda i hur man 
t.ex. ger mediciner och vilka biverkningar de har. Genom att se hur en annan person går tillväga i 
sina handlingar kan man lära sig hur man själv ska göra enligt Banduras modellinlärningsteori 
(1986) och i detta fall när de gäller mediciner så borde de vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
uppnå kompetensutveckling. Det är dock viktigt är att det sker uppföljningar på dessa utbildningar 
så att de anställda får underhålla sina kunskaper i ämnet (Stjernberg et al 1989).  
 
När det gäller faktorer som på ett kostnadseffektivt sätt kan hjälpa kommunen att erbjuda personlig 
utveckling och kompetensutveckling till de anställda så menar författarna att chefen/ledarna är 
nyckeln till givandet av möjlighet till individuell utveckling. Resultaten visar att chefen/ledaren 
enligt de anställda har en stor påverkan på deras individuella utveckling. Det Luleå Kommun bör 
göra då är att först och främst satsa på att utbilda cheferna/ledarna så att de blir mer kompetenta 
och därigenom kan påverka de anställda i en mer positiv riktning när det gäller deras individuella 
utveckling. Att utbilda t.ex. 30 chefer/ledare istället för 300 anställda är ett klart mer 
kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap på.  
 
Sammanfattning 
Situationen ser ut som den gör på de olika arbetsplatserna på grund av att den negativa gruppen 
känner att de har små möjligheter att tillgodose behovet av personlig utveckling och 
kompetensutveckling, vilket svarar på undersökningens huvudsyfte. En del av förklaringen till 
detta är att de känner att deras chef/ledare ej främjar deras individuella utveckling särskilt mycket. 
Stämningen på den negativa gruppens arbetsplatser är även något som kan tänkas negativt påverka 
deras uppfattning om möjligheten till individuell utveckling och relationen till chefen/ledaren på 
arbetsplatsen.  
 
Den tillhörande frågeställningen till huvudsyftet var att finna vad som främjar och begränsar de 
anställdas personliga utveckling och kompetensutveckling och hos de båda grupperna ses främst 
medarbetarna som en främjande faktor. Hos den positiva gruppen ses även chefen/ledaren som en 
främjare. Begränsare av gruppernas individuella utveckling är främst ekonomin, tidspressen och 
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personalbristen. Dessutom så ser de i den negativa gruppen även chefen/ledaren som någon som 
både främjar och begränsar. 
 
En annan frågeställning som undersökningen avsedde att besvara var hur stort behov de anställda 
hade av individuell utveckling, enligt Maslows behovshierarki (1954) och Alderfers ERG-teori 
(1969). Behovet att utvecklas som människa (självförverkligande behovet) var inte det primära 
behovet för de anställda just då utan det var det socialabehovet som var störst. Enligt ERG-teorin 
är det dock inte fel att ge de anställda personlig och kompetens utveckling, vilket även författarna 
anser.  
 
Ytterliggare en frågeställning var att undersöka hur arbetsmiljön såg ut på arbetsplatserna, enligt 
Herzbergs två-faktorteori. Enligt resultatet har den positiva gruppen större möjlighet till ett 
motiverande och utvecklande jobb, helt enkelt en bättre och mer gynnsam arbetsmiljö för 
utveckling, än vad den negativa gruppen har. Enligt Hersey (1969) kan det senare bero på att 
chefen/ledaren ej har lyckats skapa en utvecklande miljö. Det enda som riktigt ”räddar” de i den 
negativa gruppen från vantrivsel enligt Herzberg (1966) är relationerna till medarbetarna. 
 
Sammanfattningsvis anser författarna att huvudsyftet till stor del har besvarats, det är svårt att 
komma fram till ett enkelt kort svar på en så komplex fråga, men vad som framgår av denna 
undersökning borde rimligtvis vara en del av förklaringen till varför situationen ser ut som den gör 
på de olika arbetsplatserna. Undersökningen har även hittat en förklaring på de frågeställningar 
som ställts upp för undersökningen och det har hjälpt till med att uppfylla huvudsyftet. De 
rekomendationer som undersökningen har tagit fram är enligt författarna rimliga och relativt 
kostnadseffektiva förslag som Luleå Kommun bör kunna ha som underlag för fortsatta tankar och 
arbete inom det individuella utvecklingsområdet. 
 
Etik och moral 
Det är intressen utanför forskarsamhället som har haft önskemål om att denna undersökning utförs, 
d.v.s. Luleå Kommuns Personalkontor. Därför är denna uppsats till viss del berörd av den 
utomvetskapliga forskningsetiken. Det viktiga ur etisk och moralisk synvinkel är att 
undersökningen har kunnat utföras utan att Luleå Kommun som uppdragsgivare har påverkat vare 
sig forskningsprocessen eller resultaten, i någon större utsträckning. 
 
Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär säkerhet och precision hos ett mätinstrument oavsett vad det ska mäta. I denna 
undersökning blir då frågan om den verkligen visar hur situationen ser ut med tanke på personlig 
utveckling och kompetensutveckling. Vissa hot mot undersökningens reliabilitet anses föreligga. 
Då det finns lite tidigare forskning i ämnet finns risken att fel teoretisk bakgrund har valts, vilket 
kan göra att frågorna i enkäten ej besvarar syftet. Ett annat reliabilitetsproblem kan vara att enkäten 
är för allmän i sin utformning och ej är helt anpassad till målgruppen. För att kontrollera 
reliabiliteten har minimering av användandet av andrahandskällor skett liksom användning av olika 
teorier som stödjer varandra.  
 
Validitet innebär ett mätinstruments giltighet att användas i en viss situation. 
Begreppsvaliditeten är god i denna undersökning eftersom givna definitioner sammanfaller väl med 
motsvarande definitioner givna av försökspersonerna. Även den interna validiteten är acceptabel. 
Dock kan enkäten i sig ha skapat validitetsproblem då den i sin utformning är något för 
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omfattande och flera av frågorna är lika varandra vilket kan få konsekvensen att försökspersonerna 
tappar intresset och då ”kryssar” i blindo. Att ha öppna frågor i en enkät är inte alltid bra för de ger 
sällan svar från alla respondenter. Denna undersökning har dock haft en relativt hög svarsrespons 
på dessa frågor. Åtgärder som undersökningen har vidtagit för att kontrollera den interna 
validiteten är att försökspersonerna ej i förväg har fått reda på vilka resultat deras arbetsplatser hade 
på den tidigare medarbetarenkäten. Detta för att förhindra dem att återupprepa tidigare 
ställningstaganden. För att få så ärliga svar som möjligt har försökspersonerna garanterats en 
fullständig anonymitet. Dessvärre tvingades två olika datainsamlingsmetoder att användas för att få 
in ett tillräckligt underlag. Förutsättningarna som getts till försökspersonerna blev därför 
annorlunda, vilket skulle ha kunnat påverka svaren vilket de dock ej gjorde i någon större 
utsträckning. Jämförelsen mellan datainsamlingsmetoderna visar på att försökspersonernas åsikter 
och attityder inte påverkats i någon större utsträckning av vilken datainsamlingsmetod som 
användes. Den externa validiteten är även den relativt god, förutom att antalet testade 
försökspersoner kan vara för få för att kunna göra en mer omfattande generalisering, däremot anser 
författarna att svaren i de respektive grupperna har så liten spridning (de positiva grupperna har i 
högre grad en positiv inställning, och de negativa grupperna har en mindre positiv inställning till 
Luleå kommun som arbetsgivare) att generaliseringar över Luleå Kommun Äldreomsorgen kan 
göras. 
 
Undersökningens begränsningar 
Den teoretiska biten av denna uppsats har vissa brister, vilket bl.a. beror på att det finns 
förhållandevis lite tidigare vetenskaplig forskning inom området. Varje motivationsteori som 
föreslås kan delvis eller helt förklara de anställdas beteende under vissa tidpunkter, men det finns 
alltid ytterliggare fenomen som kan påverka vid sidan av det som teorin berör.  
 
Maslow utvecklade inte sin teori med tanke på arbetslivet utan mot bakgrund av sin erfarenhet 
som klinisk psykolog och hans teori har heller inte fått särskilt starkt vetenskapligt stöd då den är 
svår att pröva och det har inte heller gått att bekräfta att en sådan behovshierarki verkligen finns. 
 
Herzberg har blivit kritiserad för att lön kan både vara en motivations- och hygienfaktor. Vidare 
har han heller inte tagit tillräcklig hänsyn till individuella skillnader ifråga om vilka faktorer som 
leder till trivsel eller vantrivsel. Alla undersökningar som gjorts av denna typ har alltid visat att en 
del människor ser hygienfaktorer som motiverande och vice versa.  
 
När det gäller själva datainsamlingen är enkäten väl omfattande. Med 15 sidor så skapar den ett 
massivt intryck, som kan skrämma bort försökspersonerna innan de ens har hunnit öppna den. 
Därför skulle den nog kunna reduceras till ca 10 sidor. Författarna har även i efterhand insett att 
enkätens olika delar borde ha strukturerats på ett annat sätt. Att dela upp enkäten i olika 
ämnesdelar var i sig en god idé men efter genomgång av inkomna besvarade enkäter upptäcktes att 
delen med kompetensutveckling borde ha varit före delen med personlig utveckling. Det verkar 
som att många har blandat ihop begreppen och svarat på personlig utveckling som om det skulle 
ha varit kompetensutveckling. Även urvalsproblem uppkom, då det redan från början skulle ha 
tagits i beräkning att det skulle bli svårare att samla in material från de negativa arbetsplatserna, och 
ett större urval skulle ha gjorts av dessa.  En möjlig tanke med de två olika 
datainsamlingsmetoderna är att den som utgår från att försökspersonerna ej lämnar enkäten 
personligt till en viss person, mer attraherar personer med extremåsikter att lämna sina åsikter, 
undersökningen kan inte på något sätt skydda sig mot detta, men när de två olika 
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insamlingsmetoderna har jämförts med varandra har det ej uppkommit någon större mängd 
variabler där det har funnits signifikanta skillnader mellan grupperna. 
Om detta hade gjorts så skulle det ej ha varit nödvändigt med två olika datainsamlingsmetoder som 
i sin tur kan hota undersökningens validitet. 
 
Framtida forskning 
I och med att författarna har sett att de finns en tendens att de negativa grupperna har fler anställda 
på sina arbetsplatser skulle de vara intressant att undersöka gruppstorlekens betydelse för personlig 
utveckling och kompetensutveckling. 
 
Denna undersökning utgår endast från de anställdas attityder och upplevelser men det skulle även 
vara intressant att se hur chefer/ledare uppfattar arbetssituationen med tanke på undersökningens 
område. Chefer och ledare får en del kritik, speciellt från de negativa arbetsplatserna, och de skulle 
ge undersökningen en mer nyanserad bild och bättre helhetssyn om även chefers/ledares 
perspektiv behandlades. 
Även att genomföra intervjuer med vissa anställda skulle vara intressant eftersom detta skulle kunna 
bidra med mer djup och förståelse för hur situationen ser ut för de anställda inom 
Äldrevårdsomsorgen i Luleå Kommun. 
 
Slutligen att undersöka hur ledarskapet uppfattas av de anställda och om chefen/ledaren har blivit 
accepterad som ledare över gruppen skulle vara intressant att komplettera till denna undersökning 
eftersom chefer/ledare är ett ämne som tydligen berör. Att bli utsedd till chef innebär inte 
automatiskt att man dessutom blir ledare över arbetsgruppen. För att detta ska ske så krävs att 
gruppen accepterar chefen som en ledare (Granér, 1991). Vidare menar Granér att en symbiotisk 
grupp är en grupp som samarbetar och kämpar mot samma mål och kännetecknen för en sådan 
grupp är en hög grad av beroende av framförallt informella emotionella ledare. Den splittrade 
gruppen består av individer som hellre agerar enskilt än går ihop och arbetar gemensamt mot ett 
mål. Antigruppen är den sista grupptypen, där medlemmarna känner en stark samhörighet mot en 
gemensam fiende. Denna fiende består ofta av ledaren. Författarna befarar att antigrupper kan ha 
bildats på vissa av de negativa gruppernas arbetsplatser. 
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Bilaga 1 
 

Personlig utveckling och kompetensutveckling inom Luleå kommun 

Syftet med denna undersökning är att söka ge svar på vad det är inom kommunens olika 

arbetsplatser som påverkar de anställdas upplevda utveckling, negativt och positivt, på det 

personliga planet och inom det egna kompetensområdet. Syftet är också att vi skall hitta de ”små 

saker” som arbetsgivaren kan göra/bidra med, för att främja den personliga utvecklingen. 

Resultaten från undersökningen kommer även presenteras i form av en C/D-uppsats i ämnet 

psykologi. 

 
Du som fyller i denna enkät kommer att förbli anonym. Resultaten bearbetas på ett sådant sätt att 

inga enskilda individer kommer att kunna identifieras. Er närmaste överordnade, eller någon 

annan, kommer således inte att kunna få reda på hur just Du har svarat. Det är viktigt att Du som 

fyller i enkäten svarar så ärligt och noggrant som möjligt för att resultaten ska bli rättvisande. 

 
Har Du några frågor och funderingar kan Du kontakta någon av oss studenter som genomför 

undersökningen, vår kontaktperson på kommunens personalkontor Nina Bernhardsson eller vår 

vetenskapliga handledare på Luleå tekniska universitet. 

 
Per Aspviken Mattias Carlsson 

070 273 93 26 070 322 70 62 

E-mailadress: perasp-0@student.ltu.se E-mailadress: amaaco-0@student.ltu.se 
 
 

Ansvarig på kommunen:   Vetenskaplig handledare: 

Nina Bernhardsson    Anita Gärling 

0920 293214      0920 492164 

 

  
 

mailto:0@student.ltu.se
mailto:0@student.ltu.se
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BAKGRUNDSFRÅGOR 

Denna del av enkäten består av frågor som återfinns i den vänstra kolumnen och 
svaret kryssas för, alternativt skrivs in i den högra kolumnen. 
 
Kön? [  ] Kvinna           [  ] Man 

Ålder?                                År 

Antal anställningsår på arbetsplatsen?                                År 

Antal anställningsår inom yrket?                                År 

Yrkestitel? (vad arbetar du som?)  

Vilken är Din högsta avslutade 

utbildning? 

 

[  ] Grundskola 

[  ] Yrkesskola 

[  ] Gymnasieskola 

[  ] Efter gymnasialutbildning 

[  ] Universitet eller Högskola 

Vilken anställningsform har Du? [  ] Visstidsanställd / Vikarie / Timanställd 

[  ] Tillsvidare anställning (fast) 

[  ] Annat 

Hur många timmar arbetar Du per 

vecka? 

[  ] Deltid, Ca ___________________% 

[  ] Heltid 

[  ] Annan arbetstid 

Hur många personer av personalstyrkan 

arbetar Du i genomsnitt tillsammans med 

under en arbetsdag? 

[  ] Ingen 

[  ] 1-3st 

[  ] 4-6st 

[  ] 6-9st 

[  ] 10 eller fler 

Vilken tid på dygnet arbetar Du? [  ] Varierande efter schema 

[  ] Enbart dagtid 

[  ] Enbart nattid 
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PERSONLIG UTVECKLING 
 
Här kommer frågor om Din personliga utveckling. Vi ber Dig ta ställning till hur väl 
påståendena passar in på just Dig och Din arbetsplats, ringa in den siffra som bäst 
motsvarar Din inställning 
 
 
Personlig utveckling är fysisk utveckling (muskulatur, benstyrka, smidighet,etc.). 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Personlig utveckling är psykologisk utveckling (utveckling av tankar, språk, symboler, 
varseblivning, fantasi, medvetande och tolkningar). 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Personlig utveckling är social utveckling (identitet, vem vi är och hur vi relaterar till andra).  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag har ett behov av att utveckla mig själv på min arbetsplats. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag har möjlighet till personlig utveckling i mitt arbete. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

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

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Jag förväntar mig att mitt arbete kommer att utveckla mig som person. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Det är viktigt för mig att ha möjlighet att lära mig nya färdigheter inom arbetslivet.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag söker aktivt utmaningar som kan utveckla mig på arbetet. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag har personliga mål som jag kan förverkliga via mitt arbete. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Min arbetsledare ger mig möjlighet till personlig utveckling på arbetsplatsen. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag likställer personlig utveckling i arbetslivet med karriärmöjligheter. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

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

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag känner att min chef/arbetsledare har positiv inverkan på min personliga utveckling. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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I den här delen ber vi Dig svara med att kryssa för i den kolumn som finns längst till 
höger. Kom ihåg att det går att kryssa för flera alternativ på varje fråga. 
 
Hur framför Du Dina önskemål om 
personlig utveckling? 

[  ] Framför inga önskemål  

[  ] Påtalar chef/arbetsledare 

[  ] Vid avdelningsmöten 

[  ] Vid medarbetarsamtal 

[  ] Tar kontakt med personalkontoret 

[  ] Skriver på en ”önskelista” 

[  ] Lämnar i ”förslagslåda” 

[  ] Annat, vad? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Hur tycker Du kommunen bör göra för att 

få vetskap om vilka önskemål om personlig 

utveckling det finns på Din arbetsplats? 

 

[  ] Göra det till chefens/ledarens arbetsuppgift 

[  ] Göra det till en fast punkt vid 

avdelningsmöten 

[  ] Göra det till en fast punkt i 

medarbetarsamtalen 

[  ] Fråga anställda 

[  ] Skapa en ”önskelista” 

[  ] Sätta upp en ”förslagslåda” 

[  ]  Annat, vad? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Denna del består av öppna frågor där vi inte kommer att ge Dig några alternativ utan 
Du kan fritt besvara med egna ord.   
 
 
Vad tycker Du främjar respektive begränsar Din personliga utveckling på arbetsplatsen? 

Främjar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Begränsar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Vad menar Du att personlig utveckling innebär? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 46

KOMPETENSUTVECKLING 
 
Här kommer frågor om Din kompetensutveckling. Vi ber Dig ta ställning till hur väl 
påståendena passar in på just Dig och Din arbetsplats, ringa in den siffra som bäst 
motsvarar Din inställning.  
 
 
Kompetensen ökar med viljan att lära sig. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Kompetensen ökar när man får tillfälle att lära sig något nytt. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Kompetensen ökar när man har möjlighet att använda sig av sina färdigheter. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag har ett behov av att utveckla min arbetskompetens. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag har möjlighet att utveckla min arbetskompetens. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag kan utföra alla de arbetsmoment som förekommer på min arbetsplats. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

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

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Jag kan själv bestämma vilka arbetsuppgifter jag skall göra. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag kan själv påverka mina arbetstider. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag kan själv bestämma på vilket sätt jag skall utföra mina arbetsuppgifter. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Min arbetsgivare ger mig tillfälle att lära mig ny kunskap. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Min arbetsgivare tar väl vara på mina arbetskunskaper. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag får använda mig av min arbetskunskap på min arbetsplats. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Min chef/arbetsledare har en positiv inverkan på min kompetensutveckling. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

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

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Denna del består av öppna frågor där vi inte kommer att ge Dig något alternativ utan 
Du kan fritt besvara med egna ord.   
 
 

Vad tycker Du främjar respektive begränsar Din kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

Exempelvis: arbetet i sig, kunder/vårdtagare, chef/ledare, medarbetare, du själv. 

Främjar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Begränsar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Inom vilka områden skulle Du önska att Du fick kompetensutveckling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad menar Du att kompetensutveckling innebär? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Här ber vi Dig ta ställning till hur väl påståendena passar in på just Dig och Din 
arbetsplats, ringa in den siffra som bäst motsvarar Din inställning.  
 
 
På min arbetsplats har vi en god stämning där alla kan uttrycka sin åsikt. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
På min arbetsplats kan vi fritt framföra våra åsikter utan att riskera negativa konsekvenser. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
För mig är lönen viktig. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
För mig är det viktigt att jag känner mig säker på hur mina arbetsuppgifter ska utföras. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
För mig är trygghet att ha ett arbete viktigt. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
För mig är det viktigt att ha god kontakt med mina medarbetare. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
För mig är det viktigt att få erkännande för mina arbetsinsatser 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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För mig är det viktigt att ha möjlighet att få utföra utmanande Arbetsuppgifter. (Där jag får 
använda mig av mina förmågor och kunskaper fullt ut.) 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet att använda mig av ett flertal komplexa och avancerade 
färdigheter.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Genom att göra det arbete som ingår i min arbetsbeskrivning, ger det mig många möjligheter att få 
vetskap om hur väl jag lyckas med arbetet. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Mitt arbete är av sådan art att många personer påverkas av hur väl jag utför det.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
I mitt arbete har jag möjlighet att slutföra de uppgifter jag påbörjar.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Mitt arbete ger mig oberoende och frihet att själv välja hur jag skall utföra det. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
I mitt arbete har full frihet att själv välja hur jag skall utföra enskilda uppgifter.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag är vanligtvis tillfredställd med vad jag har åstadkommit under min arbetsdag. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Jag har karriärutvecklingsmöjligheter i den situation jag befinner mig i. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag är väl medveten om vad målsättningen är för mitt arbete. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag får ofta uppskattning för min arbetsinsats av vårdtagare.  
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
       

 
Jag får ofta uppskattning för min arbetsinsats av övrig personal. 
 

Instämmer inte alls      Instämmer till fullo 

 1 2 3 4 5 6 7  
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I den här delen ber vi Dig svara med att kryssa i den kolumnen som finns längst till 
höger. Kom ihåg att det går att kryssa i flera alternativ på varje fråga. 
 
 
Kryssa i alla alternativ som Du upplever 

finns i Din arbetssituation. 

  

[  ] Att se resultatet av mitt arbete. 

[  ] Att få erkännande för att ha gjort mitt arbete 

väl. 

[  ] Arbetet i sig själv (intressant, varierande, 

skapande). 

[  ] Ansvar (kunna kontrollera mitt och andras 

arbetssituation). 

[  ] Befordran (möjlighet att få en högre status på 

arbetet). 

[  ] Växtkraft (att kunna utvecklas och lära sig nya 

färdigheter). 

 [  ] Inget av de överstående alternativen 

Kryssa i alla alternativ som Du upplever 

finns på Din arbetsplats 

 

[  ] Rättvis personalpolitik 

[  ] Rättvis chef/Ledare 

[  ] Bra arbetsmiljö 

[  ] Gott förhållande mellan medarbetarna 

[  ] Rättvis lönesättning 

[  ] Status/erkännande i och med arbetet 

[  ] Trygga anställningsförhållanden 

[  ] Inget av de överstående alternativen 

Kryssa för de alternativ som är uppfyllda i 

Din arbetssituation. 

 

[  ] Stabil inkomst (lön en gång i månaden) 

[  ] Kunnande i utförandet av arbetsuppgifterna 

[  ] Trygghet i att ha ett arbete 

[  ] Arbete med andra medarbetare 

[  ] Erkännande för mina arbetsinsatser 

[  ] Möjlighet till utmanande arbetsuppgifter 
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Rangordna Dina behov i arbetslivet. 

(Med siffran ”1” markerar det Du känner 

att Du har mest behov av, med ”2”det 

Du har näst mest behov av, osv.) 

[  ] Bra lön 

[  ] Goda förmåner (utöver lön) 

[  ] Goda arbetsförhållanden 

[  ] Lyckas med arbetsuppgifterna 

[  ] Utmaningar 

Av vem får Du återkoppling (feedback) på 

Dina arbetsprestationer? 

[   ]Får ingen feedback 

[   ]Medarbetare 

[   ]Kunder/Vårdtagare 

[   ]Förvaltningschef 

[   ]Avdelningschefer 

[  ] Annan person, vem? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Hur ofta får Du återkoppling (feedback) 

på vad Du presterar? 

[  ]Aldrig 

[  ]En gång i månaden 

[  ]En gång i veckan 

[  ]Varje dag 

[  ]Alltid 

Hur ser målet eller målen ut för Din 

avdelning? 

[  ] Vet ej 

[  ] Har ingen målsättning 

[  ] Ett stort huvudmål med flera delmål 

[  ] Ett stort huvudmål  
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Denna del består av öppna frågor där vi inte kommer att ge Dig något alternativ utan 
Du kan fritt besvara med egna ord.   
 
Hur anser Du att Du blir belönad när Du gjort något bra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Egna kommentarer, har Du något som Du vill ska komma fram så får Du gärna skriva det här 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan 
 

 


