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SAMMANFATTNING 
 
Alla vet att arbetslivet har förändrats i det moderna samhället. Det ställs ökade krav på 
lärande och kompetensutveckling, det kallas att vi lever i ett kunskapssamhälle. 
Kompetensutveckling kan leda till nya kunskaper, nytt lärande och ökad kompetens. Många 
arbetstagare tvingas lära om och lära nytt för att hänga med. Mitt intresse kring detta område 
avser attityden till lärande i arbetslivet. Syftet med denna undersökning var att kartlägga vilka 
attityder som finns till lärande i arbetslivet. Undersökningen genomfördes med hjälp av en 
enkät som delades ut till två mellanstora industriföretag. Sammanlagt deltog 135 arbetstagare 
i undersökningen. Jag undersökte hur attityden såg ut i relation till ålder, kön, 
utbildningsbakgrund, anställningstid och vilket företag de arbetade på. Några intressanta 
skillnader som jag upptäckte i min undersökning var att det fanns skillnader i attityden till 
lärande i förhållande till hur länge respondenterna hade varit anställda och att det fanns 
skillnader mellan de två företagen.   

 

ABSTRACT 
 
Everybody knows that working life has changed in the modern society. It makes increased 
demands on learning and competence development, it´s called that we live in a knowledge 
society. Competence development can lead to new knowledges, new learning and increased 
competence. Many employees forces to learn again and to learn new to keep up. My interest 
round this area aim at the attitudes to learning in working life. The purpose with this 
examination was to map out which attitudes that exists to learning in working life. The 
examination was carried out with help from a questionnaire which was distributed to two 
medium-sized industrial concerns. In all 135 emloyees took part in the examination. I 
examined how the attitude looked like in connections to age, sex, education background, time 
of employment and which comapany they worked on. Some interesting differences that I 
discoverd in my examination was that there were diffrences in the attitude to learning in 
connection to how long the respondents have been employed and there were also differences 
between the two companies.   
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
Alla vet vi att arbetslivet har förändrats. Det är inte lika vanligt att man arbetar på en och 
samma arbetsplats under hela sitt yrkesverksamma liv. Jag tycker att det kan beskrivas som att 
guldklockans tid är över. Andersson (2000) menar att människan allt mer betraktar sig som ett 
företag i företaget, där lojaliteten mot ett och samma företag eller arbetsplats kommer att 
försvinna. Det förekommer inte heller i samma utsträckning att man föds in i ett yrke. Förr i 
tiden var det vanligt att om t.ex. pappan i familjen var skomakare så betydde det att sonen 
också skulle bli det. 
 
Att arbetslivet har förändrats menar jag har ett samband med ökat lärande. Samt att snabba 
förändringar och kompetensutveckling i olika former är vanligt förekommande i dagens 
arbetsliv, vilket betyder att dagens arbetstagare ofta ställs inför nya lärsituationer. Det kan 
betyda att man tvingas lära om och överge det gamla arbetssättet. Jag finner det därför 
intressant att ta reda på hur attityden till lärande ser ut i arbetslivet.   
 
Min förförståelse säger mig att arbetare som funnits på ett företag under många år tenderar att 
se sig som fullärda. Det uppskattas inte heller att någon kommer och talar om för dem vad 
som ska göras och inte göras. Jag har även fått känslan av att lärande i arbetet tyvärr kan ses 
som ett nödvändigt ont. Istället för att ses som något positivt och utvecklande där personen 
ifråga alltid kan ta med sig något vidare i sin lärprocess som jag menar pågår livet ut.   
 
Idag lever vi ett kunskapssamhälle (Granberg, 2004). Vi utbildar oss i högre grad och det talas 
om livslångt lärande. Jag tror tyvärr att det finns en risk att den medvetna lärandeprocessen 
tenderar att stagnera då individen har arbetat länge på en och samma arbetsplats. Jag har 
skrivit medvetna därför att jag menar att vi lär oss saker omedvetet och även när vi inte har 
för aviskt att lära oss. I denna uppsats har jag gjort en begränsning där jag har som intention 
att titta närmare på det som respondenterna uttrycker som sina medvetna attityder till lärande.    
 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka attityder det finns till lärande i arbetslivet. 
 
Jag vill undersöka detta för jag anser att det är viktigt att kartlägga de attityder som finns. 
Detta för att kunna veta hur man ska handskas med de attityder som förekommer. Resultatet 
av undersökningen menar jag kan ses som underlag för hur man motiverar arbetstagare till 
fortsatt livslångt lärande. 
 
Som jag nämnt ovan föreställer jag mig att de som arbetat länge på en och samma arbetsplats 
har en tendens att se sig som fullärda och att de inte är intresserade av att fortsätta utvecklas. 
Frågan blir då hur man ska kunna motivera dem till ett fortsatt livslångt lärande, som jag vill 
hävda att livet är.  Detta har i sin tur genererat följande problemformulering:  
 
Hur ser attityden till lärande ut i arbetslivet? 
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 1.3 Disposition  
 
När det gäller denna uppsats disposition har jag valt att först förklara de begrepp som jag 
anser vara relevanta för min undersökning, samt att jag redogör för den teoretiska 
bakgrunden. Därefter följer en redovisning av undersökningens metod. Som följs av 
undersökningens resultat för att avslutas med en diskussion.  
 

1.4 Begränsning 
 
Den begränsning jag har gjort gällande ämnet lärande är att jag undersöker lärande i 
arbetslivet. Jag är vidare intresserad av attityden till lärande, närmare bestämt attityden till det 
medvetna lärandet.  
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2. TEORI 
 
Jag har valt att definiera lärande, kunskap, kompetens och kompetensutveckling för att visa 
hur jag och andra med mig ser på begreppen. Jag har även valt att definiera begreppet attityd, 
eftersom det är främst attityden till lärande som intresserar mig. 
  
Motivet till varför jag väljer att ta med alla dessa begrepp är att jag anser att lärande har starka 
samband med kunskap och kompetensutveckling. Jag menar att ett sätt att lära sig saker och 
erövra nya kunskaper kan vara att delta i kompetensutveckling. Samt att individen med sitt 
lärande också kan nå ökad kompetens, vilket Hansson (2001) menar kan ses som ett resultat 
av lärande.  
 

2.1 Lärande, kunskap och kompetens 
 
Jag har valt att ta utgångspunkt i Granbergs (2004) miljöpedagogiska perspektiv på lärande, 
och kunskap. Det miljöpedagogiska perspektivet har utvecklats vid Stockholms universitet 
och det är en gren inom det handlingsteoretiska fältet. Enligt miljöpedagogiken kan man 
sammanfattningsvis säga att individen själv konstruerar eller bygger sina kunskaper och att 
det alltid sker i interaktion med kontexten. När individen bygger sina kunskaper baseras det 
på hennes erfarenheter, vad hon redan kan. Granberg (2004) sammanfattar att vuxnas sätt att 
lära sig på alltid utgår från det hon eller han redan kan. Han menar att vuxnas lärande är 
handlings- och uppgiftsrelaterat, samt att deras lärande alltid är förenat med omgivningens 
”erbjudanden”. Med andra ord kan man säga att utveckla kunskaper, att lära sig är att ändra 
sitt sätt att tänka och handla.  
  
Nedanstående citat beskriver kortfattat hur vuxna lär ur ett miljöpedagogiskt perspektiv.  
 
 Men nästan oavsett vad vi gör, så lär vi oss samtidigt saker och ting. Ibland medvetet, 
 oftare omedvetet. Lärandet är på så sätt intimt kopplat till själva görandet. Att lära är  

att göra. Att lära är att ständigt vara stadd på resande fot där ens kunskaper hela tiden  
förändras; långsamt eller fort, villigt eller gensträvigt. (Granberg, 2004 sid. 59).  

 
Enligt miljöpedagogiken kan kunskap inte överföras från person till person, det är endast 
information som kan överföras. Det är individen själv som skapar sin kunskap. Ingen kan 
heller lära någon något, det är individen själv som lär. Då människan ändrar sitt sätt att tänka 
konstruerar hon nya kunskaper. Granberg (2004) menar också att erfarenheten inte är den 
bästa läromästaren. Han anser däremot att människan lär av de slutsatser som hon drar av sina 
erfarenheter. Han menar att det krävs reflektion för att kunna lära.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt att lära sig saker på. Lärande kan indelas som formellt och 
informellt. Formellt lärande innebär lärande som sker i planerade utbildningssituationer. Det 
formella lärandet underlättar för människan att lära sig saker informellt. Det informella 
lärandet sker nämligen till största delen spontant och omedvetet för individen, ofta till följd av 
andra aktiviteter. Människan lär med andra ord även när hon inte har för avsikt att lära sig 
(Ellström, 2001). 
 
Jag vill hävda att vi lär oss något varje dag, medvetet, omedvetet, formellt som informellt. Det 
är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan formellt och medvetet lärande eller mellan 
informellt och omedvetet lärande, det förekommer t.ex. omedvetet lärande i formella 
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lärsituationer, samtidigt som medvetet lärande förekommer i informella situationer. Enligt 
Illeris (2001) kan inte människan låta bli att lära. Vilket innebär att människan hela tiden lär 
sig saker, det finns ingen avslutning på när den lärande människan slutar att lära sig. Världen 
och människorna utvecklas ständigt vilket innefattar lärande och lärande förutsätter 
utveckling.  
 
Granberg (2005) menar att kompetens handlar om individens förmåga att lösa en uppgift. Han 
anser även att kompetens uppstår genom en kombination av kunskap, vilja och situation, där 
kunskapen utgör grunden. Andersson (2000) är noga med att påpeka att kompetens i mycket 
hög grad är situations- och uppgiftsberoende. Andersson (2000) menar att i en bred definition 
av en individs kompetens ingår nyckelord som erfarenheter, färdigheter, kunskaper, vilja och 
tillämpning.     
 
Andersson (2000) menar att lärande är en relativt bestående förändring av en persons 
kompetens och kunskaper, vilket är ett resultat av personens samspel med sin omgivning. 
Lärande i arbete är nära relaterat till kompetens, lärande handlar till stor del om att utveckla 
och upprätthålla sin kompetens. Genom att människan ändrar sin förståelse av arbetet kan hon 
förändra sitt lärande, detta kan leda till att hon börjar utveckla och bevara en annorlunda 
kompetens i arbetet. Förutsättningar för lärande vilket också innebär förändring är när 
människan vågar experimentera och gå utanför det kända (Andersson, 2000). Illeris (2001) 
menar att det alltid ingår ett socialt, ett individuellt samt ett samhälleligt moment när det 
gäller lärande. Dock är alltid läroresultatet ett individuellt fenomen, det sociala och det 
samhälleliga har givetvis satt sin prägel på resultatet. Illeris (2001) sammanfattar lärande i vid 
mening och menar att lärande är varje process som medför psykiska förändringar av relativt 
varaktig karaktär som inte beror på biologiska eller genetiska förhållanden som t.ex. åldrande 
och mognad. 
 
Det är viktigt att poängtera att lärande inte alltid ger ökad kompetens och personlig 
utveckling. Lärande kan leda till att människan blir passiv och att hon blir mindre motiverad. 
Anledningen till att människan oftast ser lärande som en positiv process beror delvis på att 
lärande ses som en medveten och planerad process i hopp om att åstadkomma vissa 
färdigheter och kunskaper (Ellström, 2001). 
 

2.2 Motiv till lärande  
 
Det kan finnas olika motiv för individen när hon ska lära sig saker. Granberg (2004) 
presenterar Jerome Bruner som menar att varje individ har en medfödd vilja att lära, vilken 
kan delas upp i tre olika motiv. Vilka är följande kompetensmotivet, ömsesidighetsmotivet 
och nyfikenhetsmotivet. Kompetensmotivet handlar om att vilja visa sig själv och andra att 
man kan saker. Ömsesidighetsmotivet baseras på en önskan om att tillhöra en ”gemenskap” 
och att man tillsammans och i samarbete med andra strävar mot ett och samma mål. Det tredje 
och sista motivet till att lära är nyfikenhetsmotivet vilket betyder att lärandets drivkraft är 
nyfikenhet.  
  
Jag anser att motiven till lärande kan kopplas ihop med individers attityd till lärande. Därför 
väljer jag att nedan presentera hur Mann (1972) ser på begreppet attityd. 
 

Individens attityder är viktiga för hans orientering i den sociala och  
fysiska miljö i vilken han själv ingår. Att ha en attityd betyder  
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benägenhet att inför ett socialt objekt reagera på ett givet konsekvent sätt. 
En attityd innebär att motiv väcks och handlingsberedskap mobiliseras 
hos individen för att han skall kunna närma sig eller undvika objektet 
(Mann, 1972 sid. 148). 

 
Jag menar att de attityder som olika individer har kan styra deras motiv till lärande. Om en 
person har en positiv attityd till lärande menar jag att motivet kan vara att lära sig så mycket 
som möjligt, utvinna många nya kunskaper. Bruzelius och Skärvad (2000) menar att 
individers beteende i en organisation påverkas av deras attityder.   
 
Ellström (2001) beskriver hur lärandet i arbetslivet inte bara är aktuellt ur ett 
produktionsekonomiskt perspektiv. Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet anses ha 
betydelse för skapandet av det goda arbetet. Det är även av betydelse för att motverka 
uppkomsten av stress och arbetsrelaterad ohälsa. 
  
Jag vill hävda att det är viktigt med lärande både för arbetstagarna och för företagens skull. 
Det blir tydligt om man ser det i ett större sammanhang. Om individen inte ges möjligheter att 
utveckla sina kunskaper och sitt lärande kommer det i sin tur att påverka företaget, eftersom 
arbetstagarna är en del av företaget. De som kommer att drabbas till följd av minskat lärande 
är i första hand företagets arbetstagare, och i andra hand kunderna vilket påverkar företaget 
som helhet. Jag menar att det är vikigt att både arbetstagarna och företagen ser utvecklingen 
av kunskaper och lärande i ett större perspektiv. Jag menar att lärande i arbetslivet ska ses 
som ett ömsesidigt samspel mellan arbetstagare och arbetsgivare som är positivt för båda 
parter.  
 
Motiven till varför individer deltar i kompetensutveckling kan vara att de vill åstadkomma 
vissa effekter som är av utvecklingsinriktad karaktär. Att man som arbetstagare ges ett ökat 
inflytande och att få mer kvalificerade arbetsuppgifter (Ellström, 2005). Kompetensutveckling 
kan också vara en källa till ökade kunskaper om den arbetsuppgift man arbetar med. 
Kompetensutvecklingen kan leda till att man klarar av sina arbetsuppgifter bättre och lättare. 
 
Ellström (2005) presenterar även olika motiv till varför företag väljer att satsa på 
kompetensutveckling. Det har visat sig att ökade krav på lönsamhet, ökade kundkrav vad det 
t.ex. gäller leveranstider samt ökade krav på personalens kompetens är motiv till gjorda 
satsningar på utbildning.   
 

2.3 Hinder för lärande och kunskapsutveckling  
  
Illeris (2001) menar att det kan finnas kunskapsmässiga hinder för lärande, t.ex. att man 
saknar viktiga förkunskaper. Han menar att det är viktigt att skaffa sig den kunskapsmässiga 
förståelse som behövs. Illeris (2001) menar även att människans känslor är av betydelse och 
påverkar lärandet. Vilket betyder att om man tycker att det är roligt att lära sig får det 
betydelse för lärandet. Jag kan gå till mig själv när det gäller detta resonemang.  Givetvis 
påverkar min motivation och mitt intresse mig för vad jag ska lära mig. Själv upplever jag det 
som oerhört mycket lättare att lära mig saker som jag är intresserad av och som jag är 
motiverad till att lära mig. 
 
Mann (1972) talar om begreppet attityd och menar att vi traditionellt skiljer det åt mellan tre 
komponenter. De tre olika attitydkomponenterna är indelade som den affektiva, den kognitiva 
och den beteendemässiga. Den kognitiva komponenten består av individens perceptioner, 
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övertygelser och stereotyper, med andra ord individens föreställningar om objektet. Den 
affektiva komponenten är den emotionella och handlar om individens känslor i förhållande till 
objektet. Mann (1972) menar att den emotionella sidan oftast är djupt rotad hos individen och 
är svårast att förändra. Den beteendemässiga komponenten innefattar individens benägenhet 
att reagera på objektet och att därefter handla på ett visst sätt. Detta kallas individens 
handlingsberedskap. Den mäts genom vad individen säger att hon eller han ska göra, men 
helst vad hon eller han sedan gör. Förändras en komponent kan det leda till att det sker 
ytterligare en förändring i en annan komponent. Mann (1972) menar att en förändring av den 
kognitiva komponenten påverkar den affektiva komponenten, likaså som förhållandet kan 
vara det motsatta.  
 
Mann (1972) lyfter fram att det allmänt antas att attityderna bestämmer och styr en persons 
beteende till följd av att de är värdebestämda förhandsinställningar. Det är dock inte så att 
människor alltid handlar i överensstämmelse med sin övertygelse. Attityder och beteenden 
kan ofta vara mycket oförenliga.  
 
Larsson (1996) menar att våra olika vardagar olika arbetsuppgifter gör att vi får olika 
möjligheter att skapa nya kunskaper. Han menar att det finns arbetsuppgifter som ständigt 
genererar nya kunskaper. Han menar att det då inte behöver vara frågan om ett val att vilja 
lära, utan något som kan förknippas med arbetets art. Larsson (1996) ger exempel på sin 
yrkesroll som professor där han själv ställs inför att ständigt få lära nytt, lösa problem och 
möta nya situationer. Detta sätter han i relation till när han under 70-talet arbetade i en 
bilfabrik, där han menade att liten kunskap kunde utvinnas. Detta stöder han på att 
arbetsuppgifterna var baserade på rutin. Han menar att kunskapen många gånger finns 
inbyggd i teknologin och att kunskapen inte krävs från enskilda personer. Han påpekar att det 
givetvis krävs en del kunskaper för att bemästra t.ex. maskinen som man arbetar vid, men att 
det egentligen inte spelar någon större roll vem som utför arbetsuppgiften för resultatet. 
Larsson (1996) menar att arbetstagarna i ett sådant arbetsliv snart upphör att utveckla nya 
kunskaper i arbetet. Han framhåller att det är viktigt för arbetstagarna som arbetar med sådana 
arbetsuppgifter att fylla sitt medvetande med annat innehåll.   
 

2.4 Kompetensutveckling 
 
Granberg (2003) menar att begreppet kompetensutveckling används synonymt med 
personalutveckling. Han definierar personalutveckling som åtgärder för att den anställde ska 
ges möjlighet att utveckla de färdigheter och kunskaper han har, samt att erövra nya. 
Åtgärderna ska anpassas för den anställdes ambitioner, förutsättningar, och intressen. De 
vidtagna åtgärderna ska även bedömas ge den anställde nödvändiga eller önskvärda 
kvalifikationer för nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. 
 
Svensson (2002) menar att kompetensutveckling inkluderar många olika fenomen. Han menar 
att det kan vara åtgärder på organisationsnivå, som t.ex. intern eller extern utbildning, 
rekrytering, icke-formell utbildning såsom cirklar och projekt. Det kan även vara planerade 
arbetsförändringar vars främsta syfte är att höja kompetensen, vilka kan vara arbetsrotation 
och arbetsgrupper samt arbetsutveckling. Kompetensutveckling kan även vara aktiviteter på 
grupp- och individnivå, som kan vara det spontana lärandet i arbetets praktiska form, när 
individen erövrar nya erfarenheter.     
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Jag delar Svenssons (2002) breda syn på begreppet kompetensutveckling. Jag anser att 
kompetensutveckling inte alls behöver handla om formella utbildningsåtgärder.  
Kompetensutveckling för mig kan vara att få ta del av andras syn på saker och ting, vidga sina 
vyer. Även när ett företag rekryterar internt eller externt anser jag att det är 
kompetensutveckling. Planerade förändringar vars främsta syfte är att höja kompetensen, som 
t.ex. arbetsrotation och arbetsgrupper är även det kompetensutveckling.  Jag menar att en av 
kompetensutvecklingens främsta motiv är att det ska leda till ökat lärande och ökad 
kompetens i arbetet, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet.  
 

2.5 Tidigare forskning 
 
Ellström (2005) menar att forskningen är någorlunda utvecklad vad det gäller effekter av 
utbildning och andra former av kompetensutveckling i organisationer såväl empiriskt som 
teoretiskt. Han framhåller även att det i hög grad saknas forskning beträffande förändrat 
beteende som går utöver mätningar av deltagarnas attityder.  
 
Studier beträffande deltagandet i kompetensutveckling i organisationer visar att ju mer 
kvalificerad position en arbetstagare har desto vanligare är det att man deltar i 
kompetensutveckling. Studier visar även att arbetstagare med kort formell 
utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter som ställer ringa krav på yrkeskompetens ofta har en 
mycket snäv och instrumentell syn på utbildning. Det har även framkommit att de i hög grad 
saknar motivation för att delta i utbildning om det inte är utbildning som är direkt kopplad till 
de krav som är förenade med arbetet. Till följd av detta efterfrågas inte heller utbildning i 
samma utsträckning. Han framhåller att beredskapen att delta i utbildning är sannolikt låg i 
stora grupper av anställda med kort utbildning och okvalificerat arbete (Ellström, 2005).  
 
Ellström (2005) betonar följande faktorer som påverkar individens motivation för deltagande i 
utbildning. Förväntat utbyte av gjorda satsningar, synen på värdet av lärande och individuell 
utveckling samt individens självförtroende i betydelsen i tilltro till dennes förmåga att lära.    
 

2.6 Problemprecisering 
 
Undersökningens problemformulering lyder som följer: 
 
Hur ser attityden ut till lärande i arbetslivet? 
 
Detta har utmynnat i följande problempreciseringar: 
 

- Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation till ålder? 
 
- Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation till kön? 

 
- Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation till 

utbildningsbakgrund? 
 

- Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande vad det gäller anställningstid? 
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- Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande beroende på vilket företag de 
arbetar på? (A eller B). 

 
Utifrån dessa problempreciseringar har jag antagit en nollhypotes som säger att det inte finns 
några skillnader vad det gäller dessa problempreciseringar. När jag sedan presenterar 
resultaten från min undersökning kommer det att framgå om nollhypotesen ska förkastas eller 
inte gällande de ovanstående problempreciseringarna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 12

3. METODBESKRIVNING 
 

3.1 Val av metod 
 
Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning. En av anledningarna till det var mitt intresse 
av att nå ut till ett stort urval. Jag ansåg även att det var passande att göra en enkät för att få en 
uppfattning om flera personers attityd till lärande.  
 
I min enkät har jag ställt frågor kring industriarbetarnas attityd till lärande. De har svarat 
utifrån deras egen uppfattning om lärande och det lärande som sker medvetet för dem. Det är 
givetvis svårt att komma åt attityden till det omedvetna lärandet eftersom vi inte vet om när 
det existerar. 
 
Med hjälp av min undersökning menar jag att det är möjligt att urskilja vissa tendenser vad 
det gäller attityd till lärande. Jag tror dock inte att det är möjligt att generalisera mina resultat 
till följd av att urvalet inte är ett obundet slumpurval. Möjligen skulle man kunna göra 
försiktiga generaliseringar till verksamheter inom samma bransch.   
 

3.2 Urval  
 
Min undersökning är genomförd på två medelstora industriföretag med mekanisk inriktning i 
en mellanstor stad i Mellansverige. För att skilja på de två företagen kommer jag kalla dem 
företag A och företag B. På företag A arbetade 145 personer (varav 23 tjänstemän) och på 
företag B 103 personer (varav 22 tjänstemän) när enkäten lämnades ut. 
 
Anledningen till varför jag valde att undersöka attityden till lärande på industriföretag, var att 
jag ansåg att det skulle vara intressant att undersöka detta hos dem som arbetar i 
produktionen. En anledning till varför jag vände mig till industriföretag med 
kollektivavtalsanställda var för att komma åt arbetstagare som i stor utsträckning arbetar med 
liknande uppgifter på en och samma arbetsplats. Förklaringen till varför undersökningen är 
gjord på två företag var att jag ville ha ett stort urval, samt att jag även är intresserad av 
arbetstagares attityder i allmänhet och inte bara hur attityderna ser ut på ett företag. Vilket 
betyder att försiktiga generaliseringar kan göras med vissa reservationer.  
 
Undersökningens population är arbetstagare på industriföretag. Mitt urval är de som arbetar i 
produktionen på de två industriföretagen. Dock behöver viss försiktighet iakttas eftersom 
undersökningens urval inte är ett obundet slumpurval.  
 

3.3 Utformningen av mätinstrumentet 
 
Min enkät (bilaga 2) är utformad så att respondenterna fick börja med att besvara 
bakgrundsvariablerna, kön, ålder, utbildningsbakgrund samt hur länge de har arbetat på 
företaget de arbetar idag. Samt om de hade deltagit i någon kurs eller utbildning under det 
senaste året och i sådana fall vad för slags kurs eller utbildning det var. Resterande del av 
enkäten består av påståenden och frågor för att mäta attityden till lärande. Svarsalternativen är 
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utformade med en fyrgradig likertskala. Mina svarsalternativ var följande instämmer inte alls, 
instämmer i liten grad, instämmer i hög grad och instämmer helt.   
 
Innan den slutgiltiga enkäten lämnades ut lät jag lät jag bekanta i min omgivning svara på min 
enkät. Detta för att få feedback, t.ex. få en uppfattning om hur lång tid det skulle ta att besvara 
den och vad de ansåg om mina frågor och påståenden. Om det fanns några oklarheter vad det 
gällde enkätens frågor och påståenden.  Jag skickade även en upplaga av min enkät till en av 
kontaktpersonerna som jag fick på ett av företagen. Detta för att ge honom möjligheten att 
framföra synpunkter. Kontaktpersonen hade dock inga invändningar utan gav klartecken och 
enkäten gick till tryck. Jag erbjöd även den andra kontaktpersonen på det andra företaget 
möjligheten att ge feedback på min enkät men han avböjde dock. 
 

3.3.2 Etik 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som finns. Jag utlovade i mitt missivbrev 
(bilaga 1) att mina respondenter skulle få vara anonyma och att inga svar skulle kunna 
kopplas till dem personligen. 
 
Vad det gäller mina bakgrundsvariabler så valde jag att ha en öppen fråga beträffande 
respondenternas födelseår. Vilket betyder att det kan finnas enstaka personer som är födda ett 
visst årtal och därför kan pekas ut. Jag har även andra bakgrundsvariabler som kan vara 
utpekande. Givetvis kommer jag inte nämna eller att publicera några uppgifter som kan 
kopplas till någon individ personligen.  
     
Ytterligare en etisk aspekt gällande min undersökning är datainsamlingen.  Enkäterna 
lämnades till en mellanhand innan jag fick tillgång till dem. Detta kan betyda att vissa 
personers vilja att besvara enkäten påverkades. Vilket i sin tur kan betyda att respondenterna 
inte är anonyma inför mellanhanden om denne har tittat på enkäterna.  
 
Jag har tänkt över om min undersökning och dess resultat kan anses vara stötande för 
deltagarna. Jag finner inte att min undersökning kan vara stötande för någon som deltagit. 
Detta eftersom jag försöker att skydda mina respondenter så att ingen av dem kan pekas ut 
personligen. Dock kan vissa grupper som jag har skapat pekas ut för att ha vissa åsikter vad 
det gäller attityden till lärande. Jag anser dock inte att mitt undersökningsområde är speciellt 
känsligt för de grupper av människor som kan komma att pekas ut.  
 
Jag hoppas att min undersökning ger upphov till kunskaper när det gäller attityden till lärande. 
Min förhoppning är att detta ska leda till ökade kunskaper och ökad förståelse för hur 
människor kan ställa sig till att lära. Tanken är att det t.ex. ska kunna hjälpa den som arbetar 
med kompetensutveckling för att få bästa möjliga resultat. Samt att förstå att vi är olika och 
att olika attityder till lärande råder. Jag tror inte heller att någon skulle kunna skadas av de 
resultat jag har kommit fram till.  
 

3.4 Undersökningens genomförande 
 
Jag överlämnade mina enkäter vecka 42 till mina kontaktpersoner på de två företagen, som i 
sin tur ansvarade för utdelning och insamling. Jag hämtade sedan enkäterna vecka 43 (företag 
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A) respektive vecka 44 (företag B) på de två företagen. Överenskommelser om när enkäterna 
kunde lämnas och hämtas sköttes via telefon och mailkontakt med de båda kontaktpersonerna.  
 

3.4.1 Svarsfrekvens och bortfall 
 
På företag A lämnades 110 enkäter ut och 82 enkäter kom tillbaka. Svarsfrekvensen på 
företag A blev 74,5 %. På företag B lämnades 80 enkäter ut och jag fick 53 stycken enkäter 
tillbaka, vilket genererade 66 % i svarsfrekvens. Totalt lämnades 190 enkäter ut på de två 
företagen, jag fick sammanlagt tillbaka 135 enkäter. Vilket i sin tur generade 71 % i total 
svarsfrekvens. 
 
Det externa bortfallet på företag A var 25,5 % och på företag B var det externa bortfallet 34 
%. Det gemensamma externa bortfallet för de båda företagen blev 29 %. Jag vill nämna att jag 
har avlägsnat ett fåtal enkäter från min undersökning. De var endast besvarade på ett fåtal 
frågor. Dessa finns dock medräknade i det externa bortfallet. Till följd av den goda 
svarsfrekvensen i min undersökning ser jag inga problem med att jag valde att ta bort de 
enkäter som inte var ordentligt besvarade.  
 
Tabell nr. 1 Svarsfrekvens och bortfall  

Företag Antal utdelade 
enkäter 

Svarsfrekvens Bortfall 

Företag A 110 74,5 % 25,5 % 
Företag B 80 66 % 34 % 

Företag A och B 190 71 % 29 % 
 
Det är ingen bortfallanalys gjord men jag finner det troligt att anta att bortfallet kan bero på att 
respondenterna fick besvara enkäten under arbetstid, samt att tiden var begränsad. Jag har 
förståelse för att alla inte har möjlighet att ta sig tid att fylla i enkäter. Jag tror även att mina 
bakgrundsvariabler kan ha påverkat vissa personer att inte vilja delta, kanske ansåg de sig inte 
kunna vara så anonyma som de hade velat. Även enkätens omfång tror jag kan ha avskräckt 
vissa personer från att delta. Ett sätt som jag tror hade kunnat minska det externa bortfallet var 
om jag hade haft möjlighet att närvara när enkäten delades ut samt närvara när de fyllde i den 
för att sedan ta dem med mig.   
 
Jag ställer mig frågan om det finns anledning att tro att det externa bortfallet skiljer sig 
systematiskt ifrån dem som besvarat enkäten? Det kan tänkas vara så att de som inte 
besvarade enkäten är personer med en dålig attityd till lärande och utveckling. Detta eftersom 
de inte tog sig tid att framföra sina åsikter och bortsåg ifrån att enkäten faktiskt kan ses som 
en möjlighet att göra sin röst hörd och samtidigt få vara anonym. Jag menar att det med andra 
ord hade kunnat se annorlunda ut om dessa personer som innefattas av det externa bortfallet 
hade besvarat min enkät. Då svarsfrekvensen ändå är ganska god finner jag det externa 
bortfallet acceptabelt för min undersökning. 
 
Det interna bortfallet i enkätundersökningen finner jag också acceptabelt. Jag har hittat internt 
bortfall i fråga 11 och fråga 17 som jag ändå finner relevant att diskutera. Det interna 
bortfallet i variabel 11 var 2,3 %, frågan var besvarad av 132 personer. (Jag har fått delta i 
kompetensutveckling under min tid på företaget). I variabel 17 var det interna bortfallet 3 %, 
den besvarades av 131 personer. (Företaget är lyhört när det gäller våra önskemål om 
kompetensutveckling).  
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Anledningen till det interna bortfallet i ovanstående frågor tror jag har att göra med att de inte 
riktigt har en klar bild över vad kompetensutveckling är. Jag gjorde ett försök att skriva min 
syn på begreppet i missivbrevet (bilaga 1). Det behöver dock inte betyda att de delar min syn 
på begreppet. När man finner internt bortfall i sin enkät kan man utgå ifrån att det även kan 
finnas personer som har svarat på den frågan men som egentligen inte riktigt vet vad de har 
svarat på. Det kan också vara så att de bara har råkat missa de rutorna. Min bedömning är att 
detta inte påverkar undersökningen i stort. Eftersom det interna bortfallet inte var så stort 
behåller jag dessa frågor i analysen.  
 

3.5 Dataanalys 
 
Jag började med okulär besiktning av mina frågor och påståenden i enkäten. Med hjälp av 
frekvenstabeller fick jag en överblick hur mina frågor och påståenden var besvarade. Jag fann 
några variabler som icke differentierade och valde att ta bort dem från min undersökning. 
Med andra ord uttryckte dessa variabler en homogen uppfattning hos respondenterna. Vilket 
betyder att spridningen är för liten för att använda statistiska analysmetoder som baserar sig 
på korrelation.  
 
Svarsfrekvens för undersökningens icke differentierade påståenden finns uttryckt i valid 
procent i tabell 2. 
 
Tabell nr. 2 Icke differentierade påståenden  

Variabel Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
helt 

Total 
valid 

procent 
2. Jag tycker att det är 
roligt att lära mig nya 

saker. 

2,2 3,0 40,7 54,1 100 

3. Jag tycker att det är 
viktigt att lära mig nya 
saker för det skapar fler 

möjligheter 

3,0 1,5 37,8 57,8 100 

6. Jag vet vad som 
förväntas av mig i mitt 

arbete 

0,7 2,2 43,0 54,1 100 

10. Jag har de kunskaper 
som behövs för att klara 

mina arbetsuppgifter 

0,8 6,0 44,4 48,9 100 

19. Jag känner obehag 
när jag ska lära mig nya 

saker 

61,5 29,6 6,7 2,2 100 

29. Jag bedömer att det 
är viktigt att ha bred 

kompetens på den övriga 
arbetsmarknaden 

1,5 7,5 40,6 50,4 100 

 
När jag hade gjort den okulära besiktningen började jag med att se över vilka frågor som 
skulle kunna utgöra nya indexvariabler tillsammans. När jag hittade frågor och påståenden 
som jag ansåg vara lämpliga gjorde jag korrelationsmatriser på dem för att se hur de 
samvarierade. Om frågorna och påståendena korrelerade bra återstod att mäta den statistiska 
reliabiliteten i de olika indexvariablerna, vilket görs med analysinstrumentet Cronbachs alpha. 
För att den statistiska reliabiliteten ska vara god i den nyskapade indexvariabeln skall värdet 
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vara mellan 0,7 och 0,9. Överstiger värdet 0,9 och närmar sig 1 betyder det att frågorna näst 
intill frågar om samma sak, vilket inte behöver vara negativt för det kan vara det man vill. Det 
man ska sträva efter är att åstadkomma ett värde som är nära 0,7 (Aron & Aron, 2002).       
 
De indexvariabler som jag har skapat presenterar jag nedan.  
 
Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande, (alphavärde 0,71). 
Detta index består av frågorna  
8. Jag tycker att det är utvecklande att lära mig nya saker  
20. Jag tycker att det är viktigt att utveckla de kunskaper jag har 
30. Jag har en vilja att ständigt utvecklas och lära mig ännu mer 
 
Jag anser att detta index svarar på vilken attityd respondenterna har till lärande, om de är 
positiva eller negativa. 
 
Index 2 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen, (alphavärde 0,65). 
I detta index ingår frågorna  
27. Jag försöker att aktivt ta del av mina arbetskamraters kunskaper 
34. Att utvecklas i mitt arbete är viktigt för mig 
43. Jag går till mitt arbete för att lära mg nya saker 
 
Jag anser att dessa frågor tillsammans kan besvara hur respondenterna är aktiva i 
lärprocessen. Vilket ansvar de tar för att de själva ska utveckla nya kunskaper och lära sig nya 
saker. 
 
Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen, (alphavärde 0,74). 
Index nummer tre består av två frågor vilka är följande 
4. Jag framför mina önskemål om kompetensutveckling till ledningen 
25. Jag försöker påverka ledningen för att få mer utvecklande arbetsuppgifter 
  
Jag menar att detta index svarar på hur aktiva de är när det gäller att ta ansvar för 
kompetensutveckling och om de framför sina önskemål gällande detta till ledningen.  
 
Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid, (alphavärde 0,74). 
I detta index ingår frågorna  
7. Jag kan tänka mig att kompetensutveckla mig på min fritid för att göra ett bättre arbete 
9. Jag lär mig saker på min fritid som jag har användning för i mitt arbete 
13. Jag har funderingar på att vidareutbilda mig 
 
Min åsikt när det gäller detta index är att det mäter hur de ställer sig till fortsatt utveckling 
utanför arbetet. Om de är hungriga på att erövra nya kunskaper fast det inte sker på arbetstid.  
 
När jag konstruerade mina index transformerade jag dem så att det blev möjligt att jämföra de 
olika indexen. Detta till följd av en enhetlig skala som är lika för de olika indexen. För att 
kunna jämföra indexens medelvärden dividerade jag dem med antal variabler som ingick i den 
nya indexvariabeln. Denna skala är jämförbar med svarsalternativen instämmer inte alls (1), 
instämmer i liten grad (2), instämmer i hög grad (3) och instämmer helt (4). 
 
För att kunna ta reda på om det finns signifikanta skillnader mellan medelvärdena kommer jag 
att göra signifikanstest. Jag har använt mig av t-test och anova. T-test används när man ska 
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undersöka om det finns signifikanta skillnader i medelvärdet mellan två grupper t.ex. kön. 
Anova används när man vill undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan tre grupper 
eller fler, t.ex. anställningstid på företaget. I de fall jag gjorde en anova gjorde jag även ett 
eftertest (Scheffes), för att se om de signifikanta skillnaderna kvarstod efter en korsmätning. I 
detta test jämförs grupperna parvis tills alla tänkbara par har gåtts igenom. Fanns det inga 
skillnader gjorde jag testet för att se var skillnaderna var som störst. För att jag sedan ska veta 
när jag ska verifiera eller falsifiera en nollhypotes så använder jag mig av 5 % nivån. Om 
(p<0,05) är under 5 % finns det skillnader, då ska man förkasta nollhypotesen. Om (p>0,05) 
är över 5 % finns det inga skillnader och man behåller nollhypotesen (Aron & Aron, 2002). 
 
Jag kommer även att presentera fyra separata variabler som jag finner intressanta för 
undersökningen. Jag kommer att göra t-test och anova på dessa variabler även om jag är 
medveten om att dessa inte är lämpade för det. Detta till följd av att de enskilda variablerna 
endast har fyra skalsteg. Därför bör stor försiktighet iakttas vid jämförelse av dessa 
medelvärden.  
 
Viktigt att tillägga är att mina påståenden och frågor i enkäten är på ordinalnivå. I och med att 
jag tar fram medelvärdet på mina indexvariabler behandlar jag de som om det vore 
intervallnivå. Aronsson (1999) menar att intervallskala ofta tillämpas ordinalskala trots att det 
egentligen inte är tillåtet. Aronsson (1999) framhåller att det finns de som hävdar att om 
ordinalskalevariabeln har fler värden än sju så kan man göra på detta viset. Mina nyskapade 
indexvariabler har sju värden eller fler. Det har dock inte mina enskilda variabler som jag valt 
att plocka fram, de har endast fyra värden.  
  

3.6 Undersökningens reliabilitet och validitet 
  
Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet. För att kunna säga att en 
enkätundersökning har god reliabilitet ska en ny mätning vid ett nytt tillfälle ge samma 
resultat. Under förutsättning att alla förhållanden är likadana. Det är viktigt att ha i åtanke att 
det aldrig går att få precis samma resultat eftersom det är olika individer man har att göra med 
och som har olika bakgrund.  Trost (2001) nämner ett exempel på hur undersökningens 
reliabilitet kan stärkas. Han menar att det är viktigt att ha tydligt formulerade frågor och 
påståenden som inte kan misstolkas, som kan förstås lika av respondenterna. Med validitet 
menas om enkätundersökningen undersöker vad som var avsett att undersöka, med andra ord 
enkätundersökningens giltighet. Trost (2001) menar att om respondenterna missförstår 
frågorna leder det med andra ord till att undersökningen har låg reliabilitet vilket även medför 
låg validitet. Dock kan en undersökning ha hög reliabilitet men ha en låg validitet. Detta för 
att man kan mäta något med tillförlitlighet men att man mätt något annat än vad man 
egentligen avsåg att mäta (Trost, 2001). 
 
För att öka min undersöknings reliabilitet och validitet lät jag bekanta till mig samt en av 
kontaktpersonerna besvara min enkät och framföra sina synpunkter på den. Jag försökte att ta 
tillvara den feedback jag fick.  
 
Att insamlingsförfarandet inte är känt för mig kan ha påverkat undersökningens reliabilitet. 
Därför ska man kanske vara lite försiktig med mina resultat av undersökningen. Min 
bedömning är dock att undersökningen är tillräckligt tillförlitlig och giltig för att kunna visa 
på tendenser. 
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Vad det gäller mina svarsalternativ tvingas respondenten att ta ställning, det finns inte något 
mellanläge där de kan avstå från att ta ställning. Detta kan leda till att respondenterna 
framställs som mer negativa eller mer positiva. Vilket inte ger utrymme för dem som kanske 
inte är fullt så positiva eller negativa som de framställs i statistiken. Detta tycker jag kan 
kopplas ihop med undersökningens reliabilitet.  Jag är medveten om att det kan finnas de som 
väljer att undvika att svara på mina frågor för att de inte kan ta ställning åt det ena eller andra 
hållet.  
 
Det kan även diskuteras om det är tillräckligt med endast fyra svarsalternativ. För att få mer 
nyanserade svar hade en möjlighet varit att ha sex svarsalternativ. Jag ansåg dock att det var 
tillräckligt med en fyrgradig skala utan något mittenalternativ. Genom att jag konstruerar 
index leder det till att svarsalternativen får fler skalsteg och på vis bättre lämpar sig för 
statistisk analys.  
 
En svaghet som jag finner med mina svarsalternativ, är att alternativen kan ha olika innebörd 
för olika personer. Vad jag avser med instämmer i hög grad kanske är instämmer i låg grad 
för någon annan. Jag menar att de svarsalternativ jag har väcker säkerligen olika associationer 
hos olika personer. Detta sänker reliabiliteten i mitt mätinstrument. Till följd av detta är det 
säkrast att tala om tendenser istället för att konstatera att det är på det ena eller andra viset.  
 
Det mätverktyg som jag har utvecklat anser jag kan vara en början på att komma åt lämplig 
och generell kunskap. Jag anser som jag nämnt tidigare att den kunskap som utvecklades i 
min undersökning till viss del kan generaliseras inom verksamhetsbranschen industriföretag 
med mekanisk inriktning. 
 
Givetvis kan formuleringen av mina frågor diskuteras. Alla har vi olika förförståelse, olika 
frågor väcker olika associationer. Jag försökte att formulera tydliga och enkla frågor. Trost 
(2001) menar att enkla meningar med vanliga och begripliga ord i enkäten höjer reliabiliteten 
i undersökningen. 
 
Man kan även diskutera validitetsproblemet. Vad är det egentligen jag mäter? Är mina frågor 
relevanta för att komma åt arbetstagarnas attityder till lärande? Jag anser att mina frågor är 
relevanta för mitt syfte med undersökningen. Givetvis skulle de kunna utvecklas och 
förbättras, det går alltid att göra bättre. Det finns naturligtvis fler sätt att ta fram och mäta 
attityderna till lärande.  
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4. RESULTATREDOVISNING 
 

4.1 Presentation av övergripande data 
 
Undersökningens övergripande problemformulering lyder som följer: Hur ser attityden till 
lärande ut i arbetslivet? Denna problemformulering har utmynnat i flera problempreciseringar 
vilka jag kommer att presentera resultaten på i detta avsnitt. Jag kommer även att lyfta fram 
fyra andra variabler ur enkäten som jag finner relevanta för undersökningen. 
 
Jag vill dock börja med att presentera övergripande data som framkom i min undersökning. I 
min enkätundersökning deltog sammanlagt 135 personer, varav 59 stycken män (43,7 %) och 
76 stycken kvinnor (56,3 %). Majoriteten av de tillfrågade har en tillsvidareanställning, 94,7 
%.  
 
Som vi kan se i tabell 3 har flertalet av dem som deltog i undersökningen som högsta formella 
utbildning grundskola 34,3 % eller gymnasium 53,0 %. Jag har även satt ihop två 
svarsalternativ, akademisk examen och studier vid högskola eller universitet mindre än ett år. 
Vilken jag döpte om till studier vid högskola eller universitet. De som har svarat att de har 
”annat” som högsta formella utbildningsnivå har t.ex. gått yrkesskola, folkhögskola, 
sjukvårdsutbildning eller lanthushållsskola. Detta är endast ett axplock av vilka 
utbildningsalternativ som dolde sig bakom variabeln ”annat” som högsta formella 
utbildningsnivå.    
 
Tabell nr. 3 Utbildningsbakgrund 

Högsta formella utbildningsnivå Valid procent 
Grundskola 34,3 
Gymnasium 53,0 

Studier vid högskola eller universitet 3,7 
Annat 9,0 
Total 100,0 

 
En annan intressant fråga var hur länge respondenterna har arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats. I tabell 4 presenteras detta i olika tidsintervaller.   
 
Tabell nr. 4 Anställningslängd 

Antal år som du har arbetat på detta 
företag 

Valid procent 

0-5 år 31,1 
6-10 år 16,3 
11-15 år 8,1 
16-20 år 22,2 

21 år eller längre 22,2 
Total 100,0 

 
Den brytpunkt jag använder mig av för indexens medelvärden på den fyrgradiga skalan är 2,5. 
Är medelvärdet under 2,5 är det att betrakta som lågt eller med andra ord negativt. Är värdet 
däremot 2,5 eller högre anser jag att det är att betrakta som högt och positivt. Som vi kan se i 



 20

tabell 5 har indexet positiv eller negativ attityd till lärande ett relativt högt medelvärde (3,1), 
vilket betyder att respondenterna genomgående har en ganska positiv attityd till lärande.  
 
I tabell 5 går även att se hur respondenterna över lag ställer sig till mina index. De två första 
indexen positiv eller negativ attityd till lärande och aktivt deltagande i den egna 
kompetensutvecklingen har ganska bra medelvärden. Dessa talar för att respondenterna är 
positiva till lärande och är aktiva i den egna kompetensutvecklingen. De två resterande 
indexen ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen och synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid har inte riktigt lika bra medelvärden. Detta betyder att 
respondenterna inte är fullt så ansvarstagande när det gäller att framföra önskemål om 
kompetensutveckling till ledningen. Samt att de inte är fullt så positiva till 
kompetensutveckling utanför arbetstid.     
 
Tabell nr. 5 Intressanta siffror på de olika indexen 

Indexvariabel Medelvärde Standardavvikelse Variationsvidd 
Positiv eller negativ 
attityd till lärande 

3,1 0,6 1,0 – 4,0 

Aktivt deltagande i den 
egna 

kompetensutvecklingen 

2,6 0,6 1,3 – 4,0 

Ansvar för 
kompetensutveckling 
riktad mot ledningen 

2,0 0,8 1,0 – 4,0 

Synen på 
kompetensutveckling 

utanför arbetstid 

1,9 0,8 1,0 – 4,0 

 

4.2 Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation 
till ålder? 
 
Jag har gjort en indelning i efterhand när det gäller respondenternas ålder. Från början frågade 
jag efter deras födelseår och utifrån detta har jag sedan valt att göra olika indelningar för att 
lättare kunna jämföra medelvärdena dem emellan. De olika åldersgrupperna presenteras i 
tabellerna nedan. 
 
Gällande denna problemprecisering kom jag fram till att det fanns signifikanta skillnader. 
Dessa fann jag i mina index positiv eller negativ attityd till lärande och i synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid. I indexen aktivt deltagande i den egna 
kompetensutvecklingen och ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen fanns inga 
signifikanta skillnader i relation till ålder. Sammanfattningsvis kan sägas att de yngre 
respondenterna har en positivare attityd till lärande. 
 

4.2.1 Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande 
 
Gällande detta index fanns det signifikanta skillnader i relation till ålder, (p = 0,042). Som går 
att utläsa av tabell 6 är det dem yngsta som har de bästa medelvärdena, vilket betyder att de 
har en mer positiv attityd till lärande än de andra. Största skillnaden finns mellan de som är 
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födda 1981-1986 och 1951-1955. När jag sedan gjorde ett eftertest kvarstod dock inte den 
signifikanta skillnaden åldersgrupperna emellan, därför bör extra försiktighet iakttas när det 
gäller dessa tendenser. Eftertestet visade som jag nämnt ovan att den största skillnaden fanns 
mellan de som är födda 1951-1955 och 1981-1986.  
 
Tabell nr. 6 Positiv eller negativ attityd till lärande  

Åldersgrupper Medelvärde 
1942-1950 3,0 
1951-1955 2,8 
1956-1960 2,9 
1961-1965 2,9 
1966-1970 3,2 
1971-1975 3,2 
1976-1980 3,4 
1981-1986 3,5 

Total 3,1 
 

4.2.2 Index 2 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen  
 
Gällande indexvariabel 2 fanns det inga signifikanta skillnader, (p = 0,144) vad det gällde det 
aktiva deltagandet i den egna kompetensutvecklingen i relation till ålder. I tabell 7 går att 
utläsa att respondenterna i de olika grupperna mest har ett medelvärde på 2,5 eller över det. 
Vilket betyder att de är ganska aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen.  
 
Scheffes eftertest visade att de skillnader som ändå finns är störst mellan de som är födda 
1961-1965 och 1976-1980. 
 
Tabell nr. 7 Aktivt deltagande för den egna kompetensutvecklingen 

Åldersgrupper Medelvärde 
1942-1950 2,6 
1951-1955 2,5 
1956-1960 2,5 
1961-1965 2,2 
1966-1970 2,7 
1971-1975 2,7 
1976-1980 2,8 
1981-1986 2,8 

Total 2,6 
 

4.2.3 Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 
 
När jag undersökte den tredje indexvariabeln som mäter ansvarstagandet för 
kompetensutveckling riktad mot ledningen fann jag inte heller några signifikanta skillnader, 
(p = 0,897). I tabell 8 presenteras åldersgruppernas olika medelvärden. Medelvärdena ligger 
under 2,5. Jag tycker att det skildrar att respondenterna inte är så ansvarstagande när det gäller 
att föra fram sina önskemål om kompetensutveckling till ledningen.  
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Om man ändå ska ta fasta på de små skillnaderna så är de störst mellan de som är födda 1951-
1955 och 1976-1980, det visade eftertestet. Där de som är födda 1976-1980 har det bästa 
medelvärdet. Detta syns även i tabell 8 där åldersgruppernas medelvärden jämförs. 
 
Tabell nr. 8 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 

Åldersgrupper Medelvärde 
1942-1950 2,0 
1951-1955 1,8 
1956-1960 2,0 
1961-1965 1,9 
1966-1970 2,0 
1971-1975 1,9 
1976-1980 2,2 
1981-1986 2,0 

Total 2,0 
 

4.2.4 Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
 
I tabell 9 syns klart att det finns signifikanta skillnader (p = 0,027) vad det gäller synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid i relation till ålder. De som har den mest positiva synen 
på kompetensutveckling enligt medelvärdena utanför arbetstid är de yngsta respondenterna.  
 
Vid korsmätning (Scheffes) visade det sig att inga signifikanta skillnader kvarstod. Den 
största funna skillnaden fann jag mellan de som var födda 1942-1950 och 1981-1986. 
 
Tabell nr. 9 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 

Åldersgrupper Medelvärde 
1942-1950 1,5 
1951-1955 1,8 
1956-1960 1,8 
1961-1965 1,7 
1966-1970 2,0 
1971-1975 2,1 
1976-1980 2,3 
1981-1986 2,5 

Total 1,9 
 

4.3 Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation 
till kön? 
 
I denna problemprecisering framkom signifikanta skillnader i indexet ansvar för 
kompetensutveckling riktad mot ledningen. Samt i indexet synen på kompetensutveckling 
utanför arbetstid fanns det skillnader i förhållande till kön. Det fanns inga skillnader beroende 
på kön i indexet positiv eller negativ attityd till lärande eller i aktivt deltagande i den egna 
kompetensutvecklingen.  De signifikanta skillnaderna betyder att männen i högre grad ser 
positivt på kompetensutveckling utanför arbetstid och att de i högre utsträckning framför 
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önskemål om kompetensutveckling till ledningen. Det bör nämnas att medelvärdena var låga 
och att männen inte riktigt är så positiva som de framställs.  

4.3.1 Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande 
 
Nedan i tabell 10 presenteras männens respektive kvinnornas medelvärde gällande denna 
indexvariabel. Det fanns inga signifikanta skillnader (p = 0,19). Vad som kan utläsas är att 
både män och kvinnor har en positiv attityd till lärande.  
 
Tabell nr. 10 Positiv eller negativ attityd till lärande 

Kön Medelvärde 
Man 3,2 

Kvinna 3,0 
Total 3,1 

 

4.3.2 Index 2 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen 
 
I detta index fann jag inga signifikanta skillnader mellan könen, (p = 0,15). Som det totala 
medelvärdet visar i tabell 11 är både män och kvinnor relativt aktiva i den egna 
kompetensutvecklingen. 
 
Tabell nr. 11 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen 

Kön Medelvärde 
Man 2,7 

Kvinna 2,4 
Total 2,6 

 

4.3.3 Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 
 
Gällande denna indexvariabel kunde jag finna en signifikant skillnad, (p = 0,011). I tabell 
nummer 12 går att se att männen har ett högre medelvärde, vilket betyder att de i högre grad 
tar mer ansvar för att framföra sina åsikter om kompetensutveckling till ledningen än 
kvinnorna. Dock är det relativt låga medelvärden vilket betyder att både män och kvinnor tar 
lite ansvar. 
 
Tabell nr. 12 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 

Kön Medelvärde 
Man 2,2 

Kvinna 1,8 
Total 2,0 

 

4.3.4 Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
 
Även i detta index fann jag en signifikant skillnad (p = 0,01). I tabell nummer 13 går att se att 
det finns en signifikant skillnad vad det gäller män och kvinnors syn på kompetensutveckling 
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utanför arbetstid. Betydelsen av de olika medelvärdena är att männen i högre utsträckning än 
kvinnorna är positiva till kompetensutveckling utanför arbetstid. 
 
Tabell nr. 13 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 

Kön Medelvärde 
Man 2,2 

Kvinna 1,7 
Total 1,9 

 

4.4 Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation 
till utbildningsbakgrund? 
 
När det gäller denna problemprecisering har jag satt ihop två svarsalternativ. Akademisk 
examen och studier vid högskola universitet mindre än ett år, jag döpte den till studier vid 
högskola/universitet.   
 
Även i denna problemprecisering framkom det signifikanta skillnader. Det var endast i 
indexet aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen som det inte fanns några 
signifikanta skillnader i samband med utbildningsbakgrund. De som har den mest positiva 
attityden till lärande är de som gått gymnasium och de som studerat vid högskola eller 
universitet, detta index fick bra medelvärden. Gällande ansvaret för kompetensutveckling 
riktad mot ledningen fick de som studerat vid gymnasium det bästa medelvärdet, det ska 
tilläggas att medelvärdena var låga. Även beträffande synen på kompetensutveckling utanför 
arbetstid var det låga medelvärden. De som hade den mest positiva synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid var de som studerat vid högskola eller universitet samt 
de med utbildningsbakgrunden annat. 
 

4.4.1 Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande   
 
I denna problemprecisering var jag intresserad av att veta om det fanns signifikanta skillnader 
beträffande attityden till lärande i förhållande till utbildningsbakgrund. Genom ett 
signifikanstest visade det sig att det fanns signifikanta skillnader (p = 0,005). Som går att 
utläsa i tabell 14 har de som studerat vid högskola och universitet ett högre medelvärde än de 
andra vilket betyder att de har en mer positiv attityd till lärande. 
 
Efter att ha utfört ett eftertest visade det sig att de signifikanta skillnaderna kvarstod mellan de 
som har grundskola eller gymnasium som högsta formella utbildningsnivå, (p = 0,006). Vilket 
betyder att de som har gått gymnasium har en mer positiv attityd till lärande.    
 
Tabell nr. 14 Positiv eller negativ attityd till lärande 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 2,8 
Gymnasium 3,2 

Studier vid högskola eller universitet 3,3 
Annat 3,1 
Total 3,1 
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4.4.2 Index 2 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen 
 
I min andra indexvariabel som mäter om det finns skillnader i det aktiva deltagandet i den 
egna kompetensutvecklingen till följd av utbildningsbakgrund fann jag inga signifikanta 
skillnader, (p = 0,295). Vad beträffar medelvärdena så är de ganska positiva vilket betyder att 
respondenterna oavsett utbildningsbakgrund är relativt aktiva i den egna 
kompetensutvecklingen, vilket går att betrakta i tabell 15. 
 
Vid korsmätning fanns den största funna skillnaden mellan de som studerat vid gymnasium 
och de som studerat vid högskola eller universitet. 
 
Tabell nr. 15 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 2,5 
Gymnasium 2,5 

Studier vid högskola eller universitet 3,0 
Annat 2,7 
Total 2,6 

 

4.4.3 Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 
 
I denna tredje indexvariabel hittade jag signifikanta skillnader till följd av 
utbildningsbakgrund, (p = 0,033). I tabell 16 kan man se att det är respondenterna med 
gymnasiebakgrund som är mest ansvarstagande för kompetensutvecklingen riktad mot 
ledningen. När det gäller ansvarstagandet för kompetensutveckling riktad mot ledningen har 
respondenterna relativt låga medelvärden ingen är över 2,5. Vilket betyder att ingen grupp har 
ett direkt bra värde och tar så stort ansvar vad det gäller kompetensutveckling riktad mot 
ledningen. 
 
När jag utförde ett eftertest för att se om de signifikanta skillnaderna kvarstod fann jag att de 
gjorde det mellan de som gått grundskola och de som gått gymnasium, (p = 0,044). De som 
har gått gymnasium har ett bättre medelvärde och framstår som mer ansvarstagande när det 
gäller kompetensutveckling riktad mot ledningen. 
 
Tabell nr. 16 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 1,7 
Gymnasium 2,1 

Studier vid högskola eller universitet 2,0 
Annat 2,1 
Total 2,0 

 

4.4.4 Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
 
Detta index visade på att det fanns signifikanta skillnader (p = 0,033), gällande synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid i relation till utbildningsbakgrund. Skillnaderna 
illustreras i tabell 17. De som har studerat vid högskola eller universitet eller annat har en mer 
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positiv syn på kompetensutveckling utanför arbetstid än de andra. Dock är medelvärdena 
ganska låga och ingen grupp framstår att ha en mycket positiv syn på kompetensutveckling 
utanför arbetstid. 
 
Vid eftertest (Scheffes) återfanns dock inte de signifikanta skillnaderna. De skillnader som 
ändå finns är störst mellan de som har gått grundskola och de som har studerat vid högskola 
eller universitet. 
 
Tabell nr. 17 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde  
Grundskola 1,7 
Gymnasium 2,0 

Studier vid högskola eller universitet 2,4 
Annat 1,9 
Total 1,9 

 

4.5 Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande i relation 
till anställningstid? 
 
I denna problemprecisering fann jag signifikanta skillnader i tre index som hade förbindelse 
med respondenternas anställningstid. Skillnaderna fanns i indexen positiv eller negativ attityd 
till lärande, ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen och synen på 
kompetensutveckling utanför arbetstid. De som hade den positivaste attityden till lärande var 
de respondenter som varit anställda i 0-5 år. De som i högsta grad av respondenterna förde 
fram önskemål om kompetensutveckling vad de som varit anställda i 11-15 år. I det sista 
indexet gällande synen på kompetensutvecklingen utanför arbetstid fann jag signifikanta 
skillnader, detta index hade emellertid dåliga medelvärden. De som ändå framstod som 
positivast till kompetensutveckling utanför arbetstid var de som varit anställda i 0-5 år. Det 
index som jag inte kunde identifiera några skillnader i var aktivt deltagande i den egna 
kompetensutvecklingen.  
 

4.5.1 Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande 
 
I min första indexvariabel finner jag att det finns signifikanta skillnader vad det gäller 
attityden till lärande i relation till anställningstid, (p = 0,009). I tabell 18 kan vi se att de som 
har arbetat längst på företaget har ett lägre medelvärde. Samt att de som har arbetat kortast tid 
på företaget har en mer positiv inställning till lärande. Vad som är intressant är att ingen av 
åldersgrupperna har ett medelvärde under 2,5 vilket betyder att alla åldersgrupper har en 
positiv attityd till lärande.  
 
När eftertest utfördes kvarstod signifikanta skillnader (p = 0,018) mellan de som har varit 
anställda i 0-5 år och de som har varit anställda i 21 år eller längre. De som dock har den 
positivaste attityden till lärande är de som varit anställda i 0-5 år.  
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Tabell nr. 18 Positiv eller negativ attityd till lärande 
Anställningstid Medelvärde 

0-5 år 3,3 
6-10 år 3,0 
11-15 år 3,3 
16-20 år 3,0 

21 år eller längre 2,8 
Total 3,1 

 

4.5.2 Index 2 Aktivt deltagande för den egna kompetensutvecklingen 
 
I mitt andra index kunde jag inte finna några signifikanta skillnader, (p = 0,243). I tabell 19 
presenteras anställningstidernas olika medelvärden, de flesta är över 2,5 vilket betyder att de 
är någorlunda aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen. 
 
Den största funna skillnaden som uppkom vid ett eftertest var mellan de som har arbetat i 21 
år eller längre och de som arbetat i 11-15 år. 
 
Tabell nr. 19 Aktivt deltagande för den egna kompetensutvecklingen 

Anställningstid Medelvärde 
0-5 år 2,7 
6-10 år 2,6 
11-15 år 2,8 
16-20 år 2,5 

21 år eller längre 2,4 
Total 2,6 

 

4.5.3 Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 
 
I detta index upptäckte jag att det fanns signifikanta skillnader vad det gällde ansvarstagandet 
för kompetensutveckling som riktas mot ledningen, (p = 0,008). Som går att utläsa av tabell 
20 framgår att de som har arbetat på företaget i 11-15 år har det bästa medelvärdet. Vilket 
betyder att de är bäst på att ta ansvar för att deras önskemål om kompetensutveckling framförs 
till ledningen. Jag tycker att det är intressant att alla utom de som har arbetat på företaget i 11-
15 år har ett medelvärde under 2,5. 
 
Eftertestet säkrade de signifikanta skillnaderna (p = 0,017) mellan de som har varit anställda i 
11-15 år och de som har varit anställda i 21 år eller längre.  
 
Tabell nr. 20 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 

Anställningstid Medelvärde 
0-5 år 2,1 
6-10 år 2,1 
11-15 år 2,6 
16-20 år 1,9 

21 år eller längre 1,6 
Total 2,0 
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4.5.4 Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
 
I mitt fjärde index som jag menar mäter synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
upptäckte jag att det även där fanns signifikanta skillnader, (p = 0,002). Det finns med andra 
ord signifikanta skillnader vad det gäller synen på kompetensutveckling utanför arbetstid till 
följd av anställningstid. Det är synligt i tabell 21 att de som har varit anställda i 0-5 år har det 
bästa medelvärdet, närmast följt av dem som arbetat i 11-15 år. Detta betyder att de ser ljusare 
på kompetensutveckling utanför arbetstid. Sämst medelvärde har de som har varit anställda i 
21 år eller längre. Även i denna tabell kan man se att de olika grupperna har låga medelvärden 
vilket betyder att de inte ser ljust på kompetensutveckling utanför arbetstid. 
 
Även vid detta eftertest kvarstod de signifikanta skillnaderna (p = 0,017) mellan de som har 
varit anställda i 0-5 år och de som har varit anställda i 16-20 år. Mest positiva var de som 
arbetat kortast tid.  
 
Tabell nr. 21 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 

Anställningstid Medelvärde 
0-5 år 2,2 
6-10 år 2,0 
11-15 år 2,1 
16-20 år 1,6 

21 år eller längre 1,6 
Total 1,9 

 

4.6 Finns det skillnader vad det gäller attityden till lärande beroende 
på vilket företag de arbetar på? (A eller B). 
 
Signifikanta skillnader i mina index mellan företag A och företag B fanns också att lyfta fram. 
De signifikanta skillnaderna fanns i alla index. Företag B hade snäppet bättre medelvärden 
gällande alla index. I de två sista indexen, ansvar för kompetensutveckling riktad mot 
ledningen och synen på kompetensutveckling utanför arbetstid bidrog de båda företagen med 
låga medelvärden. Detta betyder att respondenterna på de båda företagen inte är speciellt 
ansvarstagande när det gäller kompetensutveckling riktad mot ledningen, eller har en speciellt  
positiv syn på kompetensutveckling utanför arbetstid. 

4.6.1 Index 1 Positiv eller negativ attityd till lärande 
 
I detta första index påträffade jag signifikanta skillnader mellan företag A och B, (p = 0,010). 
Eftersom jag anser att index 1 mäter om respondenterna har en positiv eller negativ attityd till 
lärande kan vi se i tabell 22 att företag B har ett högre medelvärde, vilket i sin tur betyder att 
de har en mer positiv attityd till lärande. Det ska nämnas att båda företagen har bra 
medelvärden, vilket betyder att båda två har en positiv attityd till lärande över lag. 
 
Tabell nr. 22 Positiv eller negativ attityd till lärande 

Vilket företag de arbetar på Medelvärde 
Företag A 3,0 
Företag B 3,3 

Total 3,1 
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4.6.2 Index 2 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen 
 
När jag gjorde t-testet på detta index upptäckte jag att det fanns signifikanta skillnader, (p = 
0,002). I tabell 23 presenteras företagens medelvärden. Företag B ligger över 2,5 vilket 
betyder att respondenterna på det företaget är aktivt deltagande i den egna 
kompetensutvecklingen.    
 
Tabell nr. 23 Aktivt deltagande i den egna kompetensutvecklingen 

Vilket företag de arbetar på Medelvärde 
Företag A 2,4 
Företag B 2,8 

Total 2,6 
 

4.6.3 Index 3 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 
 
I mitt tredje index fann jag också signifikanta skillnader, (p = 0,001). Som går att utläsa av 
tabell 24 syns skillnaderna mellan företagens medelvärden. Företag B är bättre på att ta ansvar 
för kompetensutveckling riktad mot ledningen. 
 
Tabell nr. 24 Ansvar för kompetensutveckling riktad mot ledningen 

Vilket företag de arbetar på Medelvärde 
Företag A 1,8 
Företag B 2,2 

Total 2,0 
 

4.6.4 Index 4 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid 
 
I det fjärde och sista index som jag anser mäter synen på kompetensutveckling utanför 
arbetstid fanns det även där signifikanta skillnader, (p = 0,000). De två företagens 
medelvärden presenteras i tabell 25. 
 
Tabell nr. 25 Synen på kompetensutveckling utanför arbetstid  

Vilket företag de arbetar på Medelvärde 
Företag A 1,7 
Företag B 2,2 

Total 1,9 
 

4.7 Motiven till lärande 
 
Nedan presenteras tre olika frågor som är tagna direkt ur enkäten. Jag har valt att presentera 
dessa då jag finner att de är intressanta för det som jag undersöker. De tre frågorna frågar  
respondenterna om motiven till lärande. 
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4.7.1 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra 
att jag kan 
 
Jag fann signifikanta skillnader i denna fråga i relation till ålder, kön och 
utbildningsbakgrund. Jag fann dock inga skillnader i frågan som hade samband med 
anställningstid eller vilket företag de arbetar på. 
 
Gällande fråga 37 i tabell 26 kan man utläsa att majoriteten av de tillfrågade instämmer i hög 
grad att de lär sig saker för att visa andra och sig själva att de kan. 
 
Tabell nr. 26 Motiv till lärande  
37. När jag ska lära mig nya saker är det 

för att visa mig själv och andra att jag kan 
Valid procent 

Instämmer inte alls 8,9 
Instämmer i låg grad 25,9 
Instämmer i hög grad 40,0 

Instämmer helt 25,2 
Total 100,0 

 
I tabell 27 syns att det finns skillnader i medelvärdena, vid en anova bekräftades de 
signifikanta skillnaderna (p = 0,025). De högsta medelvärden har de som är födda 1966-1970 
och 1971-1975, vilket betyder att de i hög grad instämmer att när de ska lära sig något är de 
för att visa sig själva och andra att de kan. 
 
Vid ett eftertest kvarstod dock inte de signifikanta skillnaderna (p = 0,055). Skillnaderna är 
ändå störst mellan de som var födda 1966-1970 och de som var födda 1981-1986. De som är 
födda 1981-1986 instämmer inte alls i lika stor utsträckning att de lär sig saker för att visa sig 
själva och andra att de kan. 
 
Tabell nr. 27 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra att jag kan. 

Ålder Medelvärde 
1942-1950 2,9 
1951-1955 2,8 
1956-1960 2,6 
1961-1965 2,8 
1966-1970 3,1 
1971-1975 3,1 
1976-1980 2,9 
1981-1986 1,8 

Total 2,8 
 
Det finns även signifikanta skillnader vad det gäller fråga 37 i förhållande till kön, (p = 
0,022). Som går att utläsa av tabell 28 instämmer kvinnorna i högre grad att de lär sig saker 
för att visa sig själva och andra att de kan. 
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Tabell nr. 28 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra att jag kan. 
Kön Medelvärde 
Man 2,6 

Kvinna 3,0 
Total 2,8 

 
Utbildningsbakgrund i relation till fråga 37 visade också på signifikanta skillnader, (p = 
0,043). I tabell 29 framställs de som har annat som utbildningsbakgrund som mer benägna när 
de lär sig nya saker att visa sig själva och andra att de kan.  
 
Vid eftertest fanns de signifikanta skillnaderna kvar, (p = 0,048). Skillnaderna var störst 
mellan de som har studerat vid högskola eller universitet och de som har annat som 
utbildningsbakgrund. 
 
Tabell nr. 29 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra att jag kan. 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 2,9 
Gymnasium 2,8 

Studier vid högskola eller universitet 1,8 
Annat 3,2 
Total 2,8 

 
Det framkom inga signifikanta skillnader vid en anova (p = 0,358) gällande fråga 37 i 
samband med hur många år respondenterna har varit anställda. 
 
Eftertestet visade ändå att de skillnader som fanns var störst mellan de som arbetat i 6-10 år 
och 11-15 år. 
 
Tabell nr. 30 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra att jag kan. 

Antal år som du har arbetat på detta 
företag 

Medelvärde 

0-5 år 2,7 
6-10 år 2,6 
11-15 år 3,1 
16-20 år 3,0 

21 år eller längre 2,8 
Total 2,8 

 
När jag undersökte om det fanns signifikanta skillnader gällande denna fråga i förhållande till 
vilket företag de arbetar fann jag heller inga skillnader (p = 0,116). 
 
Tabell nr. 31 När jag ska lära mig nya saker är det för att visa mig själv och andra att jag kan. 

Vilket företag de arbetar på  Medelvärde 
Företag A 2,9 
Företag B 2,7 

Total 2,8 
 



 32

4.7.2 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra 
har ett mål med det vi ska lära oss 
 
Nedan presenteras den andra av tre frågor som jag lyfter fram. Även denna fråga testade jag 
om det fanns signifikanta skillnader i relation till, ålder, kön, utbildningsbakgrund, 
anställningstid och vilket företag de arbetar på. Jag påträffade endast signifikanta skillnader i 
denna fråga i relation till anställningstid. 
 
I tabell 32 som frågar respondenterna om motivet till lärande kan vara att de tillsammans med 
andra har ett mål med det de ska lära sig. Hela 53 % instämmer i hög grad att så är fallet. 
 
Tabell nr. 32 Motiv till lärande 
38. Motivet till varför jag ska lära mig är 
att jag tillsammans med andra har ett mål 

med det vi ska lära oss 

Valid procent 

Instämmer inte alls 4,5 
Instämmer i låg grad 25,4 
Instämmer i hög grad 53,0 

Instämmer helt 17,2 
Total 100,0 

 
Beträffande denna fråga fann jag inga signifikanta skillnader i förhållande till deras ålder, (p = 
0,875). 
 
När jag gjorde ett eftertest för att se var de rådande skillnaderna var som störst påvisades de 
mellan de som är födda 1951-1955 och 1981-1986. 
 
Tabell nr. 33 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra har ett mål 
med det vi ska lära oss  

Ålder Medelvärde 
1942-1950 2,8 
1951-1955 3,0 
1956-1960 2,8 
1961-1965 2,7 
1966-1970 3,0 
1971-1975 2,8 
1976-1980 2,9 
1981-1986 2,6 

Total 2,8 
 
Jag hittade heller inga signifikanta skillnader mellan könen (p = 0,072) i förhållande till denna 
fråga. 
 
Tabell nr. 34 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra har ett mål 
med det vi ska lära oss  

Kön Medelvärde 
Man 2,7 

Kvinna 2,9 
Total 2,8 
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När jag undersökte för att ta reda på om det fanns några skillnader gällande fråga 38 i relation 
till utbildningsbakgrund uppenbarade det sig heller inte några skillnader (p = 0,610).  
 
Jag gjorde även ett eftertest för att se mellan vilka utbildningsbakgrunder det skiljde sig mest. 
Detta visade att den största skillnaden fanns mellan de som gått grundskola och de som 
studerat vid högskola eller universitet.  
 
Tabell nr. 35 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra har ett mål 
med det vi ska lära oss  

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 2,9 
Gymnasium 2,8 

Studier vid högskola eller universitet 2,4 
Annat 2,8 
Total 2,8 

 
I denna fråga fanns signifikanta skillnader (p = 0,042) i samband med hur många år 
respondenterna har arbetat på företaget. I tabell 36 illustreras att de som har arbetat på 
företaget i 16-20 år i större grad lär sig saker för att hon eller han tillsammans med andra har 
ett mål med det som de ska lära sig.  
 
Vid ett eftertest fanns inte de signifikanta skillnaderna kvar (p = 0,071). Den största funna 
skillnaden fanns mellan de som arbetat i 0-5 år och de som har arbetat i 16-20 år. 
 
Tabell nr. 36 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra har ett mål 
med det vi ska lära oss  

Antal år som du har arbetat på detta 
företag 

Medelvärde 

0-5 år 2,6 
6-10 år 2,8 
11-15 år 3,0 
16-20 år 3,2 

21 år eller längre 2,7 
Total 2,8 

 
Ett t-test visade att det inte finns några signifikanta skillnader (p = 0,476) vad det gäller denna 
fråga i förhållande till vilket företag de arbetar på. Företagens medelvärden finns i tabell 37. 
Av dem att döma kan man se att respondenterna på de båda företagen i ganska stor grad lär 
sig saker för att de tillsammans med andra har ett mål med det som de ska lära sig. 
 
Tabell nr. 37 Motivet till varför jag ska lära mig är att jag tillsammans med andra har ett mål 
med det vi ska lära oss  

Vilket företag de arbetar på  Medelvärde 
Företag A 2,9 
Företag B 2,8 

Total 2,8 
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4.7.3 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 
 
I denna fråga undersökte jag också om det fanns några signifikanta skillnader i relation till 
ålder, kön, utbildningsbakgrund, anställningstid och vilket företag de arbetar på. Det visade 
sig att det inte fanns några signifikanta skillnader beträffande denna fråga i relation till 
ovanstående variabler. Genomgående vad det gäller denna fråga instämmer respondenterna i 
att de lär sig mycket genom ren nyfikenhet, det finns inte ett medelvärde under 2,5. 
 
Fråga 39 i enkäten frågade respondenterna om de lärde sig mycket genom sin nyfikenhet och 
gällande denna fråga kan vi se att övervägande del av respondenterna lär sig till följd av att de 
är nyfikna. 51,5 % instämmer i hög grad och 24,6 % instämmer helt. 
 
Tabell nr. 38 Motiv till lärande 

39. Jag lär mig mycket genom ren 
nyfikenhet 

Valid procent 

Instämmer inte alls 3,7 
Instämmer i låg grad 20,1 
Instämmer i hög grad 51,5 

Instämmer helt 24,6 
Total 100,0 

I denna fråga finns inga signifikanta skillnader (p = 0,363) i relation till ålder. Jag gjorde även 
ett eftertest även fast skillnaderna inte var signifikanta, detta för att se var skillnaderna var 
som störst. De största funna skillnaderna finns mellan de som är födda 1961-1965 och 1976-
1980. 

Tabell nr. 39 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 
Ålder Medelvärde 

1942-1950 3,0 
1951-1955 3,0 
1956-1960 3,0 
1961-1965 2,6 
1966-1970 3,1 
1971-1975 3,0 
1976-1980 3,2 
1981-1986 3,1 

Total 3,0 

Jag hittade heller inte några signifikanta skillnader (p = 0,694) i denna fråga i förhållande till 
kön. Vad man kan se i tabell 40 är att respondenterna av de båda könen i hög grad lär sig 
mycket genom att de är nyfikna.   

Tabell nr. 40 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 
Kön Medelvärde 
Man 3,0 

Kvinna 3,0 
Total 3,0 
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Utbildningsbakgrund i relation till denna fråga visade inte heller på några signifikanta 
skillnader (p = 0,542). I tabell 41 går att se att oavsett utbildningsbakgrund lär sig 
respondenterna mycket tack vare att de är nyfikna. 
 
Eftertestet visade att de små skillnader som ändå råder finns mellan de som gått grundskola 
och de som har studerat vid högskola eller universitet.  
 
Tabell nr. 41 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 

Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 
Grundskola 2,9 
Gymnasium 3,0 

Studier vid högskola eller universitet 3,3 
Annat 3,2 
Total 3,0 

Det fanns heller inga signifikanta skillnader (p = 0,542) mellan respondenterna i hur mycket 
de lär sig till följd av sin nyfikenhet i relation till anställningstid. Eftertestet visade att de 
skillnader som fanns var störst mellan de som arbetat i 11-15 år och de som arbetat i 16-20 år, 
vilket bekräftar tabellens medelvärden. 

Tabell nr. 42 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 
Antal år som du har arbetat på detta 

företag 
Medelvärde 

0-5 år 3,0 
6-10 år 3,0 
11-15 år 3,2 
16-20 år 2,8 

21 år eller längre 2,9 
Total 3,0 

 
Som går att utläsa av tabell 43 syns inga större skillnader i medelvärdet. Ett t-test bekräftade 
att det inte fanns några signifikanta skillnader (p = 0,416) gällande fråga 39 på de olika 
företagen.  

Tabell nr. 43 Jag lär mig mycket genom ren nyfikenhet 
Vilket företag de arbetar på Medelvärde 

Företag A 2,9 
Företag B 3,0 

Total 3,0 
 

4.8 Är det individen själv som ansvarar för att kunskaper utvecklas?   

Ett annat intressant resultat som framkom i min undersökning som berör fråga nummer 42. 
Den undersöker om det är individerna själva som ansvarar för att deras kunskaper utvecklas. 
Respondenterna besvarade frågan på följande vis som presenteras nedan.  
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Jag tog reda på om det fanns signifikanta skillnader även vad det gällde denna fråga i 
samband med ålder, kön, utbildningsbakgrund, anställningstid och vilket företag de arbetar 
på. Det visade sig bara finnas signifikanta skillnader i denna fråga i relation till ålder. 
 
Tabell nr. 44 

42. Är det du själv som ansvarar för att 
dina kunskaper utvecklas 

Valid procent 

Instämmer inte alls 14,3 
Instämmer i låg grad 36,8 
Instämmer i hög grad 34,6 

Instämmer helt 14,3 
Total 100,0 

 
Det visade sig finnas signifikanta skillnader i relation till ålder (p = 0,042). I tabell 45 
åskådliggörs vilken åldersgrupp som instämmer mest med att det är individen själv som 
ansvarar för att hans eller hennes kunskaper utvecklas, vilka är de som är födda 1966-1970. 
De som instämmer minst är de som är födda 1942-1950.  
 
Eftertestet visade att de signifikanta skillnaderna inte kvarstod. Den största skillnaden finns 
mellan de som är födda 1942-1950 och 1966-1970. 
 
Tabell nr. 45 Är det du själv som ansvarar för att dina kunskaper utvecklas? 

Ålder Medelvärde 
1942-1950 2,0 
1951-1955 2,6 
1956-1960 2,5 
1961-1965 2,2 
1966-1970 3,0 
1971-1975 2,6 
1976-1980 2,8 
1981-1986 2,5 

Total 2,5 
 
I tabell 46 finns ingen skillnad i medelvärde mellan män och kvinnor. T-testet bekräftade att 
det inte fanns några signifikanta skillnader (p = 0,726) mellan könen i denna fråga. 
Medelvärdena talar om att både män och kvinnor är ganska ansvarstagande när det gäller att 
utveckla sina kunskaper. De instämmer i ganska hög grad att de är de själva som är ansvariga. 
 
Tabell nr. 46 Är det du själv som ansvarar för att dina kunskaper utvecklas? 

Kön Medelvärde 
Man 2,5 

Kvinna 2,5 
Total 2,5 

 
Det finns heller inga signifikanta skillnader (p = 0,598) i denna fråga i relation till 
respondenternas utbildningsbakgrund. Scheffes eftertest visade som medelvärdena säger att 
de största skillnaderna finns mellan de som har studerat vid högskola eller universitet och de 
som har annat som utbildningsbakgrund. 
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Tabell nr. 47 Är det du själv som ansvarar för att dina kunskaper utvecklas? 
Högsta formella utbildningsnivå Medelvärde 

Grundskola 2,5 
Gymnasium 2,5 

Studier vid högskola eller universitet 2,8 
Annat 2,2 
Total 2,5 

 
I denna fråga uppenbarade det sig inte heller några signifikanta skillnader (p = 0,972) i 
förhållande till hur länge respondenterna hade varit anställda. Medelvärdena i tabell 48 är 
väldigt lika varandra.  
 
Eftertestet visade att de största skillnaderna ändå finns mellan de som varit anställda i 0-5 år 
och de som varit anställda i 21 år eller längre.  
 
Tabell nr. 48 Är det du själv som ansvarar för att dina kunskaper utvecklas? 

Antal år som du har arbetat på detta 
företag 

Medelvärde 

0-5 år 2,6 
6-10 år 2,5 
11-15 år 2,6 
16-20 år 2,5 

21 år eller längre 2,4 
Total 2,5 

 
I denna sista fråga finner jag inte heller några signifikanta skillnader (p = 0,076) som har 
samband med vilket företag de arbetar på. Av medelvärdena att döma i tabell 49 är de ganska 
överens om att det är de själva som ansvarar för att deras kunskaper utvecklas. 
 
Tabell nr. 49 Är det du själv som ansvarar för att dina kunskaper utvecklas? 

Vilket företag de arbetar på Medelvärde 
Företag A 2,4 
Företag B 2,7 

Total 2,5 
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5. DISKUSSION 
 
Min problemformulering för denna undersökning är följande: hur ser attityden till lärande ut i 
arbetslivet? Utifrån mina problempreciseringar och de enskilda variablerna anser jag det vara 
möjligt att ta reda på hur attityden till lärande ser ut i arbetslivet. Undersökningens syfte är att 
kartlägga de attityder till lärande som finns. Jag har tänkt att resultatet ska kunna användas för 
att man ska veta vilka attityder som finns. Nästa steg blir hur man hanterar dem. Jag kommer i 
denna diskussion att plocka fram de resultat jag finner intressanta och koppla ihop dem med 
relevant litteratur.  
 
Jag tycker att det är viktigt att påpeka att jag endast har funnit marginella skillnader i min 
undersökning. Jag anser att det bara handlar om tendenser. Det är också viktigt att poängtera 
att jag har koncentrerat mig på attityden till lärande, inte vad arbetstagarna egentligen lär sig. 
Jag är väl medveten om att olika omständigheter i respondenternas omgivning kan ha 
påverkat undersökningens resultat. 
 
I min problemprecisering där jag undersökte om det fanns skillnader mellan företag A och B 
fann jag signifikanta skillnader i de fyra samtliga indexen. Som jag nämnde ovan är mina 
resultat endast tendenser, och det ska iakttas extra försiktighet med mina resultat. Det kan 
vara så att omständigheter i respondenternas omgivning har gjort så att resultaten ser ut på det 
här viset. Eftersom det uppenbarade sig skillnader i min undersökning mellan de två företagen 
anser jag det vara ett tecken på att man ska vara försiktig när man genrealiserar sina resultat, 
framförallt om man gör en undersökning på endast ett företag. I och med att jag gjorde min 
undersökning på två företag och valde att se om det fanns skillnader dem emellan fick jag 
kännedom om att man ska vara extra försiktig med att säga att det är på det ena eller andra 
viset. Det är som sagt bara tendenser det handlar om inom den verksamhetsbranschen som jag 
undersökte. 
 
I mitt första index som mäter om respondenterna har en positiv eller negativ attityd till lärande 
fann jag att det existerar skillnader i relation till anställningstid. De respondenter som har 
arbetat kortast tid har den mest positiva attityden till lärande. De som har arbetat längst på 
företaget är inte fullt så positiva. Det ska tilläggas att alla hade medelvärden över 2,5 vilket 
betyder att alla oavsett anställningstid var mer eller mindre positiva till lärande. I detta fall 
bekräftades mina förutfattade meningar om att de som har arbetat på ett och samma företag 
länge har en sämre attityd till lärande än de som har varit anställda kortare tid.  
 
Det framkom som sagt i min undersökning att de som arbetat längst på företagen inte hade en 
lika positiv attityd till lärande som de som arbetat kortare tid. En förklaring till varför det kan 
finnas de som har en sämre attityd till lärande kopplar jag ihop med vad Ellström (2001) 
säger. Nämligen att lärande inte alltid leder till ökad kompetens och personlig utveckling. 
Kanske har de som har en sämre attityd till lärande erfarenhet av att lärande inte alltid har lett 
till ökad kompetens och personlig utveckling. En tröst som finns när det råder negativa 
attityder till lärande är som Illeris (2001) säger nämligen att människan kan inte låta bli att 
lära.  
 
Det framkom även att det fanns skillnader vad det gäller synen på kompetensutveckling 
utanför arbetstid mellan könen. Männen framställdes som att ha en mer positiv syn på 
kompetensutveckling utanför arbetstid. Detta tror jag kan ha att göra med att kvinnor inte i 
lika hög utsträckning som män sysselsätter sig med det som klassas som typiskt manligt på 
sin fritid. Det arbete som förekommer i en industri är vad jag förknippar med typiskt manliga 
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yrken, jag är väl medveten om att så behöver inte vara fallet. En annan anledning till varför 
kvinnor inte har en lika positiv syn på kompetensutveckling utanför arbetstid kan vara att 
kvinnor delar sitt åtagande av ansvar mellan arbetet och hemmet. Jag menar att det i de flesta 
fall är kvinnorna som ansvarar för hushållssysslorna, även om det givetvis ser annorlunda ut 
för många.  
 
Ett annat intressant resultat som framkom gäller frågan, är det du själv som ansvarar för att 
dina kunskaper utvecklas? Det var endast 14,3 % av alla respondenter som instämde helt på 
denna fråga. Det visade sig även att de som instämde minst gällande denna fråga var de äldsta 
respondenterna, födda 1942-1950. Jag personligen menar att det är individen själv som är 
ytterst ansvarig för att utveckla sina kunskaper. Granberg (2004) menar att kunskap inte kan 
överföras från person till person, det är endast information som kan överföras. Det är 
individen själv som skapar sin kunskap. Jag har dock en viss förståelse för hur denna fråga har 
besvarats. Jag kan förstå om vissa respondenter anser att det är företagets sak att informera 
sina medarbetare om vad som gäller, men det är en annan sak. Det är sedan upp till individen 
att göra det till sin kunskap. Med detta menar jag att det är individen som är ansvarig för att 
utveckla sina kunskaper och se till att lära sig det som krävs för att kunna utföra ett bra arbete. 
 
Jerome Bruner i Granberg (2004) menar att varje individ har en medfödd vilja att lära, vilken 
kan delas upp i tre olika motiv. Dessa motiv är följande kompetensmotivet, 
ömsesidighetsmotivet och nyfikenhetsmotivet. Kompetensmotivet handlar om att vilja visa 
sig själv och andra att man kan saker. Ömsesidighetsmotivet baseras på en önskan om att 
tillhöra en ”gemenskap” och att man tillsammans och i samarbete med andra strävar mot ett 
och samma mål. Det tredje och sista motivet till att lära är nyfikenhetsmotivet vilket betyder 
att lärandets drivkraft är nyfikenhet. Jag valde att fråga respondenterna om dessa tre motiv till 
lärande. Majoriteten av respondenterna instämde i hög grad eller helt att dessa motiv styrde 
när de skulle lära sig något nytt. Det motiv jag finner intressantast av dessa är 
nyfikenhetsmotivet, vilket jag förknippar med en positiv attityd till lärande. Att individen lär 
sig utan att hon eller han måste. Givetvis är det även viktigt att tillsammans med andra kunna 
sträva mot ett och samma mål i sitt lärande, vilket är Bruners ömsesidighetsmotiv (Granberg 
2004).   
 
Larsson (1996) menar att våra olika vardagar och våra olika arbetsuppgifter ger oss olika 
möjligheter att skapa nya kunskaper. Arbetsuppgifterna på företag A och B skiljer sig 
säkerligen. De ger säkert upphov till olika kunskaper vilket i sin tur kanske kan höra ihop med 
vilken attityd man har till lärande. Känner man att man inte är nöjd med sina arbetsuppgifter 
menar jag att det blir svårt att utveckla nya kunskaper samt att ha en positiv attityd till lärande 
i arbetslivet. Illeris (2001) bekräftar att en individs känsla är av betydelse och påverkar 
lärandet. Det framkom i min undersökning att de som var födda 1955-1960 hade den mest 
negativa attityden till lärande av alla åldersgrupper. Det ska noteras att de ändå hade ett 
relativt bra medelvärde 2,8. Frågorna som ingår i det index som mäter om respondenten har 
en positiv eller negativ attityd till lärande baseras bland annat på frågor som rör känslor inför 
lärandet. Mann (1972) menar att den affektiva komponenten som är den emotionella och 
handlar om individens känslor i förhållande till objektet, är djupt rotad och mycket svår att 
förändra. Jag menar att det är viktigt att ta fasta på individers attityder till lärande. Jag menar 
att positiva attityder till lärande är viktigt både för företaget och dess medarbetare. Att 
eftersträva positiva attityder till lärande tror jag gynnar alla i det långa loppet, företaget, 
medarbetarna, leverantörer och deras kunder.  
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Studier visar att arbetstagare med kort formell utbildning och ringa krav på yrkeskompetens 
ofta har en mycket snäv och instrumentell syn på utbildning. Det har även framkommit att de i 
hög grad saknar motivation för att delta i utbildning om det inte är utbildning som är direkt 
kopplad till de krav som är förenade med arbetet. Till följd av detta efterfrågas inte heller 
utbildning i samma utsträckning. Ellström (2005) framhåller att beredskapen att delta i 
utbildning är sannolikt låg i stora grupper av anställda med kort utbildning och okvalificerat 
arbete. I min undersökning visade det sig att respondenter med låg formell utbildning 
(grundskola) hade en mer negativ attityd till lärande. De som hade grundskola som högsta 
formella utbildningsnivå hade även de lägsta medelvärdena gällande de andra tre resterande 
indexen, vilket bekräftar vad Ellström (2005) hävdar. Det var dock inte i alla mina index som 
det fanns signifikanta skillnader i relation till utbildningsbakgrund. Det ska tilläggas att det 
var låga medelvärden i alla index utom i det index som mäter om respondenterna har en 
positiv eller negativ attityd till lärande. I detta index hade även de som gått grundskola ett bra 
medelvärde men det fanns de som hade högre. 
 
I efterhand och med erfarenhet av genomförd undersökning kan jag tycka att jag kunde ha 
koncentrerat mina frågor bättre. Ställt mig frågan om varje påstående och fråga var relevant 
för det jag var intresserad av att veta. Jag tror även att det hade varit till stor hjälp om jag hade 
gjort en mer omfattande pilotundersökning innan min enkät lämnandes ut. För att på så vis 
undgå att ställa frågor som besvaras i förväntad riktning. Vissa frågor svarar inte personer helt 
ärligt på för att det kanske strider mot det som anses vara moraliskt riktigt. Som man frågar 
får man svar.  
 
Jag inser även att det hade varit en stor hjälp vid konstruktionen av nya index om jag innan 
hade konstruerat färdiga kategorier, bestående av vissa frågor som rörde bestämda områden. 
 
Jag är medveten om att mina index kan bli bättre. När det t.ex. gäller index 3 ansvar för 
kompetensutveckling riktad mot ledningen. Det finns givetvis fler sätt att ta reda på hur 
respondenterna tar ansvar för att framföra önskemål om kompetensutveckling till ledningen, 
än vad jag gjorde. Med erfarenhet av detta kommer en eventuell framtida undersökning att se 
annorlunda ut. Man lär så länge man lever. 
 
Jag vill tillägga att jag gärna hade använt mig av analysinstrumentet chi-2 för att kunna ta 
reda på skillnaden mellan observerade och förväntade värden i de variabler jag lyft fram. 
Detta var dock inte möjligt till följd av tidsbrist. Jag inser dock att det hade varit en bättre 
metod eftersom de enskilda variablerna som jag har tagit fram även de är på ordninalnivå. 
 
För fortsatt forskning inom detta område är det säkerligen möjligt att göra en kvalitativ studie. 
Detta för att kunna komplettera med individernas egna åsikter kring attityder till lärande och 
få en ökad förståelse varför attityden ser ut som den gör. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Denna enkät utgör grunden för min C-uppsats i pedagogik vid Karlstads universitet. Frågorna 
i enkäten berör Er attityd till lärande i arbetet. Jag är intresserad av att se hur Ni ställer Er till 
att lära i arbetet.  
  
Ni deltar anonymt och Era svar kommer inte att kunna kopplas till Er personligen. Jag som 
arbetar med undersökningen kommer inte att kunna veta vem utav Er som har svarat vad. När 
jag har fått tillbaka enkäterna kommer dessa att behandlas i dator och sammanställas i form 
statistiska tabeller. Samt vara underlag för resonemang och analys av hur attityden till lärande 
i arbetslivet ser ut. Jag är därför mycket tacksam om Ni tar Er tid att svara på min enkät. 
 
Innan Ni börjar med att besvara enkäten tycker jag att det är viktigt att klargöra ett begrepp 
som förekommer i min enkät, närmare bestämt begreppet kompetensutveckling. 
Jag anser att kompetensutveckling är så mycket mer än att få gå en kurs eller en utbildning. 
Jag anser att tanken bakom kompetensutveckling är att det ska utveckla nya kunskaper, ökad 
kompetens och förhoppningsvis också ökat lärande i arbetslivet.  
 
Ta Er lite tid att besvara en fråga i taget. Markera det svarsalternativ Ni anser instämmer på Er 
med ett kryss i den ruta som frågan avser. Det är av största vikt att Ni besvarar varje fråga.  
 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar Ida-Karin Ulvan 
Student vid institutionen för utbildningsvetenskap Karlstads universitet. 
 
 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor är Ni välkomna att ringa mig (dagtid), eller skicka ett mail. 
 
Tfn: 070-3339281 
idakarinulvan@hotmail.com 
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Bakgrundsvariabler      Bilaga 2 
 
Kön  Man  Kvinna 
 
Ålder, födelseår 19_______ 
        
Antal år som Du 
arbetat på detta företag?   0-5 år  6-10 år  11-15 år  

 16-20 år  21 år eller längre  
Din anställningsform 

 Tillsvidareanställning 
    Visstidsanställning mer än tre månader 
    Visstidsanställning mindre än tre månader 
    Annat, vad i sådana fall 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Högsta utbildningsnivå  

 Grundskola  Gymnasium  Studier vid högskola/universitet 
    mindre än ett år 

 Akademisk examen  Annan utbildning, vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Jag har gått en kurs eller en utbildning det senaste året   Ja  Nej 
Om Du svarat ja, vad för utbildning eller kurs var det? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
  
 
Enkät: attityd till lärande i arbetet 
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

inte alls i låg grad i hög grad helt 
1. När jag ska lära mig något nytt 
är det för att jag måste      
   
2. Jag tycker att det är roligt att 
lära mig nya saker      
 
3. Jag tycker att det är viktigt att lära 
mig nya saker för det skapar fler 
möjligheter        
 
4. Jag framför mina önskemål om 
kompetensutveckling till ledningen     
 
5. Jag är nöjd med mina  
arbetsuppgifter      
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Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
   inte alls i låg grad i hög grad helt  
6. Jag vet vad som förväntas av  
mig i mitt arbete      
 
7. Jag kan tänka mig att kompetens- 
utveckla mig på min fritid för att      
göra ett bättre arbete 
 
8. Jag tycker att det är utvecklande 
att lära mig nya saker      
 
9. Jag lär mig saker på min fritid som  
jag har användning för i mitt arbete     
 
10. Jag har de kunskaper som behövs 
för att klara mina arbetsuppgifter     
 
11. Jag har fått delta i kompetensutveckling 
under min tid på företaget      
 
12. Jag känner att det finns möjligheter 
för mig att utveckla nya kunskaper 
i mitt arbete       
 
13. Jag har funderingar på att  
vidareutbilda mig      
 
14. Jag anser att jag skulle behöva  
kompetensutveckling för att klara 
mina arbetsuppgifter bättre      
 
15. Jag anser att det är viktigt 
med kompetensutveckling för mig 
och mina arbetskollegor      
 
16. Jag går till mitt arbete 
för att tjäna pengar      
 
17. Företaget är lyhört när det  
gäller våra önskemål om  
kompetensutveckling      
 
18. Jag tror att jag skulle lära mig mer  
om jag fick byta arbetsuppgifter     
 
19. Jag känner obehag när jag ska  
lära mig nya saker      
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Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
inte alls i låg grad i hög grad helt 

20. Jag tycker att det är viktigt att  
utveckla de kunskaper jag har     
 
21. Jag gillar utmaningar i mitt arbete     
 
22. Jag anser att det är viktigt med 
kompetensutveckling för företagets 
skull       
 
23. Jag anser att jag och mina arbets- 
kollegor behöver mer kompetens- 
utveckling       
 
24. Jag vill få information från  
andra när jag ska lära mig      
 
25. Jag försöker påverka ledningen  
för att  få mer utvecklande 
arbetsuppgifter       
 
26. Jag kan tänka mig att kompetens- 
utveckla mig genom att jag tjänar  
pengar på det       
 
27. Jag försöker att aktivt ta del av mina 
arbetskamraters kunskaper      
 
28. Jag menar att kompetensutveckling  
leder till ökat inflytande i arbetet     
 
29. Jag bedömer att det är viktigt att ha 
en bred kompetens på den övriga 
arbetsmarknaden      
 
30. Jag har en vilja att ständigt utvecklas 
och lära mig ännu mer      
 
31. Jag anser att kompetensutveckling  
kan leda till intressanta arbetsuppgifter     
 
32. Jag kan tänka mig att byta arbets- 
uppgifter för att utveckla mina  
kunskaper       

 
33. Det är viktigt att bli belönad om  
man kompetensutvecklar sig      
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Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
    inte alls i låg grad i hög grad helt  
34. Att utvecklas i mitt arbete är 
viktigt för mig      
 
35. Jag anser att kompetensutveckling 
ger en bättre helhetsbild i arbetet     
 
36. Jag tycker att kompetensutveckling     
sporrar till att lära mig ännu mer 
 
37. När jag lär mig nya saker är det för  
att visa mig själv och andra att jag kan     
 
38. Motivet till varför jag ska lära mig 
kan vara att jag tillsammans med 
andra har ett mål med det vi ska lära oss     
 
39. Jag lär mig mycket genom ren 
nyfikenhet       
 
40. Jag upplever att lärande 
leder till ökad kompetens och 
personlig utveckling     
  
41. Känner Du att Din kunskap 
är viktig för företaget?      
 
42. Är det Du själv som ansvarar  
för att Dina kunskaper utvecklas?     
 
43. Jag går till mitt arbete för att 
lära mig nya saker      
 
 
Har den här enkäten gett upphov till någon insikt om Dina kunskaper och Ditt lärande? 
Oavsett svar, motivera. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för Din medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar Ida-Karin Ulvan 
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